
Proletari din toate țările, unifi-vă ! îngrijirea
CULTURILOR

★ ★ 
Fruntașii raionului

BIRLAD (de la corespondentul nostru Am 
gelescu Gheorghe).

• In raionul Zeletin, regiunea Btrlad, țăra
nii muncitori se străduiesc să execute la 
timp muncile de întreținere a culturilor. Cu 
tot timpul nefavorabil, ei au reușit să reali
zeze însemnate progrese tn această direc
ție.

La 16 mal, tn trei centre de comune, la 
Răchitoasa, Oncești, și Podul Turcului au a- 
vut loc conferințe ținute de tehnicienii agro
nomi ai sfatului popular raional cu tema : 
„Lucrările principale de întreținere a cultu
rilor" la care au participat peste 600 de ță
rani muncitori cu gospodării individuale, în
tovărășiți și colectiviști.

In cadrul acestor adunări a pornit și în
trecerea patriotică în oare au fost antrenate 
toate cele 22 comune ale raionului. Roadele 
acestei întreceri se fac tot mai simțite. In- 
cepînd de la 17 mai, și pînă la 27 mai, în 
întregul raion s-au executat lucrări de între
ținere a culturilor după cum urmează : s-au 
prășit 383 hectare porumb, 94 hectare floa- 
rea-soarelui, 61 hectare fasole, și 40 hectare 
cartofi.

înainte de începerea întrecerii era grăpată 
o suprafață de 7241 hectare grîu.

După primele 10 zile de la începerea între
cerii patriotice, fruntașă în muncile de între
ținere a culturilor pe raionul Zeletin este co
muna Căbești, unde s-au prășit 36 hectare 
porumb, ti hectare floarea-soarelui și 4 hec
tare cartofi.

Succese deosebite au mai obținut și țăna- 
n'i muncitori din comunele Galbeni, Bălești, 
Muncelu și altele. Organizațiile de bază 
U.T.M. din aceste comune au sprijinit și ele 
efectiv întrecerea patriotică. Secretarii orga
nizațiilor de bază U.T.M. cum stnL-., Zorin 
Constantin de la Căbești. Zaharia .Pțimitru 
• la Bălești. Păucescu Ion din ,sat8l fun

dătura, comuna Muncelu și Fitoal Mircea de 
ia Răchitoasa, au fost în tot timpul un exem
plu pentru tinerii din comunele lor, atlt prin 
munoa efectivă dusă Ia îngrijirea culturilor 
cît și prin mobilizarea întregului tineret la 
muncă.

Mai slab s-au desfășurat lucrările tn comu
nele Stănisești și Oncești care tn timp de 10 
zile nu air realizat decît o suprafață mică 
de culturi îngrijite.

Așa cum tn toată perioada tnsămtnțărilor 
de primăvară țăranii muncitori din raionul 
Zeletin s-au situat tn fruntea celorlalte raioa
ne din regiunea Bîrlad, ei sînt hotăriți să 
fie fruntași și tn munca de îngrijire a cul
turilor, pentru obținerea de recolte bogate.

îndemn Ia muncă spornică
Hotărtrea guvernului șl partidului cu pri

vire ta executarea lucrărilor de îngrijire a 
culturilor, recoltat, dezmiriștit, treenat. însă- 
mînțat și arături adinei de toamnă, precum 
și cu privire la realizarea planului de colec
tări pe anul 1954. a fost primită cu multă 
însuflețire de către toți membrii întovărășirii 
noastre.

Această hotărîre este pentru noi un prețios 
ajutor-tn muncă și ne dă posibilitatea să ne 
organizăm și mai bine tn vederea executării 
Ia timp a tuturor lucrărilor din acest an. Ne 
dă m ssama că pentru dobîndirea unui spor 
de recolte nu este deajuns numai să tnsă- 
mtnțăm la timp și bine, ci trebuie să facem șf 
lucrările de întreținere a culturilor cum 6tnt 
plivitul. prășitul și altele. Comitetul de con
ducere al întovărășirii a lămurit pe fiecare 
membru al întovărășirii că este în interesul 
lui să îngrijească culturile în bune condiți- 
uni. Pînă în momentul de față noi am reușit 
să menținem culturile fără nici un fel de bu
ruieni. Din cele 45 hectare porumb noi am e- 
xecutat deja prășitul pe o suprafață de peste 
10 hectare. Citind cu atenție Hoîărîrea am 
putut să ne dăm seama că dacă vom folosi 
prășitul mecanic vom putea să realizăm mai 
mult. De aceea în prima ședință de comite', 
pe care am ținut-o imediat după apariția Ho- 
tărîril, am luat măsuri să tnchiriem de la coo
perativă cîteva prășitori pe care să le folosim 
din plin la prășitul tuturor culturilor prășifoa- 
re, și tn special la porumbul pe care l-am tn- 
sămînțat în cuiburi așezate în pătrat. Noi vom 
executa cel puțin trei prașile la porumb și floa
rea-soarelui. In nici un caz nu vom folosi mu- 
șuroitul și rărițatul, oare dăunează culturilor. 
De asemenea vom folosi polenizarea artificia
lă suplimentară la întreaga suprafață semă
nată cu floarea-soarelui.

Pentru a traduce tn fapte sarcinile ce ne 
revin din Hotărîrea guvernului și partidului, 
ne angajăm să folosim toate posibilitățile 
noastre. Stntem convinși că avtnd ajutorul 
S.M.T.-ulul Codăești cu care am și încheiat 
contract, primind și un sprijin mal serios din 
partea tehnicienilor de la secția agricolă, vom 
reuși ca în acest an să obținem recolte bo
gate.

ION MOROȘEANU 
Președintele întovărășirii agricole 

din comuna Codăeșii, 
regiunea Iași

Pilda cmnuiMștHor
CALARAȘl (de la corespondentul nostru 

Ion Burcuș).
La gospodăria agricolă colectivă ,,1 Mai" 

din comuna Dragalina, raionul Călărași, lu
crările de întreținere a culturilor sînt în toi. 
Colectiviștii au terminat plivitul culturilor 
păioase șl tn scurtă vreme au prășit 115 hec. 
tare cu porumb și întreaga suprafață semă
nată cu floarea soarelui.

Comuniștii Gh. Bicu, Gh. Dascălu, Mitică 
Paraschiv șl Ion Șerbu au determinat prin 
exemplul lor personal pe toți membrii gospo
dăriei colective să participe plini de Însufle
țire la plivitul griului și la prășitul cultu
rilor prășitoare. Hărnicia membrilor de pa-- 
tid are o puternică înrîurire asupra utemiști- 
lor șl tinerilor colectiviști. Ufemistul Dumi
tru Gh. Nicclae, conductor de atelaj, a pră
șit trei hectare tntr-o zi. S'elian Găzaru, 
Maria Paraschiv și Dușcă Petra își depășesc 
zilnic normele la prășit. Sprijinul utemiștilo- 
și al tinerilor accelerează și mal mult lucră
rile de întreținere a culturilor gospodăriei șl-i 
situează pe colectivișt'l din Dragalina printre 
fruntașii pe raion tn această campanie. De 
curînd ei au terminat deja și cea de a doua 
prașilă a florii-soarelui.

Din poșta

de ieri
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Exemplul inovatorului
IN MARELE NUMĂR de scrisori pe care 

le primim zilnic, rareori se întîmplă să 
lipsească știrile care vorbesc despre 

preocuparea tineretului muncitor pentru 
descoperirea și stăpînirea „noului” în mun
că, despre succesele sale în învingerea greu
tăților și piedicilor care I se pur; în fată. 

„Inovatori din rîndurile tinerilor — da 
la „1 Mai Brăila**. „Propunerea tînărului 
turnător — de la« fabrica „1 Septembrie" 
din Satu Mare", „Inovația tînărului strun
gar — de la întreprinderea „Flacăra”— Bu
zău", „Săptămîna inovațiilor — la uzinele 
„23 August" „Descoperim rezerve inter
ne” (fabrica de postav Buhuși), „Inovații 
de preț” — la Rafinăria nr. 1. Ploești, — 
iată numai o parte din titlurile apărute în 
ultimul timp în coloanele ziarului nostru, 
care oglindesc elanul și nestăvilita forță 
fcreatoare a tineretului nostru muncitor.

In cuvinte simple, muRi dintre cores
pondenții voluntari ne scriu, cu justificată 
mînd'rie, despre faptele lor de muncă, 
despre lupta neobosită pe care o duc îm
potriva a tot ceea ce este învechit și ne ti
ne în loc, pentru valorificarea a noi po
sibilități de sporire a producției și produc
tivității muncii. Deseori în rîndurile tri
mise ni se cere un sfat, ni se vorbește 
despre greutăți și lipsuri și mai întotdea
una corespondenții își exprimă dorința ca 
i.noul” descoperit de tinerii muncitori și 
tehnicieni să vadă lumina tiparului, pen
tru a fi cunoscut și folosit de cit mai 
multi oameni ai muncii.

Tinerii inovatori și rationalizatori, îm
părtășesc astfel cu dragoste experiența șl 
metodele lor înaintate de lucru- ca pe un 
bun de care trebuie să se bucure toți.

întrecerea socialistă a imprimat un nou 
și( puternic avînt luptei pe care tinerii 
muncitori din fabrici și uzine, de pe șan
tiere și ogoare o duc, pentru realizarea 
măsurilor indicate de partidul și guvernul 
nostru în vederea ridicării continue a 
bunăstării celor ce muncesc. Din mijlo
cul tinerilor s-au ridicat noi figuri de frun
tași și inovatori, tineri hotăriți să stăpî- 
nească tehnica înaintată, pentru care po
sibilitățile de îmbunătățire a procesului 
de producție sînt nelimitate.

Astfel de oameni sînt: Constantinescu 
Constantin de la întreprinderea „Flacăra” 
uBuzău, Ciumenco Pavel și Rădulescu Io
nel, de la „1 Mai“-Brăila, utemiștii din 
brigada condusă de Pantof Gheorghe de 
•la Rafinăria nr. 1 Ploești și alții, care 
și-au pus întreaga lor pricepere, iniția
tiva creatoare și spiritul inovator, în 
slujba ridicării producției, a productivi
tății muncii și reducerii prețului de cost.

In întreprinderile în care comitetele or
ganizațiilor de bază U.T.M., îndrumate în
deaproape de organizațiile de partid, se 
preocupă de crearea unor condiții favora

bile, mișcarea inovatorilor și raționalizato- 
rilor cuprinde mase mereu mai largi de 
tineri muncitori. Este demn de urmat ex
emplul dat de comitetul organizației de 
bază U.T.M. de la uzinele „Tudor Vladi- 
mirescu” din București, care se interesea
ză îndeaproape de temele și preocupările 
tinerilor inovatori și rationalizatori, de 
popularizarea și stimularea acestora.

Faptul că membrii comitetului U.T.M. 
din uzină se interesează îndeaproape de 
felul cum sint rezolvate la cabinetul teh
nic propunerile de inovații și raționalizări, 
interesul pe care îl manifestă fată de a- 
ceastă acțiune, a făcut ca numărul propu
nerilor primite din rindul tinerilor mun
citori să crească de la o zi la alta, să se 
urgenteze rezolvarea acestora.

De asemenea, comitetul organizației de 
bază U.T-M. de la „Radio Popular**, des
fășoară o muncă susținută de populari
zare și stimulare a inovatorilor și rațioaa- 
lizatorilor, de urmărire a rezolvării și a- 
plicării inițiativelor izvorîte d:n masă.

In unele locuri îr.să membri: comitete
lor organizațiilor de bază ULM. au ne
glijat să acorde sprijinul pe care au dato
ria să-l dea tinerilor inovatori, nu au ur
mărit îndeaproape rezolvarea propuneri
lor de către cabinetele tehr.ice și nu au 
căutat să antreneze pe tehnicieni în mun
ca de sprijinire a inovatorilor. Un exem
plu edificator de nepăsare condamna? â 
fată de problema inovatorilor îl coislF 
tuie atitudinea comitetului organizației 
de bază U.T.M. de la uzinele „Mathyas 
Rakosi”, care a desfășurat o muncă de
fectuoasă în rîndul tinerilor inovatori. 
Același lucru se poate spune și despre 
Atelierele C.F.R. Galați, unde din cele 
140 inovații propuse de muncitori anul 
trecut. — printre care multe ale tinerilor 
— nu au fost aplicate in practică dect 
două.

Pasivitatea cu care unele organizații 
de bază U.T3L privesc această pro
blemă, pe care o consideră ca „exclusiv 
a tehnicienilor'*, trebuie lichidată fără In- 
tirziere. Comitetele organizațiilor de bază 
U.T.M. trebuie să se preocupe îndea
proape de frămîntările și preocupările 
tinerilor muncitori pe locul de producție, 
să sprijine studierea temelor de inovații 
a căror rezolvare ar contribui la obține
rea de economii, la îmbunătățirea proce
sului de producție și ridicarea producti
vității muncii.

Rezolvarea cu operativitate și simt de 
răspundere a propunerilor tinerilor ino
vatori și rationalizatori, stimularea, popu
larizarea și extinderea experienței lor 
înaintate, va imprima un nou și puternic 
avînt elanului lor creator, pus cu abnega
ție în slujba ridicării bunăstării celor ce 
muncesc.

• Elevi anului III B de ia Școala med:e 
tehnică de centrale electrice din Craiova stnt 
hotăriți să devină tehnicieni cu o înal’ă ca
lificare profes"onală. Ei au dovedit acest lu
cru la prima teză pe care au dat-o la o ma
terie de speciii-tate. ..Organe de mașini". La 
această teză, d—. efectivul de 30 de e'.evt ei 
clase , 15 au primit calificativul „foarte bne” 
iar 14 „b ne*.

Aceste rezultate se datoresc îrr egală măsu
ră m»n<? depuse de biroul U-T-M- al clasei 
respect re. de responsabilul cu buna desfășu
rare a cri taților și însăși de munca fiecărui 
elev In parte.

Na trebu e să trecem cu vederea nW aju
torul dat etorifur de tovarășul profesor Petro- 
iasa Petru care și-e dat tot taterescl pentru 
a Lămuri problemele rămase nectare fiecărui 
e>r Iu parte.

re.
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Ce zici, 
Virlan. Ion ?
Spre seară vestea a ajuns 

la gospodăria agricolă de stat 
Bragadiru. Mulgătoarea Via. 
na Neicu nu s-a minunat prea 
tare.

— Așa scrie loan Gttej, a 
spus ea. Ei bine, o să vedem 
care pe care t

Lui loan Gltef, muncitor la 
gospodăria agricolă de stat 
Coțușca, regiunea Suceava, 
i-a apărut o scrisoare In ziar 
tn care arăta angajamentele 
sale pentru obținerea titlului 
de „cel mai bun îngrijitor de 
animale". Atît a fost destuii 
Și Viana Neicu a scris comi
tetului central al sindicatului 
muncitorilor agricoli. anga- 
jindu-se să obțină tn medie, 
pe o perioadă normală de lac. 
talie o producție de lapte care 
depășește cu mult cele obiș
nuite pină tn prezent.

Ca și ea au mai scris și în
grijitorii de vite Dumitru 
Neicu, Alexandru Nistor și 
Ioana Neagu, tot de la gos
podăria agricolă de stat Bra
gadiru.

întrecerea pentru titlul de 
,.cel mai bun îngrijitor de 
animale" a cuprins apoi în
grijitorii de porci, ol etc.

îmi aduc aminte de tlnărut 
Virlan Ion, dintr-o comună 
de lingă Rlșnov. L-am cu
noscut acum vreo 3 sau 4 ani. 
Nu știu pe unde o mai fi, și 
dacă mai este îngrijitor de 
vite.

— Ce să fac ? — îmi spunea 
atunci — Cu vita nu-i așa 
cum li cu omul. Vita mănlncă 
clnd vrea, bea cind ii e sete 
Poți s-o faci să înțeleagă ? 
yita.l vită /

Ascultă Virlan Ion, ce și-a 
propus In angajamentul său 
îngrijitorul Alexandru Nistor, 
care tn cinstea zilei de 1 Mai 
a obfinut In luna aprilie o de
pășire a planului cu 1585 litri 
lapte t El s-a angajat cu oca
zia acestei tntreceri să obțină 
In medie, pe o perioadă nor
mală de lactație, de la fiecare 
vacă de rasă Schwiț cile 400 
litri lapte, peste producția pla
nificată de 3000 litri lapte, iar

de la vaca cu numărul ma
tricol 33 să obfină 5000 litri 
lapte față de 3800 litri planifi
cați.

Sau iată un alt exemplu toi 
atlt de convingător : Tlnărui 
Filip Petre, utemist, de la 
G.A.S. Lunca din raionul Is
tria, a depășit planul de pro
ducție pe anul 1953 cu 8200 li
tri lapte, reușind ca de la vaca 
Lipoveanca să obțină o pro. 
ducțle medie pe zi de 34—3.5 
litri lapte.

El, ce crezi Virlan Ion, 
vita-l vită ? Sau, poate ți-ai 
schimbat de mult părerea șt 
faci și tu parte astăzi dintre 
acel ce luptă tn întrecerea 
pentru titlul de „cel mal bun 
îngrijitor de animale ?"
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Intenții 
prost realizate
Se cuvin apreciate bunele 

intenții ale ziarului „Flamura 
Prahovei", care, în dorința 
de a veni în sprijinul bunei 
desfășurări u procesului de 
învătămint, a publicat de 
curlnd. sub semnătura tova
rășului At. Mateescu, un mare 
articol intitulat — neintere
sant și plictisitor — „Să fie 
lichidate lipsurile care frl. 
nează bunul mers tn procesul 
de învătămint la Școala de 10 
ani din Sinaia".

Pe un spafiu invers propor
țional cu rezolvarea pe care o 
dă problemelor, articolul re
latează situația proastă la 
învățătură de la Școala me
die de 10 ani din Sinaia, 
șl încearcă să descopere cau
zele lipsurilor pe care le 
arată.

lată ce scrie autorul arii, 
colului: „Curios este faptul 
că această situație nu a im
presionat prea mult pe mem
brii corpului didactic — care 
socotesc că au muncit „din 
toate puterile" și că dacă 
situația este așa cum este 
apoi vinovați sînt elevii care 
nu învață". Se poate ca to
varășului M. Mateescu acest

lucru să i se pară curios. 
Dar numai tovarășului Ma
teescu. pentru că. orice s-ar 
spune, orice lipsuri a' avea 
profesorii, oricit de prost ar 
preda, elevii poartă In primul 
rînd răspunderea pentru si
tuația lor la învățătură.

Dar — ceea ce e mai grav 
— nu se pune problema cri
ticării unor profesori slab 
pregătifi. Iată ce scrie mai 
departe autorul articolului: 
„Tovarășa Mlădinescu este 
bine pregătită, predă lecțiile 
la un înalt nivel și asisttnd la 
o oră de clasă, la răspunsu
rile date de elevi, nu poți să 
nu rămii plăcut impresio
nat..."

Despre această tovarășă 
și despre alți profesori ca 
Gorănescu Tarsula, Chiciu 
Miiiai, Cojoc Constantin, 
Gheorghe Viorica, ligău Ion 
ziarul scrie că obișnuesc să 
dea nota 2, că la ei „această 
notă constituie argumentul 
prin care tovarășii respectivi 
arată că „sînt oameni exi- 
genți" și că ei „nu se joacă 
de-a școala".

Iată dar că aproape între
gul colectiv de profesori e cri
ticat pentru exigența de care 
dă dovadă.

Credem că o asemenea po
ziție este profund neprinci
pială. că ea este de natură 
să submineze prestigiul pro
fesorilor.

Metode pedagogice fuste 
ca cea folosită de tovarășul 
profesor Cojoc, de a asculta 
mai mult pe elevii care fug de 
la ore, pentru a vedea dacă 
și-au însușit materia, sînt de 
asemenea criticate tn articol

Ziarul „Flamura Prahovei" 
a dat de data aceasta do
vadă de o condamnabilă 
ușurință. Publicarea unui a- 
semenea articol neprincipial 
și superficial scris, nu este de 
natură să contribue la lichi
darea lipsurilor; elevii vor 
ciștiga cel mult convingerea 
că nu poartă răspunderea 
proastei lor pregătiri șl vor 
înceta să-și respecte profe
sorii.

Intențiile redacției ar fi 
fost bune. Dar ele au fost 
prost realizate.

I. RACOVIȚA

MCOLAE ROVENȚA

xrsîru rea a I

GHEORGHE DRAGAN

UN ÎNVĂȚĂTOR
SĂTESC

• Orga-tzațTe UTJl d*a correrw F3- 
peș:i și Ler'L ra one! Bacău, au mobCreat 
tineri' pentru curățirea *z'»zu—-lor coesunaje 
care constituie baze famjere brseanate.

Pi.iă ar_-3 tineri* dm coouna FTI-peșJÎ «a 
reușit să curețe de sp-nf ș- mușamaie o *o- 
prafață de 40 tea de izlaz iar ce dn coca-na 
îteștl o sup-efa*,ă de 30 hectare.

Tineri ca Tomescu Alexandru. Mareș Cons
tantin și alții d n comune F-hpețt* • - «ied! 
cu drag la mutarea terenuIuL

Și tovarășii Mihat Clapon șl Popescu Cris- 
tea d n lteșt' au fost exemplu to mutică pen
tru ceilalți tineri.

Corespondent
NI COLAE IONIȚA

• In zilele de 15 șl 16 ma' ac. ech pa de 
teatru a oase! de cultură din ra ortul Mediaș, 
a prezentat în sea clubului „7 Noiembrie * 
din Tîrnăveni, comedia în tre1 acre „Ttanic 
vals" de Tudor Mușatescu. P.esa care a arat 
un deosebit succes tn rîndul spectatori tor. 
a fost vizionată de cca 700 muncitori și func
ționari din oraș.

Spectatori! au ap-eciat în mod deoseb’t fe
lul tn care tovarășii Vall Lupu, Silvia Pan- 
ciu, Gheorghe Albu, Lii oa Sofranie și On ta 
Vintilă și-au Interpreta^ rolurile.

Decorurile au fost executate cu muRl 
de Traian B'sca.

Corespondent
TOTH HARSANH ALEXANDRU

» »
I » »> « 
« 
» i
» L

Aproape de catedră, tn perete, se 
află un cui. Intr-o 
după ce le cîntase 
vioară, o agăță în 
Atunci. în clasă, se

neașteptat:
Izbucniră în rîs, cîțiva răma- 

cu ochii La cui ca și cum ar fi 
hipnotizați, și pină și cei mal 

liniștiți dădură semne de nelin’ște— 
Nedumerit. învățătorul ceru lămuriri 
Răspunseră toți deodată, învățăto
rul nu înțelesese nimic, dar auzi de 
cîteva ori cuvîntul bici. Se întoarse 
și privi cuiul, parcă s-ar fi așteptat 
să vadă acolo — prin cine știe ce 
miracol — în locul viorii, un bici. 
Dar văzu vioara. Și desluși tn larmă 
că acolo a fost un bici. Cind? EI 
nu-i văzuse niciodată. Restabili li
niștea și ceru deslușiri unuia sin
gur. Băiatul povesti. Da. cuiul avea 
și o poveste...

Școala din Săbăoanî — un sat 
fruntea clădirii se mai poate citi și azi «ir 
află și cu:u! In perete- Importanța pe care 

era un cui ca toate celcialre d:n pereții 
a o metodă, cea ma: însemnată metodă „pedai 
Nici ca cele ale țăranilor pentru viîe — mai mal 
vătafilor pesta țărani — concretizarea 
reprezen-j ș-iînța. reprezenta „cuRuralizarea nea mu 
din SăHonai. cind își satatesc de școaîă. ma> întii 
«m. fiindcă jot>- și „botle*. ștxloța stat*, s-aa nita 
fără tne:ode pedagogice, dar și fără greș.

In «n. d n urmă, arai ; -a prerde’ rostal. dar iq și importanța. Parcă ar fi bănuit 
că snrșital povescri sale e încă depa.—.e__ 
k tontr-un s zgzr co^cîiv pedagogic — acela al școlii
k*„ PîX>:’ ”*** *cnt=: coiec-.1T se discută. Aurel Petrilă. însă, iace
parte dia doaâ ocec* ie pedagogice: ai soc ♦ al familiei. Familia Petrilă constituie, 
~ 3 ^q3C* ** ’CCere p-O'tesjonal. un coieet v pedagogic : Tatăl, Constantin, este Învățător 

ce pre-a ; marea. E-ge— 1. este **-4;l’oare și deputată tn sfatul popular 
•* <*•«»: finL Aarei. este tarăfăSor și secretar al organizației de bază U.T.M. a 
corpjln: dd acrie drit SăbăoaaL

Seara, tn odaia caracău a 
se îerxnioă ca înt--o oaarela-re 
ar.a _co-sr-::e-_că ta sririneecă. 
de aliabeezzare_ Ceasnrde crec 
ș. necazuri.ie. sfă'-ui-id M-r-ț 
de spus I I-t’-np-area ca *oet c 
•mtarirt. erele de iert, ce ataîtăaeri

Piastre cete «a mat este si

zi. Aurel Petrilă 
școlarilor săi la 
cuiul cu pricina 
petrecu ceva cu 
unii aplaudară

așezat nu departe de tîrgul Roman — e veche, 
ui ridicării e1 : 1870. Cam tot de atunci 

și-o dă azi ține de fala lui din vremea aceea, 
claselor. Nn ținea o hartă, nu ținea un tablou, 

jogică* : un bici. Un bici fără seamăn. 
: sperietoare decit bici, nici ca cele ale 
tonalei polen executive : el era unic — 

lui". reprezenta pedagogia. Bătrînii 
de ei își amintesc; mai tntîi și cam 
repede în viața care-i dezalfabetiza

i criros de mere, djcuțiile încep ca în orice familie, dar 
deșcoata. D-scuț ; despre Macare.nco și despre metod i 
despre ?~>Se=a frecvenței și despre succesele în munca 
și ce* trei învățători își împărtășesc unii altora bucuriile 
ca trei specua' în lata unm pian comun. Cite nti-s 
■ d-a preajaM tu r-dre. de pildă, a (Bruit o mulțime de 

ahe*e rerei. de derult _
.e-leaa ie.-,; a tas Aure De afund a trecut un singur 

a-, ti- i ri s - I t, vece; >----- tn ț -t.xlrelisi
Aeoto. coc care s e se afiaz a p- rea wr casa I-a. I a privit eL l-au privit ei. și
tevlțătonrt. fără să ssxată o svrM. p-« gas la dtoector: Jfu știu cnm să încep...* Diiec- 
tond î-a tssoițx Priaka tocție au țn=st-o anrioduu.

*c" «***• «tofral terăUtar Gbaarshe Taadto tata ta ctasl pentru prima 
y ț8**? *** «ta»- U tasutau Aurel PetrSă. așa caa ahădată Ocuse direc’orul.

fapte- ca *■« tata ia hSaaaetraj pe na Ansa ; tata e£e. arnea de an an. o sume
denie de tstiap'u- cA-xnse. cere dore-desc că a. uruetrir sînt altatuiți din centimetru

La‘ă arial in a~~c .xro-uEetri*; Bacuptă Petra au se prea împăca cu arifmetka 
*>■*■*■ iu- ta setata, tarte prirrpm la tare ; Cbercaf Petru, spre deosebire de tova- 

« *ta«a la tata tal tata tae și taie actadautaeta tata litere. Bacoșcă 
ită'.ea Ingl fereastră: Gnerg-—„ rirgă sobi Aure PetriLă i a mutot In aceeași bancă, i-a 
stata să fcvex fcsprez-ă șc acasă. După si terp. «s^dp cm ia fel de prietelB și cti 
ar.tmetca și ca crirea.

Areeaș îmszfieț-re este dec.U ș ta =-*3 da a3ebe.îzare. La ședmțele în- 
văCătortar ateaăști. aaotaand arc cMctai să spas* : Jiu știa cum o să petreacă 'a 23 

tevățtaor* taa SAănasi. dac* ta ornai * s* mai Ce oameni care să nu știe a 
ta șl a strte—" S tavaț* ussprezece femei șt db bărbat șl a hotărît ca pînă La 23 Au- 
gust să sporească snmărsl abonamentelor J ziare cu încă douăsprezece.

If urne casă dia sat <7 Mra. Aarei Petrilă este tntfmpinat cu bucurie. Oamenii 
din SăPăoar.: 7 sxet. ca ș pe ceila ;• tsvă îtori. un Sc.a-ăș al lor. Sfătuiesc cu el 
despre treberiie sate u ș. ciriar despre cete ale gcnpodăriei. cu toate că învățătorul încă 
■-a Irep - t dp-ized de ani. Fiindcă -au vfcut la unu — la școală, și pe sfertul lui 
ie hectar senă-at cu egmre și zarzaTtturi. iar omul ta lucru se cunoaște.

iairx rtxi

GH. ȘTEFAN

Soi succese ale minerilor am Valea Jiului
Minerii V1H Jiuluf au făcut bilanțul muncii 

depuse în cea de a dr.cea lună a anului. Pen- 
tru majoritatea din ei. acest bilanț înseamnă 
cn ?- ej de bucur e șt îndreptățită mîndrie: 
zer și sute de tone de cărbune peste plan.

Brigada condusă de fruntașul în întrecerea 
soda listă Petru Bexa. care lucrează într.unul 
dta abatajele sectorului I al minei Petrila, a 
da: în luna mai cu M Ia sută mai mult căr- 
r.-e Majoritatea minerilor din brigada con- 
dusă de Constantin Băluț din sectorul II al 
m re Petrila sînt tineri, venîț: de puțină vre-

me în Valea Jiului. Cu toate 
însușit temeinic meseria de 
realizărilor obținute de ei tn luna mai, arată o 
depășire a sarcinilor de plan cu 60 la sută.

Ca brigada lui Petru Bexa, ș! a lui Constan
tin Băluț, brigăzile conduse de minerii loan 
Tripon și Iosif Lipan au obținut tn luna tre
cută depășiri de 39 60 la sută, iar cele conduse 
de minerii loan Aiț, Nicolae Circu, Gheorghe 
Floca, Rudolf Cosma, Gh, Nistoreanu și An
drei Mihai și-au întrecut planurile lor de pro
ducție cu 15—27 la sută.

acestea, ei și-au 
miner. Bilanțul

TINERII RÎD ȘI APOI STUDIAZĂ MAI BINE

A sosit la redacție un 
cele obișnuite. înăuntru 
gazetei de satiră ș‘ umor „B'ciul". editată de 
elevii anului III a Școlii pedagog'ce de băieți 
d'n Bacău.

O mînă tndemlnatecă desenase cîteva carica
turi pe copertă, leprezentînd elevi cărora le e 
teamă de unele obiecte cum ar fi matematioa 
de pildă, sau alții care nu se pregătesc de loc 
pentru ore și cind sînt întrebați... dau din 
umeri. Am citit apoi cu mult Interes titlul 
scris cu litere Interesante.

Răsfoind revista, am găsit caricaturi Inte
resante, critici la 
se Interesează de 
ore.

„Vor simți b'ciul 
bîndu-se pe străzi 
timpul meditației : 
atribut al bărbăției, cit și cei care lenevesc șl 
strică atmosfera de studiu din școală", preci
zează pe scurt menirea gazetei satirice, colec
tivul ei de redacție, în prima pagină In ultima 
frază a acestei pagini, colectivul de redacție 
a revistei cheamă pe toț' elevii la o muncă 
mai serioasă tn vederea dobtndirii a cît mai 
însemnate succese...
măturăm toate 
noastră".

Răsfoind 
tit titlul 
descrierea 
tre un

aceste critici sînt 
bine venite. Ideea de

plic ma' mare decît 
era primul număr al

adresa unor elevi oare nu 
învățătură, chiulesc de la

satirei ce! oare asudă plim- 
în timpul orelor sau în 
cei oare fac din fumat un

„Cu biciul satirei să 
piedicile oare stau In oalea

tn
„O
unei 

creion și o radieră,

continuare 
convorbire 

convorbiri

revista, am ci- 
cu tîlc". Prin 
Imaginare, în- 
aulorul artico

M'ron Constantin, abacă în mod l.nge- 
pe unii elevi care 
de persoana lor:

oa să țină pas

Toate 
jusțe și 
a edita o astfel de revistă sa
tirică în cadrul școlii este 
foarte bine venită și prin a- 
ceasta Școala pedagogică de 
băieți din Bacău, a dat un 
exemplu bun de urmat și ce
lorlalte școli. Revista are 
însă și unele I'psur'. Se o- 
cupă prea mult de aspectul 
exterior al elevilor: de îm
brăcămintea s.au freza lor 
fără să critice cu prea multă 
tărie lipsurile m,af esențiale 
cum ar fi: chiulul de la ore, 
nerespecbaiea tovarășilor pro. 
fesor', lipsa de spirit colec
tiv. Revista tratează doar 
cîteva laturi ale lipsurilor 
existente în școală. Aceasta 
pentru că majoritatea arti
colelor, poeziilor satirice sînt 
scrise de cei 
ai 
Ghica Rom'că.

lului, 
nios 
păți 
brace 
dă" occidentală ? Cum 
rul și ce grosime trebuie să aibă talpa de 
cauciuc a noilor perechi de pantofi ? Intr-o 
altă ..convorbire și... tot cu tîlc". se satiri
zează de asemenea elevii care se preocupă de 
freza lor tn primul rînd. iar de învățătură... 
de loc... Nu lipsește nici problema neatenț'e1 
tn timpul orelor de curs. Elevul R. Bereș- 
teanu îl critică pe Vasile Borcea, care în 
timpul orelor de matematică se ocupă cu... 
scrisori de dragoste.

Foarte ingenioase ni s-au părut unele ca
ricaturi. mai ales acelea, pe care le puteți 
vedea mai sus.

Intr-o poezie 
reșteanu, sînt 
care se fălesc 
Insă catalogul 
la învățătură.

Mi-a atras a 
intitulată „Ce

sînt veșnic preocu- 
cum să se Im- 
cu „ultima mo- 

să-și pieptene pă-

de Dorneanu Mircea și R. Be- 
aspru criticați elevii încrezuți 
la fiecare pas cu cîte ceva, 
arată o situație dezastruasă

tenția o poezioară interesantă 
mai avem” :

magazie are,
ea căni nu găsești; 
sufragerie,

Școala 
Dar tn
Are șl
Căni pe mese nu-ntîlneștf. 
Doar prin clase, dormitoare, 
Stau grămezi, de te crucești 
Ai putea s-attrni și-o firmă 
„Magazin de căni și cești"

trei membri
colectivului redacțional :

Oița Gheo--
ghe și Miron Constantin. Dacă tovarășii amin, 
tiți nu s-au îngrijit din timp pentru a strînge 
un bogat material care să facă și mai Inte
resant primul număr al „Biciului", ei pot 
face acest lucru pe viitor. Pe ultima pagină, 
acolo unde precizează șț data apariției gaze
tei, scrie printre altele: „Revista cere citi
torilor el sugestii, propuneri pentru îmbună
tățirea calității". Ceva mai înainte am citit : 
„Se primesc colaborări la revistă, cît 
șt șerisori". Aceasta înseamnă că tovarășii 
din colectivul de redacție au șl făcut primul 
pas spre îmbunătățirea gazetei. Ei vor trebui 
să antreneze tn mod serios toți elevii, să se 
dezvolte șl mai mult spiritul criticii și auto
criticii în școală.

Ne aflăm tn perioada examenelor. Revista 
de satiră și umor a Școlii pedagogice 
băieți din 
asprime pe cei care nu au învățat în timpul 
anului, iar 
ficient", să-i ajute pe cît posibil să-și 
drepte situația.

de
Bacău va trebui să-l critice cu

acum obțin calificative de „Insu-
în-

E. R.

„Condijiile climaterice deosebite de I 
la sfîrșitul iernii și din primăvara! 
acestui an favorizează mult dezvol
tarea buruienilor și pot duce la com
promiterea culturilor".

„Pentru înlăturarea acestui pericol 
și pentru ob|inerea de recolte sporite, 
se vor lua toate măsurile necesare pen
tru stîrpirea buruienilor".

(Din Hotărtrea Consiliului Se 
Miniștri al R P R. și a CC. al 
P.M.R. cu privire la executarea 
lucrărilor de îngrijire a culturi- 
lor, recoltat, dezmiriștit, treerat, 
tnsămințărl șl arături adinei de 
toamnă, precum și cu privire la 
realizarea planului de colectare 
pe 1954).



O ORĂ DEI 
GEOGRAFIE, | CONVIEȚUIREA FRĂȚEASCA DINTRE POPORUL ROMÎN 

’ MINORITĂȚILE NAȚIONALESI
Povestirea reporterului

Mureș, orașul re-
Regiunii Autonome 
a R.P.R. apare în 

se

spun că s-a ținut

consfătuire în care

Cu elevii din clasa Vil-a A» de la centrul școlar al școlilor medii nr. 4—13' 
din București, profesorul de geografie ține o lecție de recapitulare a materiei. In < 
cadrul temei „Populația țării factor principal pentru valorificarea bogățiilor natu- ' 
rale“, se vorbește și despre minoritățile naționale.

Profesorul pronunță rar, convingător:
— In afara populației romîne, teritoriul R.P.R. este locuit și de alte naționalități.! 

Acestea formează minoritățile naționale. Cea mai numeroasă minoritate națională' 
o formează populația maghiară. Ea este răspîndită în masă în Regiunea Autono-! 
mă Maghiară. Celelalte minorități, formate din germani, sîrbi, turci, bulgari, evrei, 
ucraineni, sînt în procentaj mic, răspîndite în aproape tot cuprinsul țării.

Aplicînd politica marxist-leninistă în rezolvarea problemei naționale, partidul și 
guvernul au creeat pentru minoritățile naționale aceleași drepturi și îndatoriri ga
rantate prin constituție, pa și pentru populația romînă. Oamenii muncii ai minori
tăților naționale împreună cu poporul romîn participă cu avînt la lupta pentru dez
voltarea economiei naționale, pentru bunăstarea celor ce muncesc. In toate dome
niile de activitate putem întîlni alături de populația romînă, pe cea sîrbă, maghiară, 
germană...
• • •. . • • • V i • 1 • V a- *8 * • •

Și lecția continuă. Profesorul înfățișează elevilor modul în care trăiesc și mun
cesc locuitorii care formează minoritățile naționale din țara noastră. Cîte lucruri 
ce nu se găsesc'în geografia R.P.R. n-ar fi de spus despre viața minorităților na
ționale ! De pildă, despre viața de zi cu zi a cîtorva maghiari, germani sau lipo
veni... Astfel de exemple concrete despre oamenii muncii aparținînd minorităților 
naționale nu sînt cuprinse în nici un manual!de geografie. Astfel de exemple pot 
fi cunoscute acolo, în mijlocul acestor populații. Venim în ajutorul tovarășului pro
fesor, înfățișînd în cîteva articole și reportaje unele aspecte din viața și munca 
populației care formează minoritățile naționale.

întîmplări oarecan

lui Po-

Ion nu 
adesea

■ f te,
> însemnările din jurnalul de activitate al 
căminului cultural „Tudor Vladimirescu" din 
comuna Hărman sînt laconice. Marți 18 mai : 
repetiție cor mixt; vineri 18 mai : repet'țle 
fanfară...

Nu-s lucruri hemiaimtîlnite, extraordinare. ’ 
Por seci. Totuși despre cîte fapte deosebite 
vorbesc ele.

Mi-am permis să completez puțin, unele 
dintre aceste însemnări, ’pe cele din timpul 
unei săptămîni pe baza discuțiilor purtate cu 
activiștii căminului cultural. Așa dar însem
nările apar astfel:

La colțul roșu al gospodăriei 
agricole colective din comună 
s-au adunat tineri și vîrstnici ce 
vorbesc limbi diferite: romînă și 
germana. Corul mix; de 70 de 
persoane are repetiție. In seara 
aceasta se repetă cîteva selec- 
țiutii din operete „Crai nou".

Baltreș Ana,- responsabila culturală la coo
perativa meșteșugărească „Roza Luxemburg" 
din comună, dișcujă cu utemistul Aprodu, di
rectorul căminului cultural.

— Să știi că-mi place mult muzica 
rumbescu.

— Și mie. Mai ales „Balada". CXare 
poate s.o interpreteze ? (Ion a cîntat
la vioară în „studioul" stației de radioampli
ficare din comună).

— Dar, tot ești aici, cum merg repetiț'ile 
echipei germane de teatru? (cooperativa are 
O echipă de teatru și un cor german).

Baltreș a rășpuns cu un pic. de amărăciune :
— In curînd n-o sB’maj avem ce pregăti. Nu 

ne „prea sosesc lucrări cu piese de teatru în 
limba germană pentru colectivele de amatori. 

Directorul și-a notat în carnețel. Va lua 
legătura cu tovarășii de ta Orașul Stalin. In 
același timp se aude vocea dirijorului.

— Tovarăși ocupați-vă locurile, începem!
In sate căminului cultural 

strălucesc alămurile instrumen
telor de suflat. Fanfara este al
cătuită în întf-egime 
rndhi de toate vîrstele. Vezi ală
turi de Bambâch Ion un mun
citor agricol de peste 60 de pri
măveri pe Knor Emil căruia dea- 
tuleiele bărbiei. Nu sînt mulți —

din ger-

bia i-au dat
cu toții vreo două zeci. In serile cînd nu au 
repetiție de fanfară se duc și repetă — chi
tind de data aceasta fără instrumente — te 
corul german al cooperativei meșteșugărești.

Ca și corul mixt fanfara pregătește selec- 
țiunile din „Grai nou". Are totodată în pre
gătite și melodii germane. In seara aceasta 
■repetă una din ele.

Din nou repetiție cu corul 
mixt. Se apropie ziua concursu
lui- formațiilor căminelor cultu
rală pe taion; ' căminul cultural 
„Tudor Vladimirescu” care te 
concursul' pe torhuhe s-a clasat 
cu „5" trebuie să ajungă și în 
faza regională!., ■
va. suna o știre în gazeta regio-

„Echipa artistică a căminului cultural
Ce frumos 

nală :

„In Republica

naționale tolosirea

toate gradele în

limba maternă

'■ din comuna Hărman, 
și germane, 
de

„Tudor Vtadimirescu' 
care cuprinde formații romînești 
s.a clasat pentru faza regională 
obținînd nota..."

Azi se desfășoară 
activitate culturală, 
cestea tinerii din 
mană de dansuri sîn: necăjiți— 
nu le reușește un dans vechi ger
man numit „dansul cercurilor". 
Intervine însă utemista Zîgler 
Erna și dansul începe să capete 

viață. In sate căminului, echipa romînă de 
teatru primește observațiile de „regie” a’.e 
unui învățător de la școala de 7 ani. Nu de
parte de locul de repetiție al echipei de teatru 
într-o cameră tapetată cu papură, vorbește în 
fața unui microfon, agronomul S.M.T„uiu: din 
comună. Conferința este rostită tn două limbi 
și în seara aceea aproape toți locuitorii ro
mîni și germani ai comunei au învățat încă 
ceva din agrotehnica sovjetîcă. Spun „aproape 
toți locuitorii" căci ta oomune Hărmon mai 
în fiecare casă a fost Instala; cîte 
zor. Stația de radioamplificare a 
care deservește un număr de peste 
zoare are un însemnat rol educat;v 
științific în viața locuitoi 
locale care se țin în 
fruntași în muncile ag 
instructive, 
trumentiștj.

cină cor

acasă. Vrea 
ziție valsul

concurs

bogată 
toate a-

o
Cu 
echipa ger-

un difri- 
comune:
9» difn* 
cultural-

lor. La comisiunile 
seară vorbesc 

♦ tr»
ins-

fiecare 
icole. 
german și soliști

se țn corne:

ii cultural ru. 
man „Corina 
orii d:n co
rului mixt, a! 
u. ei fanfarei, 
tens, aproape 
vizioneze. Nu-

ijorul fanfarei a rămas 
lucreze ta noua compo-

lează filmul 
Schmidt". I 

nă, memb: 
pelor de 
ichipelor 
au venit 
di 

să mi: 
„Freamătul spicelor".

Ga întotdeauna în această zi 
ta căminul cultural se desfă
șoară un bogat program artistic. 
Corul mixt execută un cîntec de 
Anatol Vieru și cfctecul poputar 
romînesc „Ileana" Apoi grupul 
de pe scenă se resfiră și corul 
german interpretează „Fetița 
Un grup de tineri germani sedrăgălașe", 

întrec în dansul cercurilor iar echipa de tea. 
tru prezintă o scenetă. Echipa de dansuri, 
corul și fanfara au fost mult aplaudate.

Printre cei din sală se află și învățătorul 
Oprea Dumitru. (,.Eu n-am voce, dar tot vreau 
să duc o activitate culturală") — rugase el 
pe directorul căminului. De atunci 
dințase biblioteca, 
bucuria. Aplauzele 
treaga activitate a 
săptămînă. Ori în
a funcționat : ea a împrumutat cititorilor ro
mîni și germani o sumedenie de cărți.

i se încre-
se citește 
pentru în-

Pe față i
erau răsplata 
căminului în decurs de o 

aceste 6 zile și biblioteca

Populară Romînă se asigură minorităților

liberă a limbii materne, învățămînful de

limba maternă, cărți, ziare și teatre în

(Din articolul 82 al Constituției Repu
blicii Populare Romîne )

„Oamenilor muncii, cetățeni 
ai Republicii Populare Romîne, 
tară deosebire de naționali
tate sau rasă le este asigurată 
deplina egalitate de drepturi 
în toate domeniile vieții 

economice, politice și 
culturale...”

ore mai tîrziu I.F.I.L.-ul din 
Toplița își normaliza 
ducțta.

Dacă
sare 
lăsate 
dimineața întreprindeiea. 
plăti alocație. Dar vagoanele 
nu sînt lăsate niciodată să 
aștepi'e".

Te întrebi poate ce-i îndeam
nă să muncească așa. Știi cum 
au dus-o sub celălalt regim’ 
Mai rău ca niște cerșetori. 
Am vizitat casa fiecăruia. 
Trei locuințe bune cu confort 
pentru un trai plăcut. Toții 
Bete fiul, are și doi copii. Pe 
unul din ei loșoa vrea să-l 
facă inginer.

— Și cînd scrii materialele 
acestea ? am întrebat eu.

— Astăzi, o informație șl 
un reportaj. Sînt amîndouă 
pentru pagina tineretului. Cu 
ele se încheie planul ei.

— Zici că se încheie planul 
Am vrut să-l contrazic dar 
m-iam mulțumit să zîmbesc. 
Aflasem la fabrica de mobilă 
din oraș că peste o zi secția 
tineietului, care produce din 
deșeuri bunuri de larg con
sum, va primi drapelul comi
tetului regional U.T.M. de 
secție fruntașă. Nu i-am spu
s-o însă gîndindu-mă că aș pu
tea să-i răpesc o bucurie. Cînd 
planul paginii este gata și 
materialele pot lua drumul 
tipografiei, redactorul de ser- 
vici se bucură că îl poate 
strica încăodată din pricina 
unei vești ca cea care va veni 
de la fabrica de mobilă.

pro-

goale 
ar fi 
piuă 

ar

vagoanele 
sosesc noaptea 

în așteptare

In Tîrgu 
ședință a 
Maghiare 
limba maghiară un ziar;
numește Voros Zăslo". Sfîr- 
șindu-mi umbletul prin cîteva 
întreprinderi ale orașului ia- 
tă-mă în redacția acestui 
ziai. Fiind cotidian, 1a secre
tariat multă agitație. Șpalte, 
telefoane, dejurni de, ca la 
orice ziar. In biroul său în 
care sălășiuta liniștea, redac
torul șef citea cîteva ma
nuscrise.

— Sînt pentru pagina tine
retului — mă lămuri el.

— Pagina tineretului? Cu
riozitatea îmi dădu cu cotul.
— Așa dar aveți o pagină a 

tineretului în fiecare săptă
. mînă? E... frumoasă? Cum 

arată?
Și noua mea cunoștință în- 

I cepu să-mi traducă un articol 
| închinat activității rodnice 

dusă de instructorii de pio
nieri din raionul Toplița.

Alexandru — căci așa se 
numește — mi-a povestit a- 
poi două materiale nescrise 
încă.

„La cooperativa de încălță
minte „Solidaritatea" din Re
ghin există o secție a tinere
tului. Ea este compusă din 13 
tineri romîni și maghiari, care 
muncesc 
în două

«croiț.* asuei, 
întrecere

1 ineretea 
bătrînului pescar

In cabină e liniște. Chiar și pescarii care 
s-au întors mai tlrzîu de pe baiti, yi-ăti așezat 
setciie afară, la uscat și s-au culcat apoi în 
paturile curate, cufundindu-se curînd Intr-un 
somn adînc. Un singur om mai stă treaz la 
ora aceasta tîrzie.

Ca de obicei, moș Jie 
„fură" cîteva ore din ti 
să citească ultimele pa 
care a început-o nu de i 
cinul de pat se 
mai mult :

— Hei Nichifor. 
Lasă buchisitul că

Jigarov Nichifor 
pescuiește de cînd 
cari au fost toți din neamul lui. Cînd îl vezi 
pășind semeț, cu barba-i albă, fluturind în 
bătaia vîntului, nici prin gînd nu-ți 
că pescarul acesta care mînuiește cu 
pricepere talianul sau vintilul a pășit 
gul celui de la 67-lea an de viață.

La început, cei din brigada fruntașă 
dusă de Ivan Cuzmin, nu prea se Im 
la gîndul că „papașa” Nichifor a fost dat 
în brigada lor. Se gindeau oamenii că ma; 
mult o să-i încurce bătrînui, de cît să le 
de folos. Dacă-1 întrebi însă astăzi, pe ori
care din brigadă, cum se împacă ia pescuit 
cu Jigarov Nichifor, oricît te-ai strădui n-ai 
să capeți decît un singur răspuns :

— Mai rar așa pescari ca
— In anii dinainte, cînd 

boieri, noi lipovenii aproape 
socotiți oameni. Cită 
din răsputeri pentru 
te îmbolnăveai însă, 
puteai să mor: de ioa 
să te ajute.

Și-ți povestește t 
cum a învățat el cart 
copiilor și a altor b 
cit de mult ii place si 
mai ales îți împărtăși 
rile lui de viitor. Pentru că — aș, 
mărturisit zîmbind, mai are de gi 
cuiască încă multă vreme. — 
ia a doua tinerețe, spune Jigarov Nichilor. 
Și vreau să-m: trăiesc din plin aceasta tine, 
rețe măcar acum, dacă înainte vreme n-am 
avut putință".

mai

garov

i gini 
mult.
trezește

Nichifor, mai 
de odihnă, ca 
din cartoa pe 
Cite odată, ve- 

și mormăie

să te apuce ziua ? 
sînt zile...

vrei 
mai 
îi de fei din Sfiștovca ți 
se știe el pe lume. Pes-

vreme 
stăpin 
ori i

O-

trece 
atîta 
pra-

coa-

Nichifor... 
lucram penîrc 
că nu 

puteam 
era bine, 
ljungeai I 
aveai pe

i eram 
:: c-.c
Dacă 

băînn.

nț

Bucuria 
muncii productive

De vreo cîteva zile încoace Friedman Beno 
se arată mai vesel ca deobicei. Cînd intră în 
secție (el e presator la uzina ..Boleslav 
Bierut cin Capitală) își salută prietenii io- 
vindu-i prietenește pe umăr.

tată-I chiar ieri.
Lin Ion fammoristul cu care este foarte 

bun prieten. Ii mai dă și un ghiont. Apoi îi 
șoptește:

— Mai trec citeri zile și sînt tată I
— Și— ce vrei să fie. fată ori băiat?
— Băiat, se înțelege! Am să-l fac presator. 
După rit se vede, muncitorul Friedman își

iubește Intr at 
născut copilul 
dacă nu va fi 
tărît să-l facă 
mult la ea?

Mama lui Beno. femeie săracă, a rămas vă- 
d_- ă in 1944. A dus-o ca vai de lume cîtva 

botărlt să-și trimită copilul 
;ge bani. Și iată-1 pe Beno în 

prăvălie la negustorul 
povestește despre 

Beno

ît meseria Incit nici nu s-a 
său (care dealtfel nu se știe 

iată In loc de băiat) și a și ho- 
presater. Dar de ce ține așa de

ă în 
timp, apoi s-a 
undeva să cîșt 
anul 1943 băiat de 
lancu Abramovici. Cînd 
timpul petrecut ta negustor, chipul lui 
se întristează:

„Au fost cei mai grei eni din viața 
N-aș fi stat măcar o zi la Abramovici. 
meant un salariu de nimic, munceam pînă mă 
speteam iar de învățat, nici pomeneală. In 
ciuda acestor lucruri, rămîneam totuși căci 
mama mea se îmbolnăvise și avea nevoie de 
hrană Oda:a s-a întîmplat ceva care însă 
n-am mai putut să rabd. Negustorul s-a repe
zit la mine și mi-a cărat pumni fiindcă nu 
momisem un client ce trecuse pe stradă și in
trase în prăvălia vecină. Pumnii m-au dezgus
tat și m:-au produs revoltă l-am spus tot ce 
credeam despre el și am plecat acasă. După 
aceasta, maică-mea mi-a găsit un nou stăpîn.

intrat însă dm nou slugă căci știam 
că fie evreu sau romîn exploatează la fel de 
crunt. Intre exploatat 
poate să existe frăție, 
ționaliștii sioniști".

Ani: de mai tîrziu 
întreprinderea Sovromconstrucții. 
aceasta se mută 
să-și părăsească 
uzina „Boleslav

Urmînd școala
Friedman a devenit unul dintre cei mai buni 
presatori din secția prese. Acolo între dogoarea 
și lumina cuptoarelor de înroșit metal și mă
tăhălosul corp al presei a simțit Beno bucuria 
muncii libere. Viața lui s-a schimbat conținu. 
Și-a făcut prieteni; a început să citească și să 
meargă la teatru; s-a căsătorit.

De cîtva timp presa este în revizie. Beno a 
lăsat din mîini cleștele cu care apucă metalul 
înroșit Introducîndu-I în fălcile presei șl a 
trecut să lucreze 1a un fierăstrău de deoapitat 
bare metalice.

Cînd l-am văzut lucra de zor. Apropiindu-se 
o sărbătoare — peste cîteva zile va fl tată — 
Beno s-a hotărît să o întîmpine cu pianul de 
producție depășit...

mea.
Pri

și exploatator, doar nu 
oricît ar pălăvrăgi na-

îl găsesc pe Beno te
Iar cînd 

din București, el, nevoind 
mama bătrînă se transferă la 
Bierut".
de calificare gradul I și II și

împreună împărțiți 
brigăzi. S-au Impar- 
ca să poată creea o 
între ei. Secția este 

condusă de Luca Maria, o co
munistă. Ea nu numai că con
duce secția, dar ajută pe fie
care tînăr în privința califi
cări: și în mod special crește 
pe unu' din ei în munca de 
organizare. (Cam la fiecare 
frază Alexandru se uita în 
carnetul în care își avea no^_ 
tate informațiile. Eu însă am 
să redau povestirea lui fără 
întreruperi). Activitatea sec- 
ț este foarte rodnică, iar la 
baza rezultatelor stă temeini- 

zar.izare a muncii. De 
mă ori pe săotămînă secția 
ne scurte consfătuiri.

membrii ei și cite un I 
din aartea comitetului < 
zației de bază U.T.M. 
activitatea celor care 
mas In urmă. Intr-o astfel de 
consfătuire utemistei Mogyori 
FKsahcta î s-a arătat faptul 

iță de mîntuială opera- 
■pectivă. Din cauză că

ca o: 
dc

Aici 
tovarăș 
organi- 
discută 
au ră

Astăzi toți 
de cuvînt.

La o altă
a fost criticat Crișan Constan
tin pentru atitudinile sale de 
dispreț față de sfaturile vîrst- 
nicilor, a luat parte secreta
rul organizației de partid. 
Secretarul a vorbit despre ce 
înseamnă sfaturile lucrători
lor vîrstnici...

— Și îți spun, secția fiind 
astfel ajutată și îndrumată 
are rezultate. Ascultă două ci
fre : pe luna aprilie și-a în
deplinit planul în proporție 
de 136 la sută, iar în numai 
20 de zile ale lunii mai a și 
atins cifra dc 100 la sută".

Apoi noua mea cunoștință 
mi-a povestit uitîndu-se însă 
mai rar în carnețel, 
doilea material.

„La IFET Toplița 
„brigada fulger".
compusă din 3 maghiari, tatăl 
și doi fii. a primit acest nume 
din gura muncitorilor — în
tocmai cum se naște un cîn- 
tcc popular. Oamenii ăștia —- 
De bătrîn îl cheamă Toth Beta 
De unul dintre fii Beta „I" tar 
pe celălalt .Mihai — sînt oa
meni de ispravă. Nu fac o 
treabă prea extraordinară, în
carcă bușteni în vagoanele de 
cale ferată. Dar știi cum <> 
fac ? La orice oră din zi și din 
noapte și pe orice vreme. Astă 
iarnă în februarie, după vis
col, ei au mers în pădure la 
Puntea și au încărcat cu lem
ne vagoane întregi — altfel, 
suferea producția multor fa
brici. Altădată pro
ducția IFIL-ului 
din Toplița ena a- 
proiape de stagnare.

. Lipseau 
IFET-uI 
mis dar 
goanele.
„brigada fulger" — 
au plecat te Gă- 
lăutaș, unde se a- 
flau vagoane încă 
nedescăroate. Au 
descărcat vagoane
le 
te

lemnele, 
le-ar fi tri- 
lipseau va- 
Cei trei —

sa be ta i s-a arătat 
că exec

ea nu întindea bine pasta de 
lipi

n

atunci cînd aplica căntu- 
pe pielea căputelor. pan- 

ă ce erau gata pre- 
umflături pe su- 

_Tu n-al purta 
pantof — i s-a

>gvori și-a dat seama 
ce neatenția ei și a 
ci se va îndrepta.

as.

•z

\ l
(Din articolul 81 al Constituției 
Republicii Populare Romîne)

In vizită la director

cel de al

lucrează 
Brigada
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PRIETENIE... Cei doi ti
neri vorbesc limbi diferite: 
flăcăul este romîn iar Hartig 
Maria maghiară. Ei sînt buni 
prieteni și asta nu numai 
duminica la horă sau la că
minul cultural ci și în mun
că. la viile G.A.S.-ului Re
ghin.

Flăcăul fiind mai 
să-] lege.

— Poftim Maria 
Apoi rid amîndoi. 

să nu fie și veselie.

voinic

Venit
Cîteva

și au 
Toplița. STALIN

săpat adine un butuc de vie iar apoi a rugat-o pe Hartig

Aplecat peste masa de lucru directorul Sa
blici Dușad scrie. Așterne pe hîrtia albă rîn- 
duri caligrafice, apoi șterge. Pentru ziarul ti
mișorean „Drapelul roșu" la care el este 
vechi colaborator, scrie un articol cu privire 
la pregătirile ce se fac în cele două școli 
sîrbești — școala pedagogică și liceu — pen. 
tru examenele de sfîrșit de an. Și el ca di
rector al acestor școli are cu ce se lăuda dar... 
îi vine totuși greu, el est» director, nu gaze
tar. Așa se întîmplă de fapt cu miai toate ar
ticolele sale. După ce le scrie, la reface, apoi 
le revede odată, mai face o citire adăugind 
și tăind cîte ceva și însfîrșit după... o ulti
mă stilizare articolele sînt trimise. Astfel se 
face că atunci cînd scrie vreun articol, între 
refaceri și stilizări, Sablici găsește timp pen
tru aducerea aminte.

★

....Voislavia Stotanovici intră în birou cu 
un aer vesel.

— Dobra dan, druje director.
Sablici cercetă cu privirea pe tînăra sîrbă, 

o fostă elevă a școlii. Gerul de februarie co
lorase obrajii Voislavei iar îmbrăcămintea 
groasă îi scotea în evidență statura oam 
mică.

— Dobra dan I
Directorul știa că Voislâva nu e vorbărea

ță și se hotărî să înceapă el discuția.
— Ei, ia loc și spune-mi cum te împaci cu 

copiii ?...
Apoi discuția deveni mai aprinsă. Voislava 

începu să vorbească despre „copiii ei", des
pre gospodăria agricolă colectivă sîrbească 
din comună. Ba îi vorbi directorului și des
pre sora ei Leposava, care anul acesta ter. 
mină școala medie agricolă și va pleca oa 
tehniciană la vreo gospodărie de stat din re
giune.

Voislavia spunea despre toate acestea fiind
că erau bucuriile ei și unui om oare ți-a fost 
timp de cîțiva ani ca un părinte, se Cuvine 
să i le împărtășești.

Cîtva timp mai tîrziu, pe la vreo 9—10 mai, 
Sablici primi vizite directorului școlii elemen- 
taro de 7 .ani din comune Be’.obteșoa.

— Ce vînt te aduce pe la noi ? — l-a în
trebat Sablici pe oaspete.

— Vînt de primăvară. Omul trebuie să-șl 
chibzuiiască de cu primăvară socotelile pen
tru toamnă.

Apoi directorul 
vorbească despre 
trebe cum merg 
cîți învățători va

— Diar dacă te interesează grupul nostru 
școlar, atunci de ce nu întrebi și de absolven
ții liceului ? Avem și aici elemente foarte 
bune. Uite, Jivanov Arcadl a plecat la Bu
curești la facultatea de ziaristică. Cred că se 
via întoarce să lucreze la ziarul sîrbesc din 
oraș. Vreo cîțiva absolvenți învață acum 1a 
facultățile din Cluj, alții aici la Timișoara...

— Da, îți dau dreptate tovarășe Sablici. 
Pe mine mă interesează însă mai mult școa
la pedagogică pentru că — uitasem să-ți 
spun — școala noastră elementară se dezvol
tă și pentru la toamnă am patru posturi va
cante.

școlii elementare începu să 
Voistava lăudînd-o, să în* 
pregătirile pentru examene, 
da anul acesta școala...

o bucată de rafie. Să legi bine, ca să 
Acolo unde omul e prietenos, iar munca

țină, 
merge bine, nu se poate

★
Gînduri despre astfel de întîmplări îl cu

prind pe directorul Sablici Dușad atunci cînd 
în momente de răgiaz scrie vreun articol zia
rului regional.

★ *

„C ă s u ța e a n o a s t r ă...”
anul 1946 
însă una 
unui sol- 
primul ei 

i n-avea

Multe întîmplări s-au petrecut în 
în viața lui Ioniță. El ține minte 
singură : s-a luai' cu Ioana, văduva 
dat căzut undeva pe fiont. De la 
bărbat Ioana avea un copil. Ion'ță 
nici unul, fusese pînă atunci flăcău. Mai bine 
zis fusese flăcău tomnatic. El și-ar fi găsit 
de mult aleasa, dar; „cum să.ți dau fata, 
țigan pirite, n-ai nici cămașe pe tine ?!“ Cu 
Ioana, văduvă necăjită, Ioniță s-a înțeles 
ușor : „Ne luăm, apoi om munci amîndoi de 
ne-om face o căsuță".

De atunci fiind mai multe guri de hrănit 
Ioniță s-a apuoat să muncească din greu. Se 
angaja cu z'ua la un om aare-și ridica casă, 
se tocmea să lucreze la culesul prunilor, 
băga văcar pentru mijlocul verii și așa 
depen'e. De fapt el avea un meșteșug — 
să facă cărămizi din lut. Cînd venise 
Buda Palanca în Romînești intrase slugă ta 
un chiabur care avea 
Muncea pe rupte căci 
largă lîngă un mal de 
buia să fac: cu mîna. 
cu chiaburul Cît timp 
decît dator; bani în mînă nu văzuse 
Așa că se hotărîse să-și încerce 
altă parte. Și ce noroc avea ? Abia 
cîșt'ga pent'ru cîteva banițe de porumb. Bani, 
mai de loc, așa că neavînd cu ce plăti chiria, 
la lună își lua nevasta și se muta altundeva. 
Și tot așa era găzduit cîte o lună la vreun 
țăran milostiv. Nevasta îl întreba din 
cînd (familta se mai mărise cu cîțiva 
ce facem ? Unde mai stăm cu plozii 
Ziceai că vom face o căsuța!

„Casă" ...de mult avea e| gînduî
Odată — înainte de a se însura — i-a spus 
lui Arad, chiaburul la oare lucra cărăm'zi :

— Să-mi plătești și bani, vreau să-i string 
să-mi fac casă.

Chiaburul l-a luat însă
— Ce oasă bă țigane ? 

neamu; ^'u-
Ua Buda Palanca tatăl 

căsuță mică, sufla vîntul prin 
și plină de fum, dar era a lui; nu-1 alunga 
nimeni afară din ea. Ioniță n-o avea însă 
nici pe aste. Ce să facă ? Cînd s-a căsătorit 
credea că va reuși să-și facă oasă. Dar acum 
nu reușea. Muncea ce-i drept și Ioana, oase 
era însă numai în vis...

Pe măsură ce aii trecut anii în viața celor 
doi au început să intre bucurii. Muncind pe 
la cîteva ferme de stat, pe ta sonde, Ioniță 
a început să cîștige me’ bine și să aducă du. 
minioa aoasă în locul mămăligii — pîine. Ba 
a început să se simt’ă și altfel de om; ta co
operativă sau ta sfiat avea parte egală ou 
ceilalți țărani din comună. Casia însă, ena 
tot un vis.

In 1950 în comuna Romînești s-a întemeiat 
gospodăria agricolă colectivă. Un țăran bă- 
trîn, oare făcuse printre primii cererea de pri
mire l-a zis lui Ioniță :

vino și tu

se 
mai 
șt;a 
din

„fabrică de cărămizi", 
„fabrica" era o curte 
pămînt unde
Acum însă 

lucrase la el

totul tre. 
terminase 
nu ieșise 

niciodată,
norocul în 

diacă

cînd în 
copii): 
ăștia ?

le ea.

în’ 
Cu

lui

r îs :
cortul... ca tbt

Ion'ță, avea o 
ea, fără soare

— Măi băiete
să vezi, are să fie bine 1

— Bine dar eu, eu sînt... 
indu.se Ioniță.

— Ei, asta-i bună. Doar 
care intră în gospodărie.

După un an de lucru în
a primit pentru zilele-muncă, ele lui și 
nevestii 
te secii 
sttigă :
lui, om 
puțin ochii, 
parcă — cu 
rului ArnaM 
țigane i-ați 
meriți".

Apoi 0 deschis din nou ochii și a murmu
rat : colectivistul Ioniță...

Cînd l-am cunoscut pe colectivistul Ioniță

în

i-a

mai

gospodărie. O

răspuns bîlbî-

sînt de-ai tăi

gospodărie Ioniță 
ala 

o sumedenie de produse. Uitîndu-se 
de grîu și auzind cum președintele 
„colectivistul Ioniță D. Gheorghe..." 
mare, i-au venit lacrimile. Inchizînd 

printre genele umede se vedea 
ani în urmă — în curtea chiabu- 
la un sfîrșit de slugăreală: „bă 
traista cu mălai, mai mult nu

Gheorghe ena o zi ploioasă din primăvara a- 
c oaste.

— Intră tovarășe, intră în casă că te udă 
ploaia.

Am trecut printr-o încăpere și apoi am fă
cut cunoștință cu Ioana, nevasta colectivistu
lui și cei piatru copii ai săi. MLam rotit cu 
interes ochii 
mi-a zis ;

— Căsuța 
cum doi afli 
miare, două cămăruțe, dar...

— ...e a noastră — l-a completat Ioana.
Am discutat despte multe: munca în gos

podărie, planurile lui despre viitorul cOpi'lor...
In acest timp Ioana a scos din cuptor o 

pîine rumenă făcută din făină albă.
Fac în fiecare zi pîine câc' cuptorul e mic 

— mi-a explicat Ioana, tar Ioniță netezlndu-și 
cu o mînă obrazul a adăugat.

— Așa trăim noi de la un Jimp...

prin cameră tar Ioniță observind

e nouă tovarășe. Am clădit'-o a- 
cu ajutorul colectivei. Nu e prea

La sfîrșitul lecției...
...mai adăugăm cîîeva cifre și fapte 

despre viața minorităților
9 In țara noastră, ca o expresie vie a 

drepturilor de care se bucură minoritățile 
naționale s-au înființat în anii puterii 
populare peste 3.000 de unități de învăță- 
mînt elementar, mediu, și facultăți în care 
lecțiile se predau în 15 limbi ale minorită
ților naționale.

© In raionul Sighet au luat ființă în 
ultimii ani 5 școli elementare cu limba de 
predare maghiară In orașul Sighet funcțio
nează un liceu mixt maghiar, 4 școli ele-

— L..J și omentare pentru ucraineni, un liceu 
școală pedagogică. Elevii diferitelor șcdli 
pot consulta cărți în limba maternă 
biblioteca orașului care numără 
10.000 de volume.

• Și în Regiunea Autonomă Maghiară 
tinerii de naționalitate maghiară au largi 
posibilități de a studia și învăța în limba 
lor maternă. Ca urmare a politicii parti
dului și guvernului au luat ființă în Regi
une 486 școli de 4 ani, 228 școli de 7 ani, 
24 școli medii, și altele. In orașul Cluj și 
Tg-Mureș, studenții maghiari studiază în 
limba maternă, la 15 facultăți.

O In Iași funcționează o școală în lim
ba idiș. Tot aci, Teatrul Evreesc de Stat 
duce o activitate bogată prezentînd popu
lației evreești piese și scenete în limba 
maternă.

• In majoritatea satelor și comunelor 
din regiunea Timișoara a fost introdusă 
radioficarea. Mal mult de jumătate din a-

de la 
peste

naționale din tara noastră
ceste comune unde trăiesc laolaltă romîni, 
sirbi, germani și maghiari au cinemato
graf; la cursurile agrotehnice și zooteh. 
nice ce se țin la căminele culturale, parti
cipă numeroși tineri și bătrîni de diferite 
naționalități.

• In satele regiunii Constanța este în- 
tîmpinată cu bucurie echipa artistică a 
școlii pedagogice tătare. Tinerii tătari și 
turci au reale posibilități de a.șl dezvolta 
arta și cultura lor națională. La biblioteca 
„Casei de cultură a sindicatelor" sînt 8.300 
de cărți în limbile lor.

e Tinerii ceangăi din satele regiunii 
Bacău petrec clipe plăcute și folositoare 
la cele 30 cămine culturale înființate în 
satele lor.

• Și lipovenii — harnici pescari din Deltă 
— au posibilitatea de a-și dezvolta cultura 
șl tradițiile în limba lor maternă. In raio
nul Tulcea sînt 58 cămine culturale 12 
case de citit, 70 biblioteci cu peste 49.000 
de cărți, 30 de colțuri roșii și 3 stații de 
radioficare cu peste 1.000 de difuzoare. Pe 
căile apelor din Deltă, pătrunde pînă în 
satele cele mai depărtate nava caravanei 
cinematografice ce prezintă lipovenilor fil
me documentare și artistice.

tineri ți bătrîni de diferite

Pagină redactată de VICTOR CON- 
STANTINESCU și ION MARG1NEANU

indu.se


Ei știu pentru ce muncesc A apărut tn limbile : rasă, romtnă, fran
ceză, germană, engleză și spaniolă

Suecesele unei brigăzi de tineret
al uzinei „23

de la sectorul 
August“

automotoare

laminarea Premiului International Stalin
„Pentru întărirea păcii intre popoare" Ninei Popova

Brigada de tineret de la sectorul automo
toare și succesele ei tn producție stnt cunos
cute de toți muncitorii uzinei „23 August”. 
Alcătuită de trei ani, brigada a reușit să-și 
formeze o frumoasă tradiție în muncă. Cu mai 
bine de doi ani în urmă, ea a devenit frun
tașă tn întrecerea socialistă. La acest titlu 
de cinste s-au adăugat tn anii care au urmat 
și cel de brigadă fruntașă pe uzină, apoi cel 
de brigadă de tineret fruntașă în raionul 23 
August.

Cei 11 tineri care au format la început bri
gada nu mai stnt toți aceiași și astăzi. Titlul 
de brigadă fruntașă în întrecerea socialistă 
s-a păstrat însă. Dornici să învețe mai de
parte, unii dintre ei s-au înscris și urmează 
acum cursurile facultății muncitorești, aiții au 
trecut să ajute prin cunoștințele lor pe tinerii 
din alte brigăzi ale uzinei. Locul lor în bri
gadă l-au luat absolvenți ai școlilor rezerve
lor de muncă sau tineri muncitori calificați 
tn uzină.

Responsabil de brigadă este Vasile Puiu. 
El face parte din brigadă încă de la înfiin
țarea eL In fiecare dimineață, înainte de a 
începe lucrul, Vasile Puiu și ceilalți membri 
af brigăzii se sfătuiesc cîteva mrnu.e asupra 
acelor re vor avea de făcut în ziua respectivă. 
La lucru se ajută frățește și treaba merge cu 
spor. Cînd se încheie ziua, tinerii își anali
zează munca. Mai întotdeauna ei eu satisfac
ție de a constata că planul a fost depășit. In 
munca lor ti ajută mult și ma:strul de secție 
Niculae Cristea. El este prietenul mai vîrst- 
nic al tinerilor.

Maistrului Nicolae Cristea ti stnt tare dregf 
toți tinerii din fabrică. II îndrăgește pentni 
strgufnța și priceperea cu care rr. -cesc, 
tru voioșia lor. El le vorbește uneori de viața 
și condițiile în oare a învățat el meseria și 
cele de astăzi. Ișl aduce «mixte de t:r.e*e ea 
sa, de anii grei de ucenicie. Palmele. tnjnrl- 
turile și gh'onturile însoțeau fiecare lucranoa 
pe care îl învăța pe furate de fa meșter. Foa
mea, mizeria însoțeau pe atunci via;a fiecă
rui ttnăr muncitor. Acum, tineri: tr - J 
școlile rezervelor de muncă sau ta cu-« - * 
de calificare din fabrici. In cele 200 de școli 
ale rezervelor de muncă din țară s pregă
tiți zeci de mii de tineri pentru 80 de roeser 
din cele mai diferite. In tot tii^ill ycofll. 
elevii primesc întreținere complet gratuită, 
echipament, cărți, rechizite și tot materialul

> necesar. De instruirea lor se ocupî ?--■><:- 
șt maiștri pricepuți, astfel că la te-— narea 
școlii stăpînesc bine meseria. Anul trecut. 
49.500 elevi tu Intrat tn producție. In curînd 
vor Intra tn producție alte zeci de mi! de ti
neri, promoția de anul acesta. Maistru! Ni- 
colae Cristea ti așteaptă cu bucurie și pe ab
solvenții din anul acesta ca șî pe ce! din a-.!I 
trecuți pentru că știe că stnt bine pregătiți. 
La cursurile de calificare din fabrici, tinerii 
învață de asemenea temeinic. La școala de 
calificare a uzinei .23 August” au învățat 
anul trecut 600 de tineri pregătindu-se pentru 
20 de meserii. Odată tntrați tn producție ală
turi de maiștrii sau de fruntașii în toirecerea 
socialistă, tinerii aceștia au continuat să în
vețe. întotdeauna, ei au fost ajutați eu plă
cere de muncitorii eu mai multă experiență. 
E tot etlt de adevărat însă că și tinerii în
vață cu drag. Adeseori, după orele de lucru 
maistrul îi vede studiind cărți la bibliotecă 
ți la cabinetul tehnic. Astfel, au deprins me
todele înaintate de muncă și acum rezultatele 
pe oare le obțin în producție sînt mereu mai 
bune.

Exemple de tineri oare 
timp să cunoască temeinic 
La sectorul turnătorie, de 
gada de tineret condusă 
brigadă fruntașă în întrecerea socialistă. La 
sectorul cazangerie este fruntașă brigada de 
tineret condusă de Mircea Ciomoș. Și ia sec
toarele mecanică, forje ți în alte sectoare 
sînt multe alte exemple de tineri fruntași în 
muncă. Muiți dintre ei au intrat de curfad în 
producție, însă meseria și-au însușit-o bine în 
scurt timp.

Făcîndu-și odată o socoteală, maistrul St
roke Cristea a văzut că în condițiile In tare 
a învățat el i-au trebuit mai bine de 10 ani 
pînă să ajungă să stăpînească cunoștințele pe 
care acești tineri le-au căpăta: In numai 2-3 
ani.

Pentru munca lor, ei primesc astăzi salar-., 
■a care nu îndrăznea să se gîndească In tre
cut nici un muncitor cu muiți ar.: de lucru 
in urma sa. Ciștigur. de peste 1000 de le lu
nar realizează astăzi numeroș; tineri dâ 
uzină.

Zilele trecute, matstra] Nkolae Cristea s-a 
întîlnit cu Nicolae Voku și Coosșanrin 
Ghica, doi tineri pe care au-; . ăzsse 
de cîtăva vreme. Pînă nu de moft ei aa lu
crat în sectorul automotoare. Acura s)M «□- 
der.ț: la Facultatea mtinatocească arie se 
pregătesc pentru a se înscrie te Po_teâajca 
ca să devină ingineri- Gindu’ că ar pxtoa a- 
junge vreodată inginer uu :-a trecut jera «te
te în trecut toci arac ri.~ăr m-jc-toc. Jkaa 
însă, fiecare intre e are zteastă pacfal rate 
ș! muiți s:r.t botăriț: să facă sriad# sapenoare. 
Din uzină. SL de tineri arraezxă fa prezeac 
cursurile faraltăț rauracitore-:_ rar * 
frecventează cursa-':ie rasctztefcr letmtoe 
tovățămînt superior. Ia cacfad. vce pOeaa 
facattăfl și oiflL Dna brigada de hraerer 
sectorul de auxaaotoare vor 
fate și tinerii Darartra Mxică șe Ccossarsăi 
ManoLe. Vor pieca <ie Cz a *„* «ec.
loare y: tiaern i; xssorf Pdal Maz-fa £ GA. 
Bucur, frezorul Joa Pasat. ■r~nTgw~. V«s > 
Miron. Niculina Teodocescu. sfada Oprea • 
aițiL Pe timpul rft ar așează cnrararile. e pri
mesc burse de stat

In biblioteca centrală a vrinet ș: te cele K 
de biblioteci de ate.er. xnde »»»■«—N- 
oolae Cristea tttii-nește eoesea riser, ver-ri 
să citească sau să a cărț. stat ET» -re
lume. Împreună cu tinerii dri brgjadă. raea- 
trul a asistat ți la spectacc lete pe care je tem 
echipele art st ce d;n sectoare aaz acaerm z. 
artistic al uzinei. Deunăzi, tinerri az rix- 
împreună opera Jlusalisa" ia Teat-vl de 
Operă și Balet

După cura e <i Ereac tfnerfi parrir.M ca 
însuflețire la ertivriatee sporttvă. I_‘r -w sa- 
mără nu mai puffn de 12 echipe de Sc-izL 
echipe de baschet, handbal, voie., toate ates-ea 
participă ie diferite comperiȚiL Ca Erit inte
res au urmărit tinerii muncitori campioaateie 
republicana de box. Aci. arad dintre eu Di
mii Done a reușit să dștige titlul de ca-3- 
p»n.

Stltid de vorbă ca tinerii dm brigadl 
maistrul le erată adeseori decsefariie uriașe 
dintre trecut și prezent tn v ața tinerilor neun- 
citori. Pe drept, socotește el. că arătlndo-Ie 
toate acestea îi ajută să ștfa mai bine pentru 
ce muncesc, îi ajută să cunoască viața socia
listă pe oare o făuresc și ei. alături de între

mai cu 
(Agerpres)

au ajuns în scurt 
meseria stnt multe. 
piidă, lucrează bri
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s
te

xerge U isc;

•i

•rar. za (. 
Cuprind 

{ ARTICOL DE FOND :

I
I

I
I
II

I

I

ÎDe

4*-I

V.

>x

sec

mi-a

gnl popor, și să muncească mereu 
•por.

Plecarea delegației tineretului romîn la
Joi a părăsit Bucureștiul. piecînd la Berlin, Delegația tineretului romîn 

delegația tineretului romîn care va participa rfin Aurora Roșea, membră în 
' ’ ■" ' ” ‘ " întreaga Germa-

libertate, precum 
a tineretului din

Berlin

la Congresul tineretului din 
nie pentru pace, unitate și 
și la cea de a doua întîlnire 
întreaga Germanie.

este compusă 
Biroul C.C. al 

U.T.M. și Miron Olteanu, activist C.C. al 
U.T-M.

(Agerpres)

Informație sportiva
Duminică, tn Jurul orei 18,25, posturile 

noastre de radio vor transmite de pe stadionul 
Republicii repriza doua a meciului de fotbal 
dintre echipele Dinamo-București și Flacăra-

Ploești, contînd pentru etapa a Xll-a a cam
pionatului categoriei A.

Transmisia se va face pe lungimile de undă 
de 351, 285, 261 și 397 m.
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duhii du privire ia executarea hxrtexter de 
îngrijire a culturilor, rccoîlat. dezaau-^cX. 
treerat. iusămințări și arături ad'rari ie «nara 
nă. precum și cu privire la reaLzerea ptaoia- 
fc: de colectări pe acul 9&4 După ce acu ci
tit Hocărirea ara vizat limpede ce aaa de fa
cet pini la toamnă. Pfaă acas am pBvî 
grtui de burtriem. iar ia pomb - râaarera 
soarelui am da: ca pră* :oarea ‘ ryn» aoa 
prășit printrț riodsri Aaa acei a tra
tării să prășesc pompau! de ire «r ți dacă 
va fi nevoie chiar de patra ori. .Am '~>:epri 
să mă pregătesc șt penux rece •'■j- s —ren ș 
Fetele mele și nevasta lucrează ia sas «S 
cergi și la curățatul nsagaz ri. ■* ea « fi ri 
meu pregătim uneltele. Țin ca toca] să ne 
pregătit din timp pentru recoltare s: tseer.ș. 
fiindcă sînt hotărit ca și In anul acesta pri
mele boabe să Ie predau siatuk:. pentru obfi- 
gația pe care o am.

MOSCOVA 4 (Agerpres). - TASS trans 
mite:

La 3 iunie a. c. în sala ..Sverdlov" din Pa- 
; latul Krem>:nulu: a avat loc in prcze-.ja a 

numeroși reprezentanți ai opiniei publice so 
j *3etice iestivitatea iotaiaăcu Prenrulto laMr- 

--ațjonai Sfaiin „Pentru întărirea păcii Intre 
I popoare" cunoscutei octms^ pe :ărtas aocfal 

N. V. Popcva. secretară a Coosiiitora Cea 
trai al S ndicateioe din Ucfaiaea SocietKă și 
președinu Cocctte'ulto antifascist ai feEBeiior 
sovie: jee-

La festiritate au leat parte ■taibrî a> Co-
I mitetalto scrvie'.ic pe-r.ru apărarea Rării, ei 

itonrtetofa: aotriescict al feneixY sovietKe.

Cuvîntarea rostită
..Drag: touarăți ți prietea: I
Este grec să ezpria In arrzrte sentimen

tele pe care « încerc tn legătură cu primirea 
Prenrzito I-rtor-»țtonai Slabe pentru pace.

foțeseg bone că aceasta înseamnă recanoaș- 
te-rea esorfcrikc «nașe depuse de poporal 

, sos e- c. de lease:ie sovietice, în lupta pentru 
raenț-nerea pâri: in -mreaja lume, ți sint 
proinod esao'.nrate șt ferxită că mi-a reve- 
tot rirstea de a prim: această distiocție.

Ic z-ee noastre, omenirea trăiește într-o 
avnoderi de mare neliniște peo’.ru soarta 
păci.. In tirap ce ia Uniunea Sovietică ți în 

: țările de democrație populară se face toful 
pectrs a lotări pacea In Inu-eaga lume, pen 
tos a ladepăna primejdia unei no. vărsări de 
singe. în țările iazărului imperialist cercurile 

: agres re desfășoară pregătiri febrile pentru 
an nea război mondial, ațlță psihoza de 
războ * ara latre popoare.

Doșaoaon păcii. InșeXnd populația țărilor 
tor. încearcă să-ți cam-jfeze politica externă 
agres.' i ș; să denatureze totodată caracterul 

I ca adevărat pașnic ai politicii externe a Sta- 
i tarat So-, etic. Ca toate acestea, zeci de mili- 
| oane de ooroen simpli din diferite țări tșl 
| dau t-:-t ou: bene seama că Uniunea Sovietică 

uț i ;era și consecvent pentru menținerea 
>ări: p- tru six cea încordării intertiațio- 

’ -Mie.
OMoeori sovie.-C' muncesc neobosit pentru 

' ca tervgol nostru popor să trăiască și mai 
bene, pentru ca In casa fiecărui muncitor, ță- 

s r-.tetoetoal să fie belșug. Vedem cu 
toțu ce amploare mate a luat tn țara noastră

-eprezeotanți ai sindicatelor, activiste din ca
pitala sovietică.

Laureata a fost salutată cu căldură de a- 
cad. D. V. Skobelțin. de N. S. Tihonov, pre
ședintele Comitetului sovietic pentru apărarea 
pă.ăi; de K. S. Kuznețov. secretar ai Consi- 
iratoi Central al Sindicatelor din Untonea 
Sovetică : de T. M. Zueva, membră in Prezi- 
d:_- Cooiitetului antifascist al femeilor sovie
tice; de A. P. Jarova. cea mai veche munci- 
t-rare a romb natului „Triohgornaia Manufak- 
t'jra". Lin Țui. reprezentantă a Federației De
mocrate a Femeilor din China și membră a 
Gocsi.raiu: Mondial al Păcii, Eugenie Cotton 
peeșediata F.D.I.F.

de N. V. Popova
jpta pentre avîonri rapid al agriculturii ți 

a produc--ei mărfurilor de consum popular, 
la curinc. la noi vor fi. fără îndoială, și mai 
multe alimente și mărfuri. An de an se va 
tră: :: mai bine. Se face mult pentru a 
ușura manca femeii în familie. în gospodărie. 
Oameni: sovietici simt zi de zi ridicarea ne - 
Încetată a bunăstării lor.

Femeile sovietice, ca și întregul popor so
vietic. sini constructoare active ale societății 
comuniste, luptătoare pentru fericirea po
porului. Femeile sovietice năzuiesc din toată 
inima spre pace.

In primele raiduri ale Federației Democra 
te Internaționale a Femeilor pășesc femeile 
sovietice, femeile Republicii Populare Chineze 
și ale celorlalte țări de democrație populară. 
In rîndurile Federației luptă activ milioane 
de femei din țările capitaliste și coloniale. Io 
condiții grele, de represiuni și persecuții, ele 
luptă cu abnegație pentru pace, pentru drep
turile lor, pentru viața copiilor lor.

Sînt cunoscute î-ntregii lumi numele acti
vistelor eminente ale mișcării democrate a fe
meilor. Dac cel mai popular și mai iubit nume 
pentru masele Largi de femei — și nu numai 
pentru femei — a devenit numele laureatei 
Premiului Internațional Stalin „Pentru întă
rirea păcii între popoare". Eugenie Cotton, 
președinta Federației Democrate Internațio
nale a Femeilor și vicepreședintă a Consiliu
lui Mondial al Păcii.

Decernarea Premiilor Stalin pentru pace 
unor cunoscute activiste pe tărîm social ca 
Sun Cfa-lin, Pak Den Ai, Monioa Fel.on, An

drea Andreen, Elisa Branco, Anna Seghers, 
Isabelele Blume, dovedește că opinia publică 
mondială recunoaște marele rol al femeilor 
ta lupta pentru pace, pentru progres, precum 
și prestigiul uriaș al Federației Democrat» 
Internațioraale a Femeilor care s-a transfor
mat într-o importantă forță socială.

Tovarăși și prieteni 1
Eforturile popoarelor din întreaga lume aa 

și dat rezultate: constatăm semnele precise - 
ale unei oarecari slăbiri a încordării inter
naționale. Forțele păcii cresc și se întăresc pe 
zi ce trece. Mișcarea pentru apărarea păcii 
cuprinde toate păturile populației, toate orga
nizațiile progresiste și cele mai bune forțe ale 
fiecărei națiuni.

De strajă păcii stă marele lagăr al păcii, 
democrație: și socialismului. In prezent, sub 
steagul socialismului trăiesc și muncesc peste 
800 milioane de oameni, adică o treime din 
omenire. Aceasta reprezintă o forță mare și ' 
puternică. Umăr La umăr ou popoarele din 
țările lagărului democratic luptă pentru o pace 
trainică popoareie din țările capitaliste și co
loniale. Majoritatea uriașă a populației din 
toate țările, dorește cu înflăcărare pacea și 
urăște războiul.

In această zi memorabilă pentru mine at 
vrea să urez tuturor popoarelor iubitoare de 
libertate din lumea veche și din lumea nouă, 
succes în lupta lor pentru menținerea păcii, 
pentru slăbirea încordării internaționale, pen-■ 
tru mfrînarea ațtțătorilor la im nou război.

Xoi, oamenii sovietici, strtas uniți în jurul 
Partidului Comunist, călăuziodu-ne după ma
rea învățătură a lui Marx-Engels-Lenin-Stalth, 
vom sta și de acum înainte de strajă 
păcii, vom continua marea noastră operă de 
construire a comunismului.

Ingăduiți-mi. scumpi prieteni, să vă exprim 
sincerele mele mulțumiri pentru toate cuvin
tele calde care au fost spuse aici. In ceea ce 
privește Premiul în bani, consider că își va 
găsi cea mai bună întrebuințare dacă va fi 
folosit pentru educarea copiilor orfani de 
război.

„Ingăduiți-mi să vă asigur că eu, ea și toți 
oamenii sovietici, Îmi voi consacra și de a- 
cum înainte toate forțele, mar? opere de con
struire a comunismului, cauzei sfinte a men
ținerii păcii". (Aplauze îndelungate).

0 manevră de inspirație americană în Consiliul de Securitate

DUMITRU I. IONICA 
țăran muncitor din satul Scorila. 

comuna Vlădoaia.
raionul \Tnju Mare

NEYORK 4 (Agerpres). — TASS trans-

La 3 iaate a <rat foc o ședință a Consi- 
-zfcz de Secaritaîe pe a cărei ordine de zl 
jre -rara-i a figurat scrisoarea adresată la 

*9 zu * < ie reprezentantul Tai landei pre. 
■ fedtatefaa GoortWai de Securitate. In aceas

ta sc-.--.»-» se cere să se acorde atenție situa- 
pe «are ar _*eprezente o primejdie pentru 

I MOrtatea lafloada și a cărei continuare 
e perai.rta menținerea păcii și securității 

----- a » -s» e . Des scrisoarea nu pomenește 
* de lodrckiaa. toăași este limpede că este vor- 

u» despre srazația d» Indochina.
Beprezeuteacal Ucîutoi Sovietice. Țarapkin. 

, «-• preoiaașa: ttaposrira facluderi: probleme 
je-tvuise de deeczția TaAaude: pe ordinea de 
zi a G»sra i.. de Securitate. Citesc unea res- 

I teMbS fa fafazfitaa — a declarat Ța- 
■Mtnka» — este esaaraata tu prezert fa confe- 
râsfa de ta Geoeva a aetoșeritor afacerilor 
«rame a Ux jcto Scrîecxe. S.U .A.. Repa- 
bfacx ^apofare Camere. Franței ș; Angliei, a- 
<Sc* * tteflor care sărat «eu^ri permanent: 
■ Cocs'rate, de Sece rea te. precum și ai al
tor etate rateresate.

Di: find acest fapt, examinarea de către 
Caras-— -1 de Secur-tate a ptcblemei >-eze-tate 
de Tatfanda » este necesari deloc Exami
narea aceste preroerae de către Consiliul de 
Secra- tete uk nean că nu ar contribui la re

zolvarea problemei cu privire La restabijirea 
păcii în Indochina, dar ar putea împiedica 
rezolvarea ei cu succes La conferința de la 
Geneva a miniștrilor afacerilor externe, lucru 
spre care, după cum se știe, tind anumite 
cercuri agresive, și îndeosebi cele drn Statele 
Unite, pentru a pregăti terenul în vederea ex
tinderii intervenției străine în războiul din In
dochina.

In această ordine de idei, a spus în conti
nuare reprezentantul U.R.S.S., nu se poate să 
nu acordăm atenție coincidenței bizare că 
Tailauda s-a adresat Consiliului de Securitate 
tocmai m momentul când la Geneva au apărut 
unele s mptome încurajatoare, care au dus la 
•.ratative directe intre părțile interesate. Aceas
ta coincidență nu este citași de puțin întîm- 
piăioare. deoarece este îndeobște cunoscut că 
-i ultima vreme cercurile agresive — și tn 

primi rtnd cele din Statele Unite — și-au 
--'ca: considerabil activitatea de submi- 

ra e a conferinței de la Geneva. Intr-adevăr 
apariția fa Consiliu a „scrisorii, Tailandei" 
tu poate fi explicată altfel decît ca o tendin
ță a acestor cercuri agresive de a zădărnici 
— teri -ța de la Geneva, de a împiedica tra
tat-ele care se duc în cadrul acestei confe- 
■ințe pentru găsirea unei căi spre reglemen
tarea pașnică a problemei indochineze.

Reprezentantul U.R.S.S. a subliniat în în
cheiere că avînd în vedere cele expuse mai

sus, delegația U..R.S.S. va vota împotriva 
includerii problemei propuse de reprezentam 
tul Tailandei pe ordinea de zi a Consiliu
lui de Securitate. Reprezentantul Fran
ței a declarat că „înțelege temerile" expuse 
de delegația sovietică, dar el va vota pentru 
includerea propunerii Tailandei pe ordinea de 
zi a Consiliului de Securitate.

Majoritatea membrilor Consiliului au votat 
pentru includerea pe. ordinpa de zi a proble
mei propuse de delegația, Tailandei. Reprezen
tantul Uniunii Sovietice a votat împotrivă.

Discursul delegatului Tailandei a abundat 
în atacuri calomnioase împotriva Republicii 
Democrate Vietnam, împrumutate din presa 
reacționară americană. El a cerut ca Comisia 
O.N.U. de supraveghere a menținerii păcii 
„să trimită imediat un grup de observatori ai 
ei" care să prezinte Consiliului de Securitate 
un raport.

După aceea, reprezentantul Libanului a 
propus să se închidă ședința Consiliului de , 
Securitate, iar următoarea ședință a Consi- . 
liului să fie convocată luîndu-se în conside
rare mersul conferinței de la Geneva și do- . .i. 
tinția membrilor Consiliului. El a declarat că 
în pijaent Consiliul de Securitate nu trebuie 
să examineze problema propusă de delegația 
Tailandei.

Propunerea Libanului a fost adoptată și cu 
aceasta ședința Consiliului a luat sfîrșit.

Roman știinjifico-faniastic de I. M. ȘTEFAN și RADU I. NOR

III. Întîmplărl ciudate
(Urmare din nr. 1587. 3 iunie 1954)

Un grup de savanți din țara noastră au 
conceput o expediție prin spațiile interpla
netare.

După ample pregătiri, membrii expediției 
condusă de tînărul astronom Matei Butaru 
se îmbarcă pe racheta „Cutezătorul" care 
pornește spre Hepta, principalul satelit 
artificial al Pămîntului.

De aici, „Cutezătorul", însoțit de cinci 
rachete radioghidate se îndreaptă spre un 
asteroid — o planetă pitică, căruia savan- 
ții îi dau numele de „Copernic". Pe acest 
asteroid cercetătorii vor rămîne un an și 
cîteva zile. După ce cele șase rachete ale 
expediției au aterizat pe „Copernic", astro- 
nauții se conving că aici totul este sterp. 
Solul se compune din stînci cenușii, uneie 
cu un pronunțat luciu metalic. Datorită 
faptului că nu țin seama de forța de atrac
ție redusă a planetei pitice, călătorii au cî
teva accidente, care rămîn însă fără ur
mări grave. După ce determină durata 
zilei și a nopții și cercetează componența 
rocilor de pe asteroid, ei își continuă ex
plorările.

Pe drum, radiotelegrafistul Andrei Precup 
zărește o piatră care i se pare interesantă 
și se apleacă să o ridice. Uitînd de atrac
ția redusă a planetei pitice el se ridică 
brusc, ca și cînd ar fi fost pe pământ.

SALT FĂRĂ VOIE

Radiotelegrafistul se ridicase brusc, eu o 
mișcare a corpului care pe pămînt ar fi 
părut firească. Aici însă acest gest îl aruncă 
In sus cu putere, spre spaima celorlalți.

Apolodor, care se afla lîngă el, țișni îna
inte, încercînd să-l prindă de cizmă. Reușise 
să-l apuce, dar se .simți ridicat și el în spa
țiu, căci dăduse la rîndul lui dovadă de 
prea multă vioiciune.

Cei rămași Jos urmăreau îngroziți corpu- 
rile oare se înălțau repede, îndepărtîndu-se 
din ce în ce mai mult de asteroid. Trupurile

celor doi zburători fără voie, în pozițiile lor 
nefirești, ajunseră în curînd fa o depăriiaie 
considerabilă.

— Nici o mișcare I — le strigă prin micro
fon Matei. Nu vă zbateți inutil. Peste cîteva 
minute. înălțarea va înceta și veți în
cepe să coborîți.

Astronauții priveau cu ochii măriți de 
spaimă acest tablou straniu. Corpurile 
lui Precup și Dincă se aflau acum la o 
înălțime de aproape 100 de metri. Pă
reau niște gîze proiectate pe un imens 
geam de sticlă afumată.

Cîtva timp părură să stea în Ioc, ne- 
mișoați. Apoi începură să coboare.

— Se întorc, priviți, coboară! Dar ce 
încet cadl exclamă .< Sabina Turcu. Nă
dăjduiesc că nu vor fi primii pacienți 
ai cabinetului medical pe asteroid. In- 
sfîrșit aterizară pe o stîncă.

Prin geamul coifurilor se vedeau fețele 
lor palide.

— Vai, prin ce-am trecut, spuse cu ră
suflarea întretăiată Apolodor Dincă. 
Chipul lui gras șiruia de sudoare și ochii 
i se bulbucaseră. După un oftat care 
se auzi în aparate ca un hîrîit de fiare 
vechi, vocea lui groasă răsună plină de 
tristețe :

— Ce întsîmplare năstrușnică! Cînd 
l-am apucat pe Precup de cizmă, am 
crezut că o să-l trag în jos, aînd colo, 
m-a tras el în sus, de parcă ar fi fost 
un balon umplut cu heliu și cu nacela 
lui.

— Nu găsesc comparația fericită, ob
servă Dobre. Telegraf'stul nostru nu 
prea seamănă cu un balon.

— Să lăsăm gluma la o parte inter
veni Matei Butaru. Puțin a lipsit să vă 
pierdem pentru totdeaunal Asta tre
buie să .ne fie de învățătură. O negli
jență,. o scăpare cît de mică, poate fl, 
după cum ați văzut, fatală. De acum 
înainte, nimeni nu va mai merge la su
prafața asteroidului fără să fie legat

printr-un cablu fixat de un piron bătut îi 
stîncă. Vom proceda așa cum procedează al 
piniștii. Numai că ei se leagă de teama că 
derii, iar noi ne vom lega ca să evit 
înălțările nedorite. Dacă vom mai găsi

vie* a3 «ijloc de » îmbunătăți circulația 
eoaaM pe ..Coptrate**. fl eoni adopta deîn- 
darA.

Precatjț-. se lisară eu toții tn genunchi.

HEtate mai mare, se tiriră înapoi spre ra- 
«teiA.

Isgineru! Cern at stătea tn fața ei, de 
parcă ar fi săzut-o pentru prima dată.

— Ce a: Virgil, de te uiți ca năucit la 
„Cc:eză:orul“ nostru ? — îl întrebă Matei. 
Parcă no :-ai cunoaște pe dinafară toate se
cretele_  Ia spune I

— Șt::. Matei, sînt lucruri pe care teoretic 
Ie eaooști perfect, dar atunci cînd le tră- 
i-ești. ti se par de necrezut. Am rămas bui- 
tcac. dnd proptindu-mă de racheta asta' cît 
o casă. s « mjșcat ca un bidon gol. Am mai 
tacercat odată și îți spun... a sărit cu vreo 
doi merii spre dreapta, de atunci, n-am mai 
îndrăznit s-o ating.

— Ș: bine ai făcut. Ai fi putut să-ți iei 
zborai. ca Dincă și Precup, împreună cu ra
cheta. Știi doar că aici, pe acest asteroid, 
toată nava nu cîntărește decît treizeci și 
c.-.c tlograme. Cu alte cuvinte, cu forța ta 
i putut s-o împingi pînă departe, în spa
țial interastral. de unde să nu se mai în- 
toarcă niciodată. Va trebui s-o ancorăm pu
ternic de asteroid.

Intrară pe rînd. cu grijă, în interiorul ra- 
cbetei și își dezbrăcară costumele de protec
ție. Dtncă scoase din aparatul de filmat 
pt t: ele cinematografice și le introduse in 
Instalația automată de developare. Odată 
tc— nată această operație, se apucă de pro
per:: rea mîncării, căci după atîtea peripeții 
călătorilor Ii se făcuse foame.

— Deci, reluă Pretup discuția, lucrurile 
își pierd aici aproape toată greutatea. Azi 
s-au petrecut multe întîmplări care dovedesc 
•ceasta. Cît oi f: cintărind eu pe Copernic?

— Hai cu mine, să vedem 1 — îi propuse 
doctor.'a. Luindu-I de braț. II duse la cin- 
tarul cu arc. aflat în infirțjieria rachetei.

Radiotelegrafistul se urcă pe platformă și 
privi uimit cadranul: 1

— 58 de grame ? întrebă el neîncrezător.
— Da. atîta tot, rise Sabina Turcu. Vezi, 

pe Pâmînt... aș putea să te port — dacă ți-a! 
păstra greutatea pe care o ai aici — în bu
zunarul halatului. Insfîrșit sper că sub în
grijirea mea, te vei mai Ingrășa cu... cîteva 
grame.

SUPA BUCLUCAȘE

— La masă I Poftiți la masă 1 răsună prin 
rachetă vocea chimistulm-bucătar.

Niciunul dintre călători nu se lăsă prea 
mult așteptat.

Apolodor Dincă aduse un uriaș castron cu 
•upă. Cînd încercă însă s-o servească, se 
tntîmplă un lucru neașteptat. Lichidul gal.

ben se strînse în sfere 
mici, care se rostogo
leau neastîmpănate 
prin castron sau plu
teau prin aer, încon
jurate de vapori.
Astronauții se stră- 

duiră să prindă globu- 
lețele în linguri și să 
le ducă la gură. Dar 
sferele de supă se 
„sparseră și se răspîn- 
diră ca niște picături 
de argint viu.

Andrei Precup prin
se cîteva dintre ele în 
lingură și le duse la 
gură, dar, la prima a- 
tingere cu buzele, su
pa i se revărsă pe fa
ță, acoperindu-i nasul 
și ochii.

Lichidul se scurgea 
lent pe obraz și avu 
mult de furcă pînă ce 
izbuti să-l șteargă și 

să-și curețe hainele.
— Cum de am uitat, exclamă Dincă, pu- 

nîndu-și tnîinile în cap, că în condițiile for
ței mici de atracție a asteroidului, lichidele 
tind să se strîngă sub formă de sferă ? In 
limbaj fizic, se spune că tensiunea superfi
cială și forțele de coeziune moleculară sînt 
mai mari decît forța de atracție a planetei. 
Dar stați. In curînd ne vom putea astîmpăra 
foamea.

Ieși grăbit din încăpere, ducînd cu abili
tate castronul pe care îl luase de pe masă.

Matei Butaru privi din întîmplare spre 
Aurelian Dobre.

—Dar ce al, tovarășe profesor ? strigă el 
uimit.

Bătrînul biolog se ridicase în picioare și 
stătea drept, fără să facă cea mai mică miș
care. Ochii i se holbaseră și roșeața feței 
sale întrecuse cu mult nuanța obișnuită.

Abia după cîtva timp fu în stare să vor
bească.

— Am... înghițit o bucată de pîine și am 
uitat că aici trebuie să fii pregătit pentru 
această operație. Mi s-a oprit probabil în 
esofag și... refuză să coboare spre stomac.

Sabina Turcu scoase dintr-o trusă o pipetă 
și îi picură în gît un lichid menit să activeze 
mușchii esofaguluL După cîteva minute, în
vățatul se liniști.

— Mă așteptam la asemenea mici neplă
ceri, le spuse doctorița. Adevărul este însă 
că am făcut o greșeală otnițînd să organi
zez antrenamente de alimentare tn condițiile 
lipsei de atracție. Și ar fi fost atît de simplul 
De pildă, pentru a obișnui esofagul să îm

pingă în Jos alimentele solide, ajunge să 
mănînci de cîteva ori în poziție orizontală.

După cum știți, aici alimentele nu ajung 
în stomac sub acțiunea forței de atracție a 
planetei care e prea mică, ci doat datorită 
unor spasme ale esofagului. In aceste con
diții, o îmbucătură durează uneori zeci de 
secunde, mai ales cît timp nu te-ai acomodat.

— Cu alte cuvinte, glumi Cernat, aci o 
girafă ar muri de foame, tot așteptînd să-i 
ajungă mîncarea din gură în stomac.

— Asta-i situația, noroc că am un gît mai 
scurt, zise profesorul, care își revenise între 
timp. Trebuie neapărat să ne rezervăm 
pentru mesele noastre mai multă vreme.

— Ceea ce n-o.să vă strice de loc. interveni 
Sabina Turcu.

Bucătarul se întoarse cu o tavă încărcată 
cu biberoane și baloane de cauciuc.

— Tovarăși, anunță el, aduc un Cotnar de 
15 ani. Să uităm pățania Cu supa și să cioc
nim biberoanele, în cinstea aterizării noa
stre pe astero'dul „Copșrnic",

— Așa să facem, strigară călătorii bătînd 
din palme. Apoi sorbiră vinul aromat, de 
culoarea chihlimbarulu1.

Afară se lăsase noaptea asteroidală și în. 
cabina navei cosmice se aprinseră tuburile 
fluorescente.
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Congresul al Xlll-lea al Partidului Comunist Francez

Raportul lui Jacques Duclos
PARIS 4 (Agerpres). — TASS transmite 

taportul lui Jacques Duclos la Congresul al 
Il-lea al Partidului Comunist Francez.

’ In raportul cu privire la activitatea Comi
tetului Central al Partidului Comunist Fran
cez și la situația politică a Franței, Jacques 
Duclos, secretar al C.C. al Partidului Co
munist, a subliniat în primul rînd că 
.Partidul Comunist îndeplinește cu cinste 
'sarcinile ce îi stau în față în lupta hotărîtă 
împotriva politicii războiului, mizeriei și reac- 
Jiunii.
i Jacques Duclos a acordat o mare aten{ie 
Armărilor politicii nefaste de subordonare a 
Franței imperialismului american. Caractcri- 
zînd evoluția evenimentelor de la planul 
(Marshall pînă la pactul Atlanticului și „ar- 
tnata europeană", Duclos a arătat că pactul 
Atlanticului dirijat de Washington amintește 
„pactul anticomintern" care a contribuit la 
dezlănțuirea celui de al doilea război mon- 
Jlial.

■I Raportorul a subliniat principalele etape 
țle politicii imperialismului american care și-a 
‘găsit expresia în războiul din Coreea, în ac
țiunile dușmănoase împotriva Republicii 
jPopulare Chineze, în crearea unui sistem ra- 
Jtnificat de baze militare americane pe teri
toriile altor state în vederea pregătirii unui 
®ou război mondial. Guvernul S.U.A. și-a 
[propus să reînvie militarismul german sub 
steagul „comunității defensive europene". 
Planul imperialiștilor americani, a spus Du- 
țelos, constă în a reînvia Wehrmachtul hitle- 
rist pentru a reedita războiul pierdut de 
Hitler.

If Promotorii acestei politici consideră nece
sară reînvierea militarismului german camu
flat sub „masca europeană". Acest camuflaj 
încurajează pe revanșarzii naziști șj face 
aparte din planul militar al cercurilor guver
nante americane care se străduiesc de multă 
'vreme să creeze o armată agresivă împotriva 
'V-R.S.S. și țărilor de democrație populară, 
ți Cu ajutorul tratatelor de la Bonn și Paris, 
■6 continuat Duclos, a căror ratificare impe
rialiștii americani o cer Franței, ei vor nu 
pumai să creeze o armată nazistă revanșar
dă, dar și să-și asigure posibilitatea ca în 
'iaz de nevoie să pună frîu Franței. „Comu
nitatea defensivă europeană" reprezintă o 
■primejdie serioasă pentru pacea Europei. In 
ce privește Franța, „comunitatea defensivă 
europeană" pune pur și simplu problema e- 
xistenței Franței ca națiune mare și indepen
dentă. „Comunitatea defensivă europeană" 
urmărește să coboare țara noastră ia nivelul 
țărilor satelite ale S.U.A. și revanșarzilor 
naziști din Germania occidentală.

Imperialiștii americani, a subliniat raporto
rul, sînt interesați în continuarea războiului 
din Indochina. Temîndu-se că slăbirea încor
dării internaționale va duce la complicarea 
greutăților lor economice, ei tind spre război. 
Iată de ce guvernanții de la Washington, ne- 
voiți să înceteze operațiunile milîîare în Co
reea. doresc continuarea războiului în Viet
nam pentru a menține acolo un focar de 
război care le-ar permite să extindă războiu’ 
în Asia. Trecînd la caracterizarea situației e. 
conomice a Franței, Duclos a declarat că în- 
cepînd din 1947 politica imperialiștilor ameri
cani este îndreptată spre distrugerea bazelor 
economice ale independenței naționale a Fran
ței. Ca urmare a înrobirii economice a Fran
ței de către- monopolurile americane, extrac. 
ția de cărbune se reduce în Franța în fiecare 
an. După anul 1947, în țară s-au închis 75 
mine, iar numărul muncitorilor din industria 
carboniferă a scăzut de la 338.000 la 238.000. 
In conformitate ou „planul Schuman" numai 
în bazinele carbonifere Pas de Calais și Nord 
se prevede o reducere a numărului minelor 
de la 115 în anul 1946 la 73 în anul 1956. Sînt 
prevăzute măsuri similare pentru bazinele 
carbonifere din centrul și sudul Franței. Se 
prevede de asemenea transferarea de brațe de 
muncă în bazinele carbonifere din estul Fran
ței și chiar în alte țări.

Monopolurile americane supun dominației 
țor și alte ramuri ale industriei franceze.

Politica de subordonare economică a Fran. 
ței capitalului monopolist american subminea
ză finanțele țării, duce la un deficit sistema
tic și la o uriașă datorie de stat, intensifi- 
cînd totodată militarizarea econom’ei fran
ceze.

Zi de zi se înrăutățește situația materială 
a maselor muncitoare. Din septembrie 1951, 
costul vieții a crescut cu peste 20% Iar sa
lariul real a scăzut cu 10%,. Actualmente, sa
lariul real a! oamenilor muncii nu reprezintă 

’decît 50% din nivelul anului 1938. Șomajul 
continuă să crească; potrivit datelor oficiale, 
după anul 1951 numărul șomerilor a crescut 
cu 60%,. In momentul de față, numărul șome. 
rilor din Franța se ridică la 600.000 din care 
numai 10% primesc ajutor de șomaj. Deose
bit de extins este șomajul în industria textilă, 
de pielărie, în industria hîrtiei și în celelalte 
ramuri ale industriei prelucrătoare.

Țărănimea franceză trăiește în condiții ex
trem de grele. In perioada 1949—1954 pute
rea de cumpărare a țăranilor a scăzut cu 
10%. In timp ce în anii 1947 — 1948 cota parte 
a agriculturii din venitul național reprezenta 
25,4%, în anul 1952—1953 ea a scăzut la 
14,2%. Țărănimea franceză este apăsată de 
povara impozitelor peste măsură de mari. Ca 
urmare a fenomenelor adînci de criză din eco
nomia franceză. în prezent producția indus
trială a Franței reprezintă doar 70% din ca
pacitatea ei de producție, în ciuda faptului că 
15—20% revine producției militare. De fapt, 
în ultimii 25 de ani producția industrială a 
Franței nu a crescut.

In anul 1949 producția Industrială a Franței 
era egală cu cea a Germaniei occidentale, 
iar în anul 1953 producția Germaniei occiden
tale a depășit nivelul celei franceze cu 40%. 
Astfel, a declarat Duclos, politic’a dusă de 
Franța în decursul ultimilor șapte ani, este 
îndreptată spre slăbirea Franței și spre izola
rea ei în fața imperialismului german în curs 
de reînviere.

Duclos a arătat apoi că această politică su
bordonată intereselor capitalului american du. 
ce la fascizarea regimurilor dintr-o serie de 
țări europene. In ceea ce privește Franța, me
todele reacționare se caracterizează prin aten. 
late la libertatea presei, la dreptul de mani

Lucrările Congresului Partidului Comunist Francez
PARIS 4 (Agerpres). — TASS transmite: In 

ședința d:n după amiaza zilei de 3 Iunie a 
Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist 
Francez, care s-a desfășurat sub președinția 
lui Marcel Cachin, au început dezbaterile pe 
piarginea raportului Iul Jacques Duclos.

Reprezentantul federației din departamentul 
Rhone a Partidului Comunist, Jean Cagne, a 
aprobat în numele federației raportul de acti
vitate a! Comitetului Central șl a vorbit apoi 
despre lupta pes^u pace dusă de această fe
derație departamentală. El a subliniat că In 
urma presiunii maselor largi populare, fede-
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festație, de întrunire și petiționare, prin aten. 
tate la jirepturile muncitorești și sindicale, 
la dreptul la grevă și azil politic, la dreptul 
de vot universal, la libertatea schimburilor 
culturale și informațiilor.

După ce a făcut t> caracterizare a politic’! 
de asuprire colonială, raportorul s.a oprit 
asupra intensificării uneltirilor reacțiunii fran. 
ceze, care persecută pentru convingeri politice 
progresiste, pentru apartenența la partidul 
comunist și care a revizuit în mod antidemo. 
cratic sistemul electoral și pregătește o nouă 
modificare a Constituției în interesul parti
delor de dreapta din Franța.

De aceea, a spus Duclos în continuare, par
tidul nostru trebuie să desfășoare o activi
tate perseverentă pentru înfăptuirea unității 
de acțiune a clasei muncitoare și pentru uni
rea tuturor forțelor naționale și democratice 
cu scopul de a zădărnici planurile de fasci
zare a țării.

După ce a relevat realizările economice ale 
lagărului socialismului în frunte cu Uniunea 
Sovietică și a subliniat creșterea gigantică a 
forțelor păcii pe arena internațională, Duclos 
s-a ocupat pe larg de lupta poporului francez 
pentru pace și securitatea țării sale.

Printre sarcinile care stau în fața comu
niștilor francezi în lupta pentru independență 
națională și pace, pentru pîine și liberiate, 
Jacques Duclos a pus pe primul plan lupta 
împotriva ratificării tratatelor militariste de 
la Bonn și Paris care pregătesc crearea așa 
numitei „comunități defensive europene”. 
„Comunitatea defensivă europeană", a spus 
Duclos, nu numai că consfințește reînvierea 

■W^i^rismului german și lichidarea indepen
dențe^ naționale a Franței, dar, mai mult, 
reprezintă o primejdie serioasă pentru pace 
și securitatea frontierelor noastre.

Dacă tratatul cu privire la „comunitatea 
defensivă europeană” ar f ratificat, Franța 
nu ar mai dispune de suveranitate nici pentru 
stabilirea termenului serviciului militar, nici 
pentru fixarea cheltuielilor militare.

Ratificarea tratatului cu privire la „comu
nitatea defensivă europeană”, a declarat Du
clos, reprezintă un act de trădare a interese
lor națiunii. Conform prevederiler tratatului, 
cu privire la „armata europeană”. Franța va 
trebui să intre in mod automat într-un război 
în interesul Germaniei occidentale, ca urmare 
a provocărilor de tot felul care pot fi între
prinse de clica revanșarzilor. Viitorul Franțe’, 
ca> națiune independentă și liberă, este în 
primejdie și de aceea în momentul de față 
chestiunea „comunități’ defensive europene" 
constituie problema hotărîtoare a politici’ 
franceze. Iată de ce trebuie dusă cu o forță 
și mai mare lupta împotriva „comunității de
fensive europene”. Pentru a împiedica ratifi
carea tratatului cu privire la „armata euro
peană” și a repurta astfel v’ctoria, de oare 
va depinde acea schimbare a politicii pe care 
țara o dorește, trebuie să luptăm cu toate 
forțele pentru coordonarea acțiunilor tuturor 
acelora care, ca și noi, doresc să împiedice 
reînvierea militarismului german.

Jacques Duclos a opus tratatului cu privire 
la „armata europeană” proectui sov’etic de 
Tratat general european cu privire la securi
tatea colectivă, care ar asigura în mod real 
menținerea păcii în Europa.

Printre sarcinile oare stau în fața Partidu
lui Comunist Francez raportorul a relevat 
lupta pentru repunerea integrală In vi
goare a tratatului franco-sovietic de a- 
lianță și asistență mutuală din 1944, oa o 
condiție ’mportantă pentru apărarea indepen
denței naționale a Franței. El a chemat de 
asemenea la intensificarea luptei pentru re
cunoașterea Republicii Populare Chineze, și 
a amintit necesitatea lărgirii luptei oameni
lor munc'i pentru imediata încetare a răz
boiului din Indochina. Americanii, a spus 
Duclos, cer Franțe’ să trimită noi contingente 
de soldați. Hotărîrile privitoare ia menținerea 
în armată a soldaților oare urmează să fie 
demobilizați, recrutarea unor rezerviști și în
corporarea înainte de termen a unui nou 
contingent, dovedesc tendința guvernanților 
francezi de a trimite în Indochina noi sol
dați și chiar soldați din armata regulată, 
dacă acest lucru nu va fi împiedicat de un 
protest popular destul de putern’c.

Duclos a chemat de asemenea pe comu. 
niști’ francezi să sprijine pe toate căile lupta 
popoarelor din țările coloniale pentru elibe
rarea lor națională. El a demascat planurile 
americane de înlăturare a Franței din Africa 
de nord și a subliniat că în legătură cu a- 
ceasta contradicțiile franco-americane se a- 
gravează.

In domeniul politicii interne partidul co
munist francez își pune ca sarcină lărg’rea 
luptei pentru satisfacerea revendicărilor cla. 
sei muncitoare. Duclos a chemat pe comu
niști să lupte nu numai pentru îmbunăiățirea 
situației materiale a oamenilor muncii, ci și 
pentru apărarea acelor ramuri ale industriei 
naționale care sînt periclitate de politica de 
înrobire economică a Franței de către impe
rialismul american.

Duclos a arătat că Partidul Comunist Fran
cez apără următoarele revendicări ale mase
lor muncitoare: majorarea generală a sala
riilor, pensiilor și ajutoarelor. desființarea 
zonelor de salarizaie, satisfacerea revendi
cărilor foștilor combetanț’ și ale victimelor 
războiului, ale șomerilor și oamenilor- muncii 
bătrîni. apărarea industriei naționale care 
este sacrificată concurenței americane, lupta 
împotriva „planului Schuman" și a urmări
lor lui nefaste.

Duclos a subliniat de asemenea necesitatea 
apărări! pe toate căile a intereselor țărănimii 
franceze și a îmbunătățirii s’tuației agricul
turii din Franța. El a chemat la intensifi
carea activității part’duhii comunist In rîn- 
durile intelectual-lor.

Pentru crearea unu! front unit al clasei 
muncitoare, a subliniat tn continuare Jacques 
Duclos, condi(;a principală este renunțarea 
la politica care duce Franța la ruină, înro
bire și mizerie, preîntîmpinarea ratificării 
tratatului cu privire la „comunitatea defen
sivă europeană" și încetarea războiului din 
Indoch’na. In ultimi! an: unitatea de acțiune 
s-a realizat nu numai pe baza luptei pentru 
satisfacerea revendicărilor oamenilor muncii, 
ci și în procesul luptei pentru apărarea Ii.

-----------------------—e--------—------------- —

rația din departamentul Rhone a partidului 
radicalilor șl cea a partidului socialist s-au 
pronunțat împotriva ratificării tratatului de la 
Paris. In acest departament rîndurile adver. 
sărilor „armatei europene" sporesc pe zi ce 
•rece. Numeroși deputați în Adunarea Națio
nală din partea acestui departament s-au pro
nunțat de asemenea împotriva ratificării trata, 
tulul de la Paris. In departament* se duce o 
luptă largă pentru încetarea operațiilor mili
tare în Vietnam.

Federația noastră departamentală, a conti
nuat Cagne, desfășoară o intensă activitate 
în vederea organizării luptei oamenilor 
muncit pentru satisfacerea revendicăr'Tor lor. 
La greva din 28 aprilie ău luat parte 110.000 
muncitori din acest departament. 

bertăților democratice împotriva represiunilor 
guvernamentale, pentru pace în Indochina, 
împotriva înarmării Germaniei, precum și în 
cursuț campaniilor electorale. Paralel cu suc
cesele obținute în acest domeniu există însă 
și lipsuri care ies la iveală îndeosebi cu pri
lejul creării unității de acțiune în organiza
țiile de jos.

Noi, a spus raportorul, trebuie să ne situăm 
întotdeauna pe o poziție prietenească față de 
oamenii muncii — socialiști, să-i atragem cu 
răbdare șj perseverență de partea noastră. 
Lupta pentru crearea unui front unit cu oa
menii muncii socialiști cere demascarea po
liticii trădătoare a conducătorilor partidului 
lor, care apără interesele burgheziei franceze 
și ale imperialismului american. Jacques Du
clos a subliniat că o dovadă elocventă a po. 
iiticii antinaționale a conducerii partidului so
cialist o constituie hotărîrile ultimului con
gres al acestui partid care a obligat pe de. 
putații socialiști să voteze pentru ratificarea 
tratatului de la Paris.

Duclos a chemat cu deosebită insistență la 
ducerea unei politici de unitate de acțiune în 
departamentele în care federațiile partidului 
socialist s-ou pronunțat împotriva creării 
„armatei europene” și, a înarmării Germa
niei occidentale.

Duclos a chemat pe comuniștii francezi să 
se situeze în fruntea tuturor forțelor care se 
pronunță împotriva creării „armatei euro
pene", împotriva înrobirii Franței. Subliniind 
adlncirea contradicțiilor din lagărul imperia
list și năzuința unei părți a burgheziei fran
ceze de a se smulge din ghiarele S.U.A. și 
de e-și asigura o situație independentă, Du
clos a declarat: „Este necesar oa partidul să 
facă totul pentru a strtpge în jurul lui toate 
forțele naționale pentru a elibera Franța de 
tutela americană și pentru a împiedica reîn
vierea imperialismului german, care repre
zintă jo primejdie de moarte pentru [ara 
noastră".

Raportorul a subliniat în continuare nece. 
sitatea activității partidului comunist In rîn- 
durile țărănimii și micii burghezii de le orașe, 
care deși este supusă influenței marei bur
ghezii și a social democrației, reprezintă to
tuși o mare forță și își dă tot mai mult 
seama de necesitatea schimbării politicii ac
tuale și de necesitatea luptei pentru pace și 
independență națională, împotriva înarmări’ 
Germaniei occidenale, desfășurate sub camu
flajul „comunități’ defens’ve europene", a 
luptei pentru încetarea războiului din Indo
china.

Jacques Duclos a declarat In continuare, că 
în pofida campaniei anticomuniste dusă de 
burghezia franceză, campanie care s-a inten
sificat în ultimii ani și in pofida politicii gu
vernamentale de represiuni, partidul comu ist 
și-a întărit influența și prestigiul în rîndur.ie 
maselor muncitoare.

Politica de scindare a mișcării sindicale a 
slăbit clasa muncitoare, ea nu a dus însă la 
desființarea Confederației Generale a Munc;;, 
organizația sindicală de bază a oamenilor 
muncii. Prin șarlatanii electorale, partidul co
munist a fost lipsit de 80 de mandate parla
mentare, ceea ce nu a dus Insă la îndepăr
tarea comuniștilor din parlament, scontată de 
burghezia franceză.

Partidul nostru, a spus raportorul, a făcut 
greșeli și a trecut prin greutăți. Dușmanii cla
sei muncitoare au făcut totul pentru a abate 
partidul comunist de la calea urmată de el, fapt 
dovedit de comportarea lui Marty și Lecoeur, 
In urma evenimentelor din 12 februarie ș: 23 
mai 1952, in rîndurile partidului nostru a teșit 
la iveală o subapreciere primejdioasă a im
portanței reale a forțelor populare din țara 
noastră și exponentul acestei subaprecieri a 
fost Lecoeur.

Duclos a subliniat că sectarismul s-a ma
nifestat de repetate ori în încercări de a re
nunța Ia munca în rîndurile maselor munci
toare în vederea creării unor condiții necesare 
realizării unității de acțiune.

Duclos a condamnat cu hotărîre atitudinea 
împăciuitoristă față de oportuniști. El a che
mat la intensificarea muncii ideologice pentru 
a împiedica pătrunderea dușmanilor clasei 
muncitoare în rîndurile Partidului Comunist 
Francez. In această privință, a reamintit ra
portorul, comuniștii trebuie să dea dovadă în 
permanență de vigilență luptind împotriva 
spionilor și provocatorilor strecurați în rin. 
durile partidului comunist.

Arătînd că succesul partidului comunist în 
îndeplinirea sarcinilor va depinde de măsura 
în care el se va întări In întreprinderile in
dustriale, Duclos a subliniat necesitatea res
pectării principiului leninist al conducerii co
lective de către partid și al unei juste ale
geri a cadrelor.

Referindu-se la activitatea partidului în or
ganizațiile de masă și în sindicate și chemînd 
comuniștii la ridicarea pe toate căile a nive
lului ideologic-teoretic și la studierea teoriei 
marxist-leniniste, Duclos a declarat In înche. 
iere:

Interesele Franței și ale păcii cer o schim
bare totală a politicii externe pentru ca eli- 
berîndu-se de tutela americană, țara noastră 
să poată urma în toate domeniile o politică 
corespunzătoare voinței poporului șj să se 
poată împotrivi realizării planurilor de război 
a'.e imperialiștilor americani și a ie revanșar
zilor germanL Astăzi partidul comunist se 
află în prima linie a luptei pentru indepen
dența națională și pace. Mîndria și sensul 
vieții noastre cons'.ă în faptul că noi sîntem 
activiști ai Partidului Comunist Francez care 
păstrează moștenirea mărețelor tradiții și ex
primă marile aspirații naționale.

Mîndria și sensul vieții noastre constă tn 
faptul că noi sîntem activiști ai Partidului 
Comunist Francez care în momentele cele mai 
greie a ț:nuf sus șt ferm steagul patriotismu
lui și al internaț’onalismului pio’.etar.

Mîndria și sensul vieții noastre constă în 
faptul că noi sîntem activiști ai Partidului Co-1 
munist Francez care păstrează încrederea în 
victorie definitivă a socialismului, care luptă 
pentru unitatea de acțiune a clasei muncitoare 
și pentru unirea strînsă a forțelor naționale 
și democratice, pentru triumful politicii de in
dependență națională, pace și înțelegere între 
popoare.

A luat apoi cuvîntul reprezentantul federa
ției din departamentul Ain, oare și-a con. 
sacrat cuvîntarea problemelor un’tății de 
acțiune a socialiștilor șl comuniștilor și sar
cinilor Partidului Comunist la sate.

Congresul a aprobat apoi în unanimitate 
o rezoluție de protest' împotriva refuzului gu
vernului Lan'el de a acorda vizia de intra-e 
în Franța reprezentanților partidelor comu
nista și muncitorești frățești din țările de 
democrație populară ș’ din alte țări, precum 
ș! împotriva Intelz'cerii intrării în Franța, 
a reprezentanților Partidului Comunist Ita
lian, Invitați la Congres. Congresul a hotă- 
rît să trimită ba Min'sterul Afacerilor Externe 
o delegație specială care să protesteze împo
triva acestei hotărîri.

IN LEGĂTURĂ CU CONFERINȚA DE LA GENEVA
GENEVA 4 (Agerpres). — TASS trans

mite:
Potrivit informațiilor existente, în ședința 

restrînsă din 3 iunie, cele nouă delegații au 
continuat să discute chestiunea restabilirii pă
cii în Indoch’ma. Delegația R. P. Chineze a 
sprijinit poziția adoptată de delegația R.D. 
Vietnam cu privire la organele care urmea
ză să supravegheze îndeplinirea acordului 
pentru încetarea operațiunilor militare în In
dochina, precum și la funcțiunile acestor or
gane. După părerea delegației R.P. Chine
ze, organele mixte și organismul internațio
nal alcătuit din reprezentanții unor stai'e 
neutre trebuie să-și desfășoare activitatea pa
ralel și nici unul dintie ele nu trebuie să fie 
subordonat celuilalt. Controlul asupra înfăp-. 
tuirii acordului, pentru încetarea focului tre
buie să fie exercitat de comisiile mixte în- 
trucît ele sînt alcătuite din reprezentanții 
celor două părți care au încheiat acordul și 
de care în consecință depinde în întregime- 
respectarea lui. Reprezentantul R.P. Chineze 
a subliniat netemeinicia afirmației că înțele
gerea dintre părți ar fi imposibilă și că co
misiile m’xte nu ar put'ea ecț’ona ca jude, 
cători în litigiile dintre cele două părți re
prezentate in aceste comisii. El s-a referit la 
acordul dintre cele două părți în chestiunea 
evacuării prizonierilor grav răniți de la Dien 

• Bien Fu. Deși una dintre părți a încălcat 
acest acord, în cele din urmă el a fost în
deplinit și prizonierii grav răniți au fost eva
cuați. In ce privește comisia țărilor neutre, 
după părerea delegației R.P. Chineze, ea 
trebuie să poarte principala răspundere pen
tru împiedicarea introducerii de trupe și e- 
chipament militar în Indochina după înce

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

Lucrările conferinței de la Geneva
GENEVA 4 (Agerpres). —
In oadrul confeiinței de la Geneva a m'- 

niștrilor afacerilor externe, la 4 iunie a avut 
'oc o ședință restrînsă a celor nouă delegații, 
sub președinția lui V. M. Molotov, ministrul 
de externe al Uniunii Sovietice. In oadrul a- 
cestei ședințe s-a continuat examinarea pro
blemei restabilirii păcii în Indochina. Urmă.

înlocuirea comandantului suprem
al forțelor expediționare franceze din Indochina

PARIS 4 (Agerpres). —
In urma înfrînger’lor suferite de tjțupele ex- 

pedlț onare franceze din Indochina, guvernul 
Lamei a botărît să-1 înlocuiască pe generalul 
Navarre — coautorul planului strategic ame- 
r cano-francez cu privire la Indochina — cu 
generalul Paul Ely. S-a hotărît de asemenea 
ca funcția de comisar general al Franței în 
Indochina, deținută pînă acum cîteva zile de 
Ma.- ce Dejean. să fie încredințată tot gene
ralului Ely.

Ely a deținut tn 1951 funcția de șef al co
mitetului permanent al blocului Atlanticului 
de nord. Pentru activitatea depusă tn oadrul 
acestei organizații agresive, guvernul fran

Tratativele militare ale reprezentanților unor țări occidentale
WASHINGTON 4 (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 3 iunie au început la Pentagon (depar

tamentul de război a! S.U-A ) tratative între 
reprezentanții militari ai S-U-A-. Angliei, 
Franței. Awsrialiei și Noii Zeelande în pro
blema Assc de sud-est După cum anunță &- 
respondeatul difl Washington a! agenției A- 
ssoctated P*e>s la traiativ» iau parte: șeful 
statului major al forțelor Maritime militare 
ale S.U.A., Carney; feldmareșatal John Har

India și Pokistanul acceptă să participe la o comisie neutră 
de armistițiu în Indochina

LONDRA 4 (Agerpres). —
Agenția France Presse anunță că repre

zentantul Indiei Ia O.N.U. Krishna Menon, și 
ministrul de externe al Pakistanului. Zafruî- 
lah Han, au evul recent întrevederi cu ofi
cialitățile britanice cu care au discutat pro
blema participării Indiei șl Pakistanului ia 
lucrările unei comisii neutre de control pen
tru un eventual armistițiu în Indochina. Ști

Vizita marinarilor sovietici în Albania
TIRANA 4 (Agerpres). — Agenție Telegra

fică Albaneză transmite:
Vizitarea R.P. Albania de către marinarii 

sov'et’ci, sos’ți într-o vizită de prietenie, a 
constituit un eveniment îmbucurător pentru 
oamenii munc’i albanezi. Oriunde v n, în în
treprinderi, 'nstituții culturale, cooperative, 
oaspeț’i soviet’ci sînt înconjurați cu dra
goste șt atenție de muncitori ș: țăran’, de 
vîrstnici și copi*.

La 2 iunie. Prezid’ul Adunării Populare, 
Consiliu] de Mîn’ștri ș! C.C. al Partidului 
Munc’i d’n Albenta au oferit la Palatul bri
găzilor o mare recepție în cinstea corpului de 
comandă al escadre’ de vase m’litara sovie
tice.

La recepție Enver Hodja și amiralul Gorș- 
kov au rostit scurte cuvîntăr’. Adresîndu-se 
amiralului Gorșkov și ofițerilor din escadra 
mii’tară soviet’că, Enver Hodja a spus:

„B'ne ați ven’t la no! tn Albania, dragi 
frați sovietici 1 In numele Prez'diului Adu
nării Populare, al guvernului Republicii 
Populare Alban’a ș! ai C.C. al Partidul::' 
Muncii din Albania, vă salut călduros, eroic' 
marinari a: glorioase' Flote maritime m'!'. 
tare a Uniunii Sovietice. Ingăduiți-m' să 
mulțumesc de asemenea din toată ’n’ma prin 
dumneavoastră Guvernului Sovietic și Comite
tului Central al P.C.U.S. pentru această vizită 
istorică fără precedent, care exprimă drago
stea Uniunii Sovietice pentru poporul albanez.

Această viz’tă arată cit de profunde, sin
cere, mari și de nezdruncinat sînt' prietenia, 
dragostea ș’ devotamentul nostru, oare leagă 
pe veci poporal sov'et'c de multe milioane și 
poporul albanez. Vizita voastră este o ex
presie a glorioasei politic' de pace a Un’unii 
Sov'etice, a politicii len’n'ste a marelui Stat 
Sov’etic...

Scurte știri
♦ .Editura de stat pentru literatură politică 

a publicat într-un volum „Cuvîntările ros
tite de V.M. Molotov la conferința de la 
Berlin a miniștrilor afacerilor externe ai 
U.R.S.S,, Franței, Angliei șj S.U.A.” (25 •ia
nuarie-18 februarie 1954).

♦ Guvernul american continuă politica de 
intimidare și amenințări împotriva Guatema
la. Un purtător de cuvînt al Departamentu
lui apărării din S.U.A. a anunțat că o nouă 
încărcătură de arme cu destinația Honduras 
și Nicaragua va pleca în curînd din portul 
New Orleans

c Potriv't datelor oficiale, în Pakistanul de 
est, în cele patra zile care au trecut după 

tarea ostilităților. Ceea ce se urmărește prin 
aceasta este interzicerea introducerii de noi 
trupe și echipament prin toate frontierele te
restre ale Indochinei, prin toate porturile, 
precum și prin frontierele maritime și pe ca
lea aerului. Comisia țărilor neutre trebuie 
să îndeplinească aceleași funcțiuni în Patet- 
Lao și Khmer ca și în Vi'etnam. In caz con
trar, puteri străine și în primul rînd S.U.A. 
și-ar putea creea baze militare în Patet-Lao 
și Khmer și de acolo ar putea amenința Viet
namul. R.P. Chineză nu va consimți nicio
dată la aceasta. .

Delegația franceză a întrebat față de cine 
va fi răspunzătoare propusa comisie a țări
lor neutre în ce privește acțiunile ei. Dele
gația-R.P. Chineză a subliniat că răspunsul 
la această întrebare este limpede. El decurge 
din faptul că potrivit propunerii delegației 
franceze însăși, acceptată de participanții la 
conferință, garanțiile pentru înfăptuirea acor
dului în vederea încetării ostilităților în In
dochina trebuie să fie asigurate de statele 
participante la conferința de la Geneva. Prin 
urmare, comisia țărilor neutre trebuie să fie 
răspunzătoare față de cele nouă state par
ticipante la conferința de la Geneva, care 
garantează îndeplinirea acordului privitor la 
încetarea operațiunilor militare în Indochina.

Reprezentantul delegației R.P. Chineze a 
subliniat că este inacceptabilă propunerea 
prezentată de reprezentantul baodaist în șe
dința din 3 iunie, ca Organizația Națiunilor 
Unite să exercite funcțiunile organismului 
neutru pentru supravegherea îndeplinirii con
dițiilor acordului pentru încetarea operațiu
nilor militare în Indochina.

toarea ședință consacrată acestei probleme 
va avea loc la 8 iun'e .

★
GENEVA 4 (Agerpres). -
La 4 iunie a avut loc la Geneva cea de a 

treia ședință a comisie' m'litaie însărcinată 
cu examinarea problemelor încetării foculu' 
și a regrupării forțelor în Indochina, 

cez l-a numit tn 1953 șef al statului major 
general. Trebuie amintit de asemenea că ge
neralul Ely a vizitat tu cursul lunii martie 
a acestui an, Sta'ele Unite, unde a purtat 
discuții cu oficialitățile americane pentru a 
obține intervenția armatei americane in răz
boiul din Vietnam, iar acum participă la dis
cuțiile militare de la Washington cu privire 
la Asia de sud-est.

După căderea fortărețe! Dien Bien Fu, Ely 
a condus misiunea specială a generalilor 
francezi în Indochina, recomandînd ca so
luție „salvatoare" pentru remedierea situa
ției catastrofa'e de pe frontul din Vietnam, 
participarea forțelor SU.A. la război.

ding (Anglia) : generalul Ely (Franța) ; ge- 
neralul-locotenent Roweel (Australia) și ge- 
neralul-maior Gentry (Noua Zeelandă).

Corespondentul agenției Reuter relatează 
că tratativele sînt strict secrete. După cum 
rezultă din informațiile acestui corespondent, 
tratativele au drept scop crearea unei baze 
pentru rezo .a'ea politică a unor probleme 
ctm «•-.• p-oiectatul pact militar din Asia de 
sid-est îndreptat, după cum se știe, împotri
va mișcării de eliberare națională a popoare
lor din această regiune.

rile din sursă indiană anunță că India ar îi 
gata să participe la un control al armistițiu
lui tn Indochina și chiar să trimită un con
tingent în această țară cu condiția ca repre. 
zen tariful său să asume președinția Comisiei 
internaț’onale.

S-a anunțat de asemenea că Zafrullah Han, 
ministrul de externe al Pakistanului și-a dat 
asentimentul ca țara sa să participe la aceas
tă comisie.

Vi încred’nțăm că tn acest colț el penin
sule; balcanice, pe litoralul Mării Adria Vice, 
trâ’ețte și luptă neinfr'oat pentru socialism 
un popor, oare deș’ tn’c, este ferm, curajos, 
cu mimă de viteaz și va rămtne pe veci cre
dincios comcn’smului, Un'uni’ Sov’etice".

In aplauzele furtunoase ale asistenței, Enver 
Hodja a tnmlnet amiralului Gorșkov un me
saj de prietenie pentru vasele mil'tare so- 
v’et’ce din partea poporulu' albanez, precum 
ș’ un drapel albanez — simbol al libertății 
și independenței — sub oare au luptaV pentru 
libertatea patriei strămoșii poporului albanez 
și partizanii.

In cuvîntarea sa de răspuns, am'nalul Gorș
kov a mulțumit din toată In’ma pentru da
turi ș' a rostit urări în cinstea p"’eteniei de 
nezdruncinat albano-sovietice, în c'nstea 
Part’dului Muncii din Albania, a P.C.U.S., 
a Republ’cii Populare Albania ș’ a U.R.S.S

A urmaf un concert dat de echipa de ar. 
t’ști amatori a marinarilor sovietici. Ș'-eu 
dat de asemenea concursul art’ști de la Fi- 
latmonioa de stot a R.P. Alba Ta și un an
samblu de balet. Recepț'a s.a desfășurat în
tre atmosferă de oaldă prie'eile.

La 3 Iunie, delegația marinarilor sov'et ci 
a v'zitat orașul Șkoder unde, cu prilejul so
sirii lor, a avut loc un mate mit’ng al popu
lație: orașului. Marinari sovietici iau vlz'tat 
întreprinderi 'ndustriale dn Șkoder și coope
rativa „Dobrak".

Pe' stadionu] ,,Kemal Stafa" d:n Tirana a 
avut loc la 3 iun’e o întîlnire tovărășească a 
echipei de fotbal a marinarilor de pe vasele 
soviet'ce cu echipa școlii de ofițeri „Enver 
Hodja".

In seara zilei de 3 ’unie, atrfralu] Gorșkov 
a oferit o masă de adio pe crucișătorul „A- 
mira] Nahimov".

numirea noului guvernator, au fost arestate 
435 persoane.

♦ La 3 iunie a avut loc la departamentul 
presei de pe lingă primul ministru al R. D. 
Germane o conferință de presă, la care repre
zentantul secretariatului de stat pentru pro
blemele securității de stat al R. D. Germane, 
Borman, a vorbit corespondenților de presă 
germani și străini despre încercările centrelor 
de spionaj și teroriste din Berlinul occiden
tal de a împiedeca ținerea în curînd a celei 
de a doua întîlniri a tineretului din întreaga 
Germanie.

TELEGRAMA
Consiliului Danez al Păcii

COPENHAGA
Scriitorii din Republica Populară Rornînă a» 

primit ou profundă durere știrea morții ma
relui scriitor Martin Andersen Nexo, fruntaș 
al litera burii progresiste contemporane, em’- 
nent luptător pentru pace. Ei se alătură do« 
jiului scriitorilor danezi și din întreaga Iunie, 
artiștilor oare își închină creația, ca și Martin 
Andersen Nexo, luptei pentru împlinirea celor 
mai nobile năzuinți de pace și fericire al<* 
popoarelor.

Uniunea Scriitorilor din R.P.R. 
Președinte, MIHAIL SADOVEANU

S-a deschis Congresul tineretului gerutai. 
pentru pace, unitate și libertate

BERLIN 4 (Agerpres). — TASS transmite 1 
La 3 iunie s-a deschis la Berlin Congresul 

tineretului german pentru pace, unitate și 
libertate.

La Congres iau parte peste 5.000 de dele
gați și oaspeți din cele două părți ale Ger
maniei, printre care aproximativ 2.000 de 
tineri și tinere din Germania occidentală. La 
Congres au sosit delegații ale tineretului so
vietic și chinez, reprezentanți ai tineretului 
din țările de democrație populară, din Aus
tria. Belgia. Danemarca.

Congresul s-a întrunit sub lozinca luptei 
împotriva remilitarizării Germaniei occidentale, 
împotriva tratatelor militariste de la Bonn și 1 
Paris, .pentru un viitor fericit ai întregului " 
tineret german într-o Germanie unită, iubi
toare de pace, democrată șl independentă.

Deschizînd Congresul, poetul german Ste
phan Hermltn a dat citire mesajelor de salut 
adresate parlicipanților la congres de către 
Wilhelm Pieck, președ'ntele Republicii Demo
crate Germane, și Otto Grotewohl, prim mi
nistru al Guvernului R. D. Germa-ne. Mesajele 
au fost salutate cu aplauze furtunoase.

După alegerea prezidiului și a comisiilor de 
lucru ale Congresului a luat cuvîntul Walter 
Ulbricht, vice președinte al Consiliului de mi
niștri al R. D. Germane. El a vorbit despre 
sarcinile care stau în fața întregului tineret 
german în lupta pentru unificarea Germaniei 
pe o bază pașn’că, democrată, pentru acor
darea de drepturi democrate întregului tine
ret german. în lupta împotriva „comunității 
defensive europene" șl a politicii de retnili- 
tar’zare a Germaniei occidentale.

Walter Ulbpcht șl-a încheiat cuvîntarea prin 
cuvinte de salut în cinstea unei Germanii 
unite. iubitoa:e de pace, democrate șl inde
pendente. în cinstea poporului german și a 
tineretului german. în cinstea păcii și prie
teniei intre popoare.

Au început apoi cuvîntările delegațllor la 
Congres.

La siîrșitul ședinței din 3 Iunie. Congresul 
a fo»t salutat de Bruno Bernini, președintele 
Federației Mond'ale a Tineretului Democrat.

La 4 iunie, congresul își continuă lucră
rile.

----- ®------

O delegație a tineretului 
sovietic la Viena

MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 4 Iunie a părăsit Moscova plecînd spre 
Viena o delegație a tineretului sovietic care 
va lua parte la adunarea tinerelului, convo
cată de Organizația „Tineretul liber aus
triac".

----- ♦------

O declarație a lui Dulles
WASHINGTON 4 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția France Presse, la 4 iunie, se
cretarul Departamentului de stat, Dulles, a 
făcut o declarațe în fața Comisie’ senatoriale 
pentru afacerile externe. Referindu-se la ati
tudinea țărilor euiopene față de proiectele 
americane de constituire a „comunității de
fensive europene", Dulles a recunoscut faptul 
că Franța și Ital'a nu au ratificat încă C.D.E., 
constituie un „factor negativ". Secretarul de 
stat a declarat că faptul că unii dintre aliații 
S.U.A. nu au ratificat acest pact va atrage 
după sine o revizuire profundă a politicii ame
ricane față de anumiț' alieți ai Statelor Unite. 
In ceea ce privește situația din Indochina, 
Dulles a mărturisit că ea poate fi considerată 
drept „gravă".

----- ♦------

Persecuții în S.U.A. 
împotriva savantului atomist 

Oppenheimer
WASHINGTON 4 (Agerpres). -
Agențiile americane de piesă anunță că 

un comitet special de anchetă instituit de 
comisia federală pentru energia atomică a 
S.U.A., a interzis cunoscutulu' savant ato
mist american Robert Oppenheimer accesul 
la uzinele atomice, considerîndu-1 „un peri
col pentru securitatea țării".

-.Se știe că acum cttva timp, în urma fap
tului că s-a rid'cat inpotriva fabricării bom
bei cu hidrogen, Robert Oppenheimer a că
zut victima unei Înverșunate campanii de 
persecuții. El a fosf revocat din toate func
țiunile oficiale pe care Ie deținea și a fost 
chemat în fața unui comitet special de an
chetă, instituit cu aprobarea președintelui 
Eisenhower.

Măsurile luate împotriva lui Oppenheimer 
oare dealtfel se integrează în ansamblul mă. 
surilor de fascizare a vieții publice au stîr- 
nit o via ind'gnare în rîndul oamenilor de 
știință din Statele Unite. Astfel,. un grup de 
profesori da f'zică nucleară de la Universi
tatea din Chicago, coleg' ai lui Oppenheimer, 
au dat publicității o declarație în care criti.-ă 
decizia comitetului de anchetă, oalificînd-o 
drept „regretabilă ș' îngrijorătoare".
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