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prilej de bucuriiVacanța
AILE ȘI CRESTELE munților, pla
ja aurie, bărută de valurile mării, 
sint încă liniștite. Deocamdată vi

lele destinate taberelor se pregătesc să-și 
primească oaspeții; se înaliă corturi. Pes
te citeva zile însă toate aceste locuri vor 
răsuna de larma veselă-a glasurilor co
piilor, se vor împestrița de roșul crava
telor pionierești.

In școlile patriei noastre se desfășoară 
acum examenele de sfîrșit de an- îmbujo
rați de o ușoară emoție, îmbrăcati de săr
bătoare, veseli, pionierii și școlarii se pre
zintă în fața profesorilor lor, încrezători 
în succesul bine meritat după un an de 
muncă perseverentă și rodnică. Apoi, peste 
cîteva zile, după ce se va încheia bilan- 

Bțul. va începe vacanta așteptată cu atîta 
nerăbdare.

Copiii cunosc, din anii trecuti, toată 
multilaterala frumusețe a zilelor de va
cantă. Anul acesta, vacanta 
mal frumoasă, mai plăcută. 
Partidul și guvernul le-au 
data aceasta condiții pentru 
poată odihni și distra.

După lunile de școală care au 
cînd fiecare copil a muncit din toate pu- 

^tcrile, Vacanta le va da prilejul să se re
facă, să se întărească fizicește, să prindă 
îioi puteri, pentru ca să poată învăța mai 
bine în viitorul an școlar. Otelirea sănă
tății copiilor este scopul principal al va
canței. Pentru aceasta însă trebuie întoc
mit un astfel de program în care odihna, 
sportul, excursiile, jocurile în aer liber, 
să precumpănească.

In tabere și cluburi, în locurile pe care 
le vizitează copiii au prilejul să observe 
nenumărate lucruri, noi pentru ei și cît 
se poate de interesante. Acest prilej tre
buie folosit cu pricepere.

La focurile de tabără, în excursii, în 
cercuri, pionierii își pot spor: cunoștințele 
de geografie, de științe naturale, de fizică, 
de chimie.

Copiii au o imaginație bogată și multi
laterală, îndrăzneală, inițiativă. Resursele 
lor inepuizabile de inventivitate trebuiesc 
folosite cu rost. Dacă instructorii de pio
nieri și conducătorii de tabere sau cluburi 
vor încerca să închisteze toate aceste re
zerve de energie în planuri dinainte con
cepute, rigide, elaborate în liniștea biro
urilor și cancelariilor—activitatea institu
țiilor pe care le conduc va fi plictisitoare 
și monotonă. Dacă însă, la elaborarea a- 
cestor planuri, se va da frîu liber ima
ginației și inifiativei copiilor, ei le vor în
deplini cu pasiune și nu puține vor fi 
acțiunile interesante pe care ie vor între
prinde. Bineînțeles că în îndrumarea' 
preocupărilor copiilor, în canalizarea ini
țiativei lor creatoare spre un scop, are un 
mare rol instructorul de pionieri.

In această privință îl vor învăța multe 
asemenea cărți ca „Timur și băieții săi’*,  
.•Vasioc Trubaciov și tovarășii lui“, „Ma
rea bătălie de la Iazul Mic“, „Inimoșii**  
etc.

Copiii trebuie să simtă din plin vacanta, 
să se bucure de ea. De aceea, trebuie evi
tată cu orice prej supraîncărcarea cu sar
cini a copiilor din activele și conducerile

lor poate fi 
mai bogată, 
creat 
ca ei

și de 
să se

trecut,

taberelor, cluburilor, palatelor ri caselor 
de pionieri, trebuiesc evitate adunările cu 
teme neinteresante, plictisitoare, șed Tțeie 
fără rost. Întreaga activitate să fie Îndrep
tată în direcția îmbinării plăcutului cu 
utilul. Copiii vor primi cu bucurie să or
ganizeze cercuri, echipe cultural-artistice. 
competiții sportive, care vor da prilejul 
să-și dezvolte și să-și evidențieze aptitu
dinile. sl devină mai fndeminatici, mai 
priceputi, să se distreze- Fiecare tabără, 
club, cerc sau grup de copii poate să par
ticipe la concursul tinerilor grădinari și 
pomicultori.

Vacanta este și un minunat prilej de 
cunoaștere a naturii șt bogățiilor patriei. 
Detașamentele și unitățile de pionieri din 
clasele mai mari pot organiza excursii de 
citeva zile in locuri istorice sau in lozuri 
deosebit înzestrate de natură. Pot fi orga
nizate și excursii cu tema: „Să cunoa
ștem bogățiile regiunii noastre".

Inițiativa luată în regiunea Ba:a Ma
re, de a se organiza tabere peni 
colectiviștilor d n citeva gospodâ 
extinsă și în alte regiuni.

Nu toți copiii vor putea să plece 
în tabere, să-și petreacă vacanța la nr 
sau la mare. Per.tru cei care răm - 
în oraș sau in sat. vacanta nu trebuie să 
fie mai puțin un prilej de odihnă și de d s- 
tractie minunată- Taberele orășenești sau 
de curte trebuie să fie de aceea organizate 
astfel incit copiii să nu se plictisească; sa 
nu-și transforme activitatea intr-un ș r 
de obligații zilnice și monotone, de la 
care copiii să se întreacă in a inventa 
mijloace de a lipsi, preferind să bată min
gea pe străzi sau să-și organizeze jocuri 
pe maidane. Festivalurile, intilnirile cu 
personalități de seamă — scriitori, poet’, 
artiști — vizionările de Hme. de specta
cole. organizarea de diferite concursuri, 
jocuri, sint pentru cop:: tot aiitea prile
juri de bucurie, csre-i vor atrage să frec
venteze regulat tabăra. Ș: in cadrul case
lor și palatelor de pionieri se poate desfâ- 
șura, in continuare, o activitate multilate
rală, avînd mai ales în vedere faptul că 
in cadrul acestora există asigurate și con
dițiile materiale pentru desfășurarea acti
vității în cercuri și a activității culturale 
și sportive.

Din vacantă copiii trebuie să se întoar
că veseli, sănătoși- dornici dz învățătura. 
Există toate condițiile pentru aceas’o. De
pinde numai de inițiativa creatoare, de 
priceperea și pregătirea pedagogică a in
structorilor de pionier: și directorilor de 
tabere Și palate de pionieri. Selecționarea 
acestora dintre cele mai bune cadre ce 
muncesc cu pionieri: trebuie să fie una din 
principalele preocupări ale cotntefelor re- 
gionale, raionale și orășenești U.T.M.

Problema selecționării și recrutări: ca
drelor constituie numai un prim pas. Or
ganele și organizațiile LÎ.T.M., in strirșâ 
colaborare cu organele sindicale și cu sfa
turile populare au datoria să controleze 
și să urmărească îndeaproape munca a- 
cestor cadre, să le ajute prin îndrumări 
concrete.

Copiii patrie: noastre merită o vacantă 
frumoasă. Trebuie să facem totul pentru 
aceasta-

întrecerea pentru titlul
de

„cel mai bun tractorist.11

cu aparatul foto- Odihnă plăcută
în R. P. BulgariaGRAFIC PE GLOB

Au

tru odihne celor ce muncesc. Fotografiile 
pe care le publicăm estăzl și care ne-au 
sosit de la Sofia redau aspecte din tabere și 
case de odihnă unde își petrec concediul sau 
vacanța tinerii constructori ai socialismului 
din R. P. Bulgarie.

In parcul din preajma casei de odihnă mai 
mulți tineri ascultă plini de voie bună o po
vestire veselă a unui tovarăș de-aj lor (foto
grafia l-a),

Mii de tiocri mecanizatori din S-M.T.-or 
participă cu entuziasm !a întrecerea lansată 
in Lna aurite de uteaEsm> Vasiie Stăoesca. 
tractorist ia SJ4.T. Pecia Nou. regiunea Timi
șoara. pentru tit .1 de ,.cei mai bun tractor’st".

Numai in regiunea București iau parte la 
întrecerea individua ă și colectivă, pe brigăzi. 
S93 de tineri tractoriști. I,n regiunea Constanța 
:rumârul tinerilor antrenași in acexs.ă fnlrefarc 
trece de 690. In regkmea Arad au răspuns 
426 de tineri. Pe întreaga țară sin; 5.71? t.ncri 
care muncesc cu elan peitro cucerirea titlului 
de cinste de „ce! mai bun

Au devenit cunoscute de 
reg ime, numele tineritor 
care ți-au depășit cu sate 
itsp-jnz.cxl cu avint chemă: 
contribui prin munca Ier «a sp. 
a prod, 
tractorist k» Croto.ii de la SJLT. Albești 
regiunea Constanța. Șf-a oepăți: pate! ca 50E 
la sută in campania de primăvară, frtod cx«- 
s'dera: de pe acum drept primn candida: la 
titlul de ..cel moi bon Wac.oris." al regrai:. 
El este crtnaî de aproope de către tfabru*  
tractorist Osman Marhe! a de La S-M.T. Hcria 
tatonai H 'șova. care ți-a cepașit p-aaul ca 
c'«) ia sută. Neobosit Itacraază de-a tacgui ți 
de-a total ogoarelor cu iractocul âoăru1 loc 
Tocacl de la S-M-T. S’măcolazi Mare, regtaraeu 
Arad, care ș:-a Indeștâait pmă aauu ptaaal Iu 
proporție de >SJ La sută, rea ztnd o ecoooaaie 
de 337 kg. de motoriei. Frumoase saccese aa 
obținut și tinerii tractoriști Ion O goc de la 
S.M.T. Lugoj. Gheorgbe V. Neaga de La S-H.T. 
Pogoanele, regiunea Pioești. F ss Adj nert de 
ta S.M.T. Curtic:. regiunea Arad. < ur_ > alții.

Tinerii tractoriști realizează t> <- > >- 
producție prin aplicarea njetodelcr aos etce 
tn special a metodei graficului orar, pc - cu
plarea mai multor mașini agricole ta on trac
tor și printr-o atentă îngrijire a maș - Loc. Ei 
așteaptă acum cu nerăbdare pritre’-e rezxiita’e 
ale Întrecerii, care vor fi cunoscute în lana 
iulie, urmtnd ca titlurile det’nitive de ,jcel mai 
bun tractorist" pe stațiune, raion, reg -ane î 
pe țară să fie decernate ta sErși’zl e-.’. 
după terminarea campaniei agricole de toamtâ

(Agerpres)

tractorist".
pe acum. în fiecare 
tractoriști fruntași, 
de proccn .e pianul, 

partidului de a 
prin uaxa Ier ta sp.-rea continuă 
pei ugrice e la hectar. .Astfel. t’nărui 
k» Crotocu de

ven’t zilele căi 
duioase de vară. In 
stațiunile de odihnă si
tuate pe cele mai pito
rești meleaguri ale Re
publicii Populare Bul
garia oamenii muncii 
își petrec un concediu 
plăcut. Tinerii munci
tori bulgari simt și ei 
din plin grija statului 
democrat.popular pen-

In colturile taberei 
de odihnă n-a mai ră
mas nimeni. Toți tinerii 
s-au «adunat într-un 
,,miting fulger". S-a 
făcut o propunere: să 
facem azi o < 
în munț’l Toți 
mîna:
Uncie mici pregătiri și 
apoi... la drum 
creerii munților. (Foto
grafia a 2-a).

cxcursie
i ridică 

sîntem de acordl

spie

Nimic nu-i mai plă
cut dimineața, cînd ra
zele soarelui abia mi
jesc, dectt un mic exer
cițiu de înviorare (fo
tografia a 3-a).

De departe. Școala medie tehnici horticolă 
din Geoagiu se amestecă tn verdele puternic al 
priveliștilor de pe malul Mureșului. Cine 
ț:-ar putea închipui cită viață pulsează prin
tre copacii aceștia care tremură mingtiafi de 
boarea răcoroasă a Mureșului1 Copaci mari, 
virstnici. ascund ca o cortină verde anima
ția unei înfîerbintate munci, una continue 
lupte cu natura.

Băiețandri inimoși, pornesc pe calea cunoaș. 
terii vieții piantetor. pe calea smulgerii de la 
natură a cît mai multe bogății. Lucmri poa
te cunoscute și descoperite de urniți des a 
pentru ei curtoz‘ă-;. pasiuni, cn cioip de 
experien-J pentru !mbogăț:-ea canoș rintejor. 
Și mulți <Lnt-e ei s-au a.intat ta descoperi
rea de lucrări not. priu apheu-ee în prariuaă 
a cetor învățate la orele ieo.etsce.

Pe lingă o ciăd re deoseort de frraraaasA ți 
ucaditii hune de riață. Miniflerul Agricnît»- 

atturii. a pus la &spozr,ia rit», 
eni Legumi-rufaori. pomkulion ți 
33 mare număr de hectare peste 

care sa întins cj-spal de experență a! țcoi :_ 
Rareoci se pot fctiz»; pasierri mu: apmse. 

nlzuv-ri mai cutezătoare iecit ale eJevîtor 
acestei școli.

Am cunoscut cîtev» c*toipee  d a rieța agi
tat â a viitoritor borbcahoci.

Cu gindul 
la Miciarin

cele ca write ari. pa- 
simțea aceasta este o me re~.e. st docnec a de 
ectrntaie. C-ve dn școala ocec.ra se oai 
poate tedor că viața te PAtjirarc va F tachi
nată pătrunde- tot ete acrit ta adtoral snețu 
piantetor ; găte ie noi că; spre a pane vege
tat» sA-â arise*  otautos tot mai aari’.e oogă*

P*c=ra-ra  Petre a tovășat ca pasase tot ce 
s-a predat la curs ți a fc~t uerlviătoc să 
radă ca odtea tai apucarea tu p-act-.-i a ce
lor far-ăta’e- El ș.-o tacepot exve-ac-ee tari 
ds> aoei I. Au atoatal ta p reies wfi» tacșcați de 
tiilvia eievate tar. De la o vreroe Păo- 
ram a țnczpct să iacă exptee’ra risptee-s- 
tare cete dka progtraaM

au ataturit ți aîțî elev
Așa a .at : “*.ă  cercul miosrmd. cArria 
nota î-a reparrizot o pa-ce^a de pt—’n pen
's exper enț». Toți dLu cercai

<1e3 III CM a-r poruâ ye 
că s nr terilri șa șpă

De ce sc poate s 
? Greută'.de f de 
de-acu» sâ *->-*_  

leroerîm E_ Hai. scoa'A 
s*  *Asc-ă  «oartîe U» că 
spirt dtoatr pe czj*g  "*ta  ieres- 
e ue-*»i!~a  to Artetoc. Di.

sari sint iută "ăcomase
le—y. »’ Șoaptele U Pa-rratra 
aui tz.iișters: Li urrirâe te tem-

arsa hr xd. ma

> e.-r. acesta 
ca !■ taie Șă 
: peria, tnsl. a 
>AmBe aa to-

iee^

Atee. îeronrta își dă p4t-ra ta o paria. 
Se ftabeaeă a-t ojv

Ușor, fa vTTfa: piumbr părăserc dpete- 
tnrx! ți ies ta cxriea vnbc-.tă ți rece AJăruri 

, ta o sută de mKri. ss află pzncsîj 
.4 Cri doi calcă ușor prto u-bă ca 
rzi de -ouă. tată ți parreLi. Pica

răm se aplecă deasupra unor tufe de roșii 
care abil se împlinesc.

— Tră ise, lernn tn. privește! Uite ce re
pede se ridică. Cs spui t-j. are să se past.e- 
zc tulpina tot atit de tare pină ta sfirși.?

— Eu cred că da. încrucișarea » prins. în
seamnă că roșiile rezultate au să-și păstreze 
pfnă la sflrșitul perioadei de vegetație cali
tățile imprumutate de la ardei...

Tufa pe- cere o examinează cei da8, are o 
tulpină groasă ți tare, iar ramurile se țin 
bățoase in sus. Alături o tufă obișnuită de 
roșii, a început să-și îndoaie ramurile. îi tre- 
bueSc araci.

Rind pe rtnd cei doi elevi, cercetează a- 
tenți toate plantele cărora ei vor să le aducă 
Îmbunătățiri.

lată alte tufe de roșit, -tu frunze de cu
loare închisă ți cn mai puține crestături. 
Anul trecut au altoit roșii pe cartofi. Altoiul

de școală.

CÎ

I

♦I 
I
I

e prins și-a crescut un hibrid care a dat tn 
pâmînt cartofi și pe ramuri roșii. Au cules 
sămînța ș:-aj semănat-o tn primăvara aceas
ta. Ce influență va avea cărțoiul asupra ro
șiilor?

— Abfa aștept să rodească, apune Păru
răm.

— $: eu sînt curios! Văd că planta e des- 
tu! de viguroasă.

— Șris ce? He: să vedem ce mai face . glu
ma" noastă — spune înveseiindu-se Păru
răm.

„G'-uraa" este o tulpină înaltă de ma: mult 
de an me'm.

Acm 4oi an: în toamnă Ii s-au dat e!e- 
vSoc pen im sr udisea stmeturii verzei și 
țabex. cîte una c— aceste legume. După ce 
a jat studiai Picuram, le-a pus din mn 
F- pimi-r: *■ ie-a lăsat să înflorească Clrd 
au di: Horrie. ei Se-a sexuat între ele. A pus 
poteci fte>r- bărhă'.ești de gu’ie pe fioncea 
ftunen nă a verzei. Fractal a fost o păstae 
seuît aaaâ dedt celelalte, din care Păru
răm a ezies seratnțeâe. In primăvară le-a se- 
■femt fi a teș3 dto p*mtot  o tulpină ca a- 
ceasta. A cates ș> de la ea semințele și K-a 
pxs dtn sou to păaaî-tt. Aceri hib-idul nu 
aaa- este năd varză nici gulie. Pe tnip-nă au 
c-escrat d n loc ht toc fmnze de varză, far 
ta părri-tt răriăc na e oo fel de gulie însă 
mzxk cu- aexă. Bi.cțn za tăcut haz de cazul 
acesta. De aid i-a rămas nomele plural-. 
Păczram însă oa s-a descurajări

— Crae ș«ae dacă nu va ieși ceva pini Ia 
urwâ’_

JtoMe <— risarfle Iu.’ Picuram Petre. V>- 
szm tmereșd de riftoc despre victoria asupra 
r.ztzrri. despre ua belșug de noi varietăți de 
frâne și >g--ne, «a: hrănitoare, ma: folo- 
setoere oeuaim.

Cei doi wciarinîșJî mai stau încă aplecați 
deesnpr> nxaeroasejor experiențe. Au uitat 
<ă e t'impr-Ț să șteargă la cen Soarele s-a 
ridicat ceia aazi sus ți a Început să usuce 
noon. Sursead aerd ctopoței de argint stră- 
hato p'ră axă p*j«  frundral verdețurilor.

— ieronaa! E tixpul să nserjem la ore. 
Ma versaa to uauzS^.

Na poți învăța nimic 
urni ascuIUnd lecții 
de la catedră. Teona 
tretrue legată de prac
tică. Alături de școală 
se in’.fa ’ 

ta-e de pămtot pentru scopa 

to orele de leorâe. Pea^u lecții! 
trră exîsză cn teren 
Hterora 
toate soi 
trăiesirit 
Pentru fe 
păm’nt stat acoperite 
ăarHe ț*  vlrsceîe. de 
rr-fe e'evu învață să 
racaL Dor hscml ce! 
eterf sinî parcelele de dte 
tra;i, <5tn care fiecare elev 
tru experiențe. Act se fac 
legumîcuîtură.

Parce'efa slut așezate Ia 
te de fa un capăt la altul o cărare.

La'ă două parcele față în față. In ami.i- 
dooă s-ou tasămînțat cartofi din rasa GhiJl- 
baba.

M-a fab • diferența de dezvoltare a cartofi
lor din cele două parcele.

— De ce cartofii din parcela Elenei Al- 
beanu. au rămas în urmă celor din parcela 
din fața ci’ l-am întrebat eu pe profesonil 
Pr că Dumitru care e to.orâ ă ți directorul 
școlii.

— Vezi? — mi-a răspuns el — noi lucrăm 
după sistemul parcelelor martor. Parcela mar
tor se chiamă la noi parcela în care cultu
ra de legume a fost plantată așa cum am în
vățat din străbuni. Pe parcela din fața ei 
se aplică ultimele metode a!e agrotehnicei, 
pentru ca in felul acesta elevii să se convin
gă practic de avantajul lucrării pămintului 
după metode înaintate. Aid in parcele unde

Parcela
martor

«4

cartofii sînt mal dezvoltați, eleva Apos
tol Elena, a iarovizat cartofii și iată rezul- 
tatull

Recordul Toți spun că n-au mal 
văzut-o pe Zestrea- 
nu Viorica atît de vese

lă. De cîteva zile e sburdalnică și glumește 
cu toată lumea. Rîde, și-și aruncă mereu pe 
spate cozile blonde.

— Are și de ce să se bucure — spun ele
vii. E tare iscusită.

Unul i-a luat caietul de practică de pe ban
că și-l răsfoiește. S-au adunat mai mulți în 
spatele lui.

— Ce scrie mă?
— Scrie că a semănat spanacul în 27 

tie în rînduri cu cîte 30 cm. distanță 
ele. după ce mai Intîi a săpat și grăpat 
locul. A treia 
alte 5 zile a 
Început să-și 
cela. Scrie că 
ea frunzele au crescut vioaie, de un verde 
închis. A recoltat In două rînduri și a scos 
In total S3 de kg. de spanac, ceea ce 
seamnă 35.000 kg. Ia hectar.

— A scos 35.000 la hectar? Păi ăsta-l 
cord!

— Vezi ce-a fost tn stare să 
ne-ar fi ciezut că tocmai ea...

— De ce „tocmai ea"? sare 
Doar știi că n-o întrec mulți la 
E, întotdeauna atentă

— §i e și îndemînatecă. Dacă 
în clasă iaci și pe parcelă minuni...

zi sămînța 
scos colțul 
tngi ițească 
rîndu'rea a

mar- 
Intre 
bine 

dupăa germinat și 
afară. De atunci a 
în fiecare zi par- 
fost bună și deace-

facă?...

în-

re-

Ci-

un elev — 
învățătură.

înveți bine

nd cete 10 bez
el Alac'See. Pe 
:ă cele învățate 

ie Doricul
ui care elevii Învață ar- 

pesageră. Hori. și boschete din 
te’.e. alcătuiesc un parc minunat, 
de imaginația și miinile elevilor. 
r de pntn>-ui.jiă bucăți nuri de 

cu arbori ds toate so 
pepiniere. de terenuri 

facă un altoi, un măr
imi important pentru 

: 25 Jr metri pă- 
s primit ten pen- 
iecțSle practice la

rind și le s'.răba.

Ștefcn Iureș

T/zț Ș: .astfel școala scoa-
• •• r U te an de an promoții
m ui fu mim tehnicieni horticoli, 
munumim b ne pregătiți, oameni 

care dezvoltă agriculiura patriei noastre și-i 
ao!esc noi posibilități de înflorire.

Dar de pe băncile școlii, elevii mai au de 
Hcut un drum tot atit de rodnic, tot atit do 
f-_rr.os pînă să ajungă tn miezul frămîntă- 
rilor unei activități mari de producție, B 
vorba deso-e lunile de practică în gospodării 
agricole de stat, aco’.o unde cele învățate în 
școală vor căpăta adevărata lor valoare. A- - 
colo trebuie să faci față problemelor vieții, 
să 
ren 
ției 
chii 
știe

satisfaci prii cunoștințele tale rezolva- 
unor probieme grele ale creșterii produc- 
agricoie. Oamenii, profesorii, sînt cu o- 
p? rine. Așteaptă să-ți vadă roadele, să 
dacă se pot sau nu mîndri cu tine.

Despre mindria aceasta mi-a vorbit direc
torul școlii, tovarășul Prică Dumitru.

— Anul trecut — mi-a spus el — noi am a- 
vut eievi în practică la Gospodăriile Agricole 
de S-a: ă : Cisaădie, Sighișoara, A:ud și Dea. 
Iul Ocnei. Iți spun drept că la început am 
fast și nei îngrijorați. Ce vor face elevii 
"jtri i i practică? Mai tîrziu însă am primit 
adreseie acestea — și directorul 
senar un 
bătute la 
școlii de 
cuseră 
am găsit 
mim'
tră au dat cele mai bune rezultate, noi vă 
mulțumim, și vă rugăm să ne repartizați 4 
absolvenți...

— Ce mîndrie, ce mulțumire mai mare 
poate să existe pentru noi? spuse entuziasmat 
directorul arătîndu-mi adresele.

Am aflat apoi că mulți absolvenți ai școlii 
sînl studenți în Uniunea Sovietică și Ia toate 
institutele de agronomie din țara noastră.

Din camera directorului se vedea pe fereas
tră cîmpul întins de un verde sălbatec, arbu
ști' pepinierei, parcelele legumicole. împrăști
at' pe cîmp, elevii urmăreau sau își îngrijeau 
plantele atenți, cuprinși de pasiunea luptei 
împotriva naturii. Viitorii luptători pe fron
tul agriculturii socialiste, cuceresc de pe o- 
cum victorii

Natura este un adversar darnic.
MIHAIL CARANFIL

corespondentul „Șcînteii tineretului 
pentru regiunea Hunedoara

Mister Wiley

dosar din care scoase 
mașină.
către
elevii 
aceste

.. ...Deoarece elevii școli:

Adresele au 
Gospodăriile 

practică, 
două cuvinte:

I scoase din 
cîteva adrese 

fost trimise1 
în care fa

in toate 
„Vă mulțu- 

dumneavoas-

^-rsparfuf (este ~^ba despre raportul calomnios al comisiei de anchetă a Senatului 
®supru sttaafiei din Romin'a — N.R.) este prefațat de faimosul senator Alexander 

w*-  c“ p"f'n in<ti'i:e de încheierea armistițiului, a chemat la arunca- 
re* atomice in Coreea; același Vi'iiey care acum citeva zile a cerut extinderea inter,
zeiței in Indochina..."

’-ta! delegatului totnln la Sesiunea extraordinară a Consiliului Mon. 
«hal al Păcii de fa Berlin).

Dar n ața a fost să fie...
Și pe-al istoriei azur
Ar fi trecut, cu greutate.
Ca simpla nouraș obscur.

Noroc că-n lume se mai află 
Ș« n senat american 
Și-acesta ne compătimește 
Odată, cel puțin, pe an.

Soroc cl se-ntocmesc rapoarte 
Asupra midi noastre patrii, 
Și-a ele-i scris că-n Romînia 
SInt strugurii grozav de acri.

Noroc că unui op de-acesta
Ii trebuie și o prefață,
Incit, semnînd-o, mister Wiley
Să iasă, brusc, la suprafață.
...Noi, mister Wiley, ce să-ți spunem ?

Noi sîntem foarte bucuroși
Că florile celebrității
Poți, cîf de cît, să le miroși.
Dar urmărim cu-ngrijorare 
Ce
Ce
Să

rău te concurează unii: 
om de-afaceri nu rîvnește 
fie regele minciunii ?
seama ! Alții te-or întrece. 

Și-aduc volume drept pretext : 
De ei — minciuna din prefață. 
De ei — minciunile din text...

Ia

Materiale de construcție ieftine, de bună calitate
Un redactor a! ziarului nostru în convor

birea avută cu tovarășul Dumitru Bilgă di
rectorul Institutului de Cercetări și Ioce'cărf a 
Materialelor de 
pus tovarășului 
bări :

întrebare : Ce 
mele realizări obținute de 
conduceți ?

Răspuns : Marile lucrări 
înfăptuiesc în țara 
cantități uriașe

Construcții (I.C.I.M.C.) t-a 
director următoarele fcitre- re

de

Cwitrhrt eu tor. DUMITRU BILGA
- -r »’ '-' ■j-nlw Cercetări ți 

tacereăn a Materialelor de Coastructii ICI.MC.

ne puteți spune despre ultî- 
Institutul pe care-l

ce se 
anual

pteațeu denumit „în 
;ul acoperiri-’ unei su. 
D m) ți se confer; o-

losirea zgurei expan
date de furnal înalt la 
confecționarea betoene- 
lor ușoare termoizola- 
toare, necesare pentru 
lucrări de construcții 

industriale.

de investiții 
noastră consumă 

de materiale de construcții. 
Cimentul, oțelul beton, cheresteaua, cartona1 
asfaltat, cărămida, varul, ipsosul, 
s’icla. metalul sînt consumate în cea 
mare parte în lucrările de construcții.

Proporțiile uriașe ele construcțiilor pe 
regimul nostru de democrație populară le 
vede pentru realizare in vederea ridicări: ni
velului tehnic, cultural și social, al celor ce 
muncesc fac ca economia și utilizarea rațio
nală a materialelor în construcții, să capete 
o importanță deosebită.

Problema de economisire a materialelor de 
construcții, factor important în lupta pentru 
reducerea prețului de cost al construcțiilor, 
constituie o preocupare temeinică în activita
tea Institutului de Cercetări (I.C.I.M.C.). Fo
losind bogata experiență și documentație so
vietică activitatea Institutului este axată pe 
studiile, cercetările și încercările făcute pri
vind o serie de probleme noi ca : lărgirea 
sortimentelor de materiale de construcții ; îm
bunătățirea calității materialelor existente. O 
acțiune susținută se duce și în direcția utili
zării deșeurilor industrole, a materialelor io. 
oale și folosirea lor în construcții; înlocuirea 
materialelor deficitare și costisitoare prin ma
teriale confecționate cu materii prime indige
ne, mal ieftine.

bitumul, 
mai

care 
pre-

imediate a lor In construcția 
locuințe.
pentru acoperirea ha'e'or cu 
(IO—I? ml s-a studiat ți In-

de ptanșeu de IJJ) x 3.90. fiș'e care apoi se 
montează cu ajutorul macara.elor turn. Apli
carea acestui sistem evită așezarea blocu
rilor sus pe ptanșeu Intre grinzi in condiții 
grele de lucru cu consum și risipă de ciment 
precum și cu posibilități reduse de mecani
zare.

Rezultatele favorabile obținute de Institut la 
încărcările recent făcute au permis să se dea 
avizul utiFzării 
noilor tipul’ de

De asemenea 
deschidere mică
cercat un tip de chason prefabricat d.n beton 
armat cu 2 pante care a dat rezultate foarte 
bune d n toate punctele de vedere, simplifi- 
cîndu-se fa maximum problema acoperirii ha
lelor cu asemenea dimensiuni, evitîndu-se în 
felul acesta întrebuințarea fermelor cu zăbrele 
oare sînt mult rna: costisitoare sau a grinzi
lor cu chesoane de acoperire greu de montat.

Pe linia lărg-rii sort mentelor de materiale 
de construcție precum și a utilizării deșeuri
lor industriale s-a studiat și încercat cu re
zultate deosebit de favorabile: folosirea ce- 
nușei de la termocentrala de fa Doicești cu 
adaus ia ciment în proporție de 30, 50 și 70 
ia sută tei scopul economisirii clinkerulul, fo.

de locuințe și hale
Pe linia economisirii de materiale și a în

locuiri: unor materiale deficitare s-a studiat 
ș: încercat : folosirea mortarului de argilă, ci
ment, care are de scop economisirea varului 
fa zidării.

Fab*:car?a  sticlei de menaj rezistente la 
foc. :ă-ă barium și alcalii, a dat rezultate 
bune ari: pentru vasele de menaj cît și pen
tru cele de laborator, fiole medicinale.

Prin producerea în cantități însemnate a 
-tor asemenea obiecte se elimină pe deopar
te importul acestor vase din străinătate, se 
evită importul bariumului și se reușește a se 
c-ea o Industrie proprie care va deservi ne
voile patriei noastre

Folosirea fa izolarea hidrofugă a acoperișu
ri rir, a membranelor hidroizolatoare a produ
sul' bi’.jmlrios în suluri după procedeul so
viete. din bitum, fibre celuloză și var stins a 
dat de asemenea rezultate bune. Aceste mem
brane au scopul de a înlocui cartonul asfal
tat și chfar pînza asfaltată fa unele lucrări 
de hidroizolare. Experimentările făcute au do
vedit că față de cartonul asfaltat sînt mult 
mai economice.

Mergînd pe linia introducerii de sisteme noi 
de construcție ca și pe aceea de a lărgi sor
timentele de materiale de construcție, avînd 
la bază documentația șt datele tehnicei sovie
tice, Institutul nostru a studiat și experimentat 
folosirea urmi nou procedeu de izolare a te
raselor clădirilor de locuit precum și a hale
lor ou pantă redusă și anume „praful hi. 
drofob".

Pe linia introducerii de metode noi de a- 
naliză sau de lucru s-a studiat și pus la 
punct o metodă de încercare rapidă a cimen
tului, putîndu-se obține prin aceasta rezulta
tele privind rezistența cimentului la 28 zile 
numai după 24 de ore de la încercarea ce se 
face. Prin această metodă se scurtează mult 
perioada de așteptare a rezultatelor.

întrebare : Ne puteți spune unele date des
pre tinerii care au dat o contribuție de seamă 
la cercetările întreprinse de institut ?

Răspuns : De bună seamă că pentru obți
nerea tuturor realizărilor noastre pe lîngă in
gineri, tehnicieni și muncitori vîrstnic’ o con. 
tribuție de seamă a dat-o și tineretul între
prinderii noastre. Succesele obținute de ti
nerii ingineri Ionescu Constantin, Călinescu ' 
Paul, Covaliu Ion și alții sînt astăzi bine cu
noscute întregului personal al Institutului 
nostru. Legat de specificul muncii lor de cer
cetări ei au contribu t cu toată priceperea lor 
la confecționarea tipului de ptanșeu în stra
turi, la elaborarea planșeulut cu fâșii ceramice 
precum și l,a încercările de întrebuințare mai 
rap;dă a cimentului. Nu pot să nu arăt con
tribuția dată de inginerul Lungu Stelian în 
elaborarea noului sortiment de sticlă fără ba
riu și alcali. precum și contribuția dată de ti
nerii Băcanu Floraa, Sahcter Max, Diman 
Gheorghe, Stepanov ion și a Iți tineri.

Consider însă că succesele obținute de in
stitutul nostru ar f’ fost și mai însemnate 
dacă ne-am fi ocupat cu și mai multă în
drăzneală de calificarea tinerilor laboranți. 
Aceasta este dealtfel utie din principalele lip
suri de care a dat dovadă conducerea insti
tutului nostru pentru lichidarea căreia în mo
mentul de față ne-am îndreptat toată atenția.



O „hotărâre* 4 curioasă
Se dăduse startul cicliștilor pentru cam

pionatul regional de fond pe traseul Lași — 
Hîrlău — Iași și cei 10 tineri porniseră avîn- 
tați. La un moment dat, Popa (Locomotiva 
Iași) a evadat din pluton, distanțîndu-se. 
In Hîrlău, sute de locuitori și țărani munci
tori din satele Învecinate Deleni, Cotnari și 
altele, au asistat la întrecerea tinerilor ci
cliști. In urma lui Popa, prin fața spectatori
lor din Hîrlău au trecut apoi pe rînd ceilalți 
«oncurenți,

Pînă aici toate au fost bune : tinerii cicliști 
bu luptat plini de însuflețire și îndrăzneală 
cu greutățile cursei, reușind să realizeze o 
medie orară ridicată.

Iată însă că din Hîrlău, în urma concuren- 
ților a început să gonească un camion în 
care se instalase comisia de organizare a 
acestei competiții. Cu -puțin timp înainte, sus- 
numita comisie luase o ,,hotărîre“ curioasă : 
avînd în vedere că elementelor tinere trebuie să 
li se poarte o grijă părintească (comisia 
regională de ciclism fusese criticată cu cîtva 
timp înainte în această privință), se hotă
răște oprirea din cursă a ultimilor concurenți 
care nu mai au nici o șansă pentru cucerirea 
primelor locuri în clasamentul general.

Odată hotărît, zis și făcut.
Primul cere a fost ajuns de mașină a fost 

tânărul concurent Iana de la asociația „Voin
ța", — debutant în această cursă.

— Jos de pe bicicletă și suie-te în mașină 1 
4-a strigat arbitraj cursei tov. Cuzic Emil.

— De ce?
— Mai întrebi de ce? O să cîștigi tu cursa 

cînd o face mărul pere iar...
— Dar nu-i nevoie să cîștig eu...
— Atît îți spun!
Și vrî-nd, nevrînd, în urma sfaturilor pri

mite cu un ton atit de părintesc din partea 
comisiei de organizare. Iana se sui în ma
șină, cu inima întristată, abandonjnd cursa.

Mașina gonea pe șosea. După cîțiva kilo
metri a fost ajuns un alt concurent : Tudo- 
rel Serghei de la „Știința" Iași. Unul din

Pentru o mai bună gospodărire
Multe or-așe din țara noastră și-a-u schim

bat înfățișarea în anii regimului de democra
ție populară. Printre acestea, se numără și 
orașul Pitești, în care s-au construit și. re
făcut mai multe blocuri pentru muncitori, s-a 
amenajat un parc de cultură și sport, s-au 
refăcut o serie întreagă de străzi și au fost 
iluminate mai multe cartiere.

Din păcate toate aceste realizări dobîndite 
pînă acum nu sînt însoțite de o preocupare 
permanentă pentru menținerea aspectului în
grijit al orașului cît și pentru o mai bună 
gospodărire.

De pildă, comitetul executiv al sfatului 
popular orășenesc, secțiunea gospodării co- 
manale nu se preocupă de amenajarea unor 
tio' spații verzi, de îngrijirea vechilor parcuri 
cum ar fi de pildă „Trivale”, de curățenia și 
repararea străzilor.

Alt fapt care ilustrează lipsa de preocupare 
pentru buna gospodărire a orașului, îl prezin
tă aspectul urît pe care-1 au unele străzi și 
piața din orașul Pitești. Dacă o iei de la un 
capăt la celălalt pe străzile : Tudor Vladi- 
mirescu, Tîrgu din Vale, Costache Negri. 
Gheorghi Dimitrov, Banu Mărăcine etc., vei 
vedea la tot pasul grămezi de gunoi.

Sistemul de munca „prodsincron"
La fabrica de confecții „Republica" d:n 

Botoșani s-au studiat timp înde iz.".„a; t 
bilitățile de înlocuire a sistemului de lucru 
în bandă rulantă, cu sistemul de murită 
„prodsincron". Pentru aplicarea noului sis
tem de muncă s-au confecționat jghiaburile 
necesare, mese speciale îmbrăcate cu pos
tav pentru finisaj, dispozitive pentru așeza
rea fierului de călcat, rafturi pentru aprovi
zionarea muncitorilor cu .materie primă și 
auxiliară etc. Prin introducerea sistemului 
de muncă „prodsincron" la secția croitorie, 
productivitatea muncii a crescut cu 30—40 ia 
sută. Totodată 15 muncitori din această sec
ție au fost repartizați în alte munci.

Cunoștințele actuale despre sol ne permit să 
afirmăm că gradul lui de fertilitate dep r.ee 
de procesele biologice. De acest lucru și-au 
dat perfect seama întemeietorii știin
ței solului Docuceaev, Costîcev și Viliams. 
Costîcev și în special Viliams socoteau că 
microbii au un rol principal în procesele b-o- 
logice ale solului. Proprietatea principală a 
solului — fertilitatea — este determinată de 
activitatea microorganismelor. Dacă act-, ă 
activitate încetează, solul devine un cor? 
mort, neroditor.

Dar ce sînt microorganismele ți care este 
rolul lor în agricultură ?

Microorganismele, sau mai simplu microbii, 
sînt ființe dintre cele mai mici, in»e cu 
ochiul liber. Ele pot fi văzute numai cu a- 
jutorul unor aparate speciale de mărit — 
microscoapele. Mărimea lor se măsoară în 
microni (în miimi de milimetru) .

Microbii din sol sînt diferiți ca natură. 
Printre ei sînt ciuperci, alge, bacterii — cele 
mai simple viețuitoare. Numărul lor In sol 
poate fi foarte mare. Intr-un gram de soi. m 
funcție de proprietățile lui, numai bacterii se 
pot număra de la cîteva milioane pină ia 
cîteva miliarde.

Cu cît un sol este mai fertil, cu cît c.r.-.'.-te 
mai mult humus cu atît are mai mul:; mi
crobi. Masa generală a microbilor in so..;.- .e 
fertile reprezintă 5-7 tone în stratul arabil al 
unui hectar. In fiecare bulgăraș dintr-un ast
fel de sol mișună microbi. Celulele lor se 
înmulțesc, cresc, îmbătrînesc, mor, se nasc 
altele noi. Acest schimb de generații continuă 
neîncetat în cursul întregii veri. Toată a- 
ceasta masă de microbi din sol efectuează o 
muncă uriașă, prelucrează cantități uriașe de 
compuși organici și minerali, transform::idu-i 
în substanțe care asigură fertilitatea solului.

Sîntem în drept să numim microbii, agricul
tori invizibili. Activitatea acestor agricultori 
este foarte variată. Unii dintre ei „structu
rează" solul, îi dau o structură granuloasă, 
îmbunătățlndu-i proprietățile fizice ; alții 
creează sau distrug humusul, iar alții în- 
bogățesc solul în azot pe care îl fixează din 
aer. Alți microbi pregătesc pentru plante 
hrană minerală, creează un mediu prielnic 
pentru creșterea și dezvoltarea vegetalelor.

Microorganismele solului nu se mărginesc 
numai să creeze un mediu pentru plante, ci 
influențează chiar direct creșterea lor și re
coltele,

Microbii din zona rădăcinii (din rizosferă) 
exercită o influență deosebit de puternică 
asupra plantelor. S-a stabilit că în jurul ră
dăcinilor plantelor se găsesc multe microor
ganisme. în special bacterii. In jurul rădă*  
cinilor ele sînt de zeci, de sute și chiar de 
mii de ori mai numeroase decît în solul din 
afara zonei rădăcinilor Microbii sînt atrași aici 
de substanțele nutritive, degajate de rădăcini

Plantele de diferite soiuri degajă prin ră
dăcini diferite substanțe. De aceea pe răîă-
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tre tinerii ciclișt' oare cu puțină vreme î-n 
urină, în Hîrlău, fusese primit’ eu aplauze 
pentru dîrzenia cu oare luptase de-a lungul 
traseului.

— Dați-mi u-n baieu. Am rămas în pană, 
rezerva s-a spart și ea.

— Nu mai e timp acum de schimbat — 
Suie-te și tu în mașină.

— Pă’ pot să mai alerg. Rezist și 150 de 
kilometrii

— Ce folos? Nu avem baieuri, și apoi toi 
n-are rost să mai conținu’ cui sa, îi spuss 
prietenește tov. Cuzic Ion, înpingînd discret 
baieurile cu piciorul sub bancă. Singur n-o 
să-' mai ajungi. Zis-ul are însă cauciucuri 
zdravene. Așa ii vom ajunge cît a-i zice „peș
te".

In fața unui asemenea argument atît de 
autoritar și competent, Serghei n-a avut în
cotro și s-a urcat în mașină.

Tof la fel s-a întîmplat și cu ciclistul Ga
lan de la „Știința" Iași, în ciuda faptului că 
în prima jumătate a traseului, fusese unul 
dintre animatorii cursei.

Ș; astfel, pînă la sfîrșitul cursei, La „cere
rea” onoratei comisii, jumătate din concu- 
tenți, (adică. 5 din cei 10 care au pornit în 
cursă) au fost nevoiț: să abandoneze.

Oare nu se pune pe bună dreptate între
barea: ce fel de regulament sportiv le-a dat 
dreptul tovarășilor din comisia de organ’zate 
(Cocea Dumitru — instructor al comitetului 
regional U.T.M., președintele comisiei reg'o- 
nale de ciclism, Cuzic Ion. arbitrul principal. 
Cuzic Emil arb’tru) să oprească concurenți: 
din cursă cînd aceștia porniseră cu dragoste 
să se întreacă în această competiție, tnfrun- 
tînd cu curaj greutățile?

Nici unul. Un asemenea regulament care 
să împiedice pe tineri să participe pînă la 
capăt la o competiție sportivă nu există.

CONSTANTIN BUCUR
corespondentul „Sclnte tineretului” 

pentrfi regiunea Iași.

Asemenea cazuri ma: sint ș: tn alte 
cartiere ale orașului. De la începutul anuu 
și pînă în prezent o singură dată a fast ri
dicat gunoiul din curțile cetățenilor de pe 
unele străzi, cu toate că plata ce transport se 
face cu regularitate.

Vinovat de această stare de lucruri cu to
tul nejustificată se face in primul riad comi
tetul executiv al sfatului popular al orașului 
Pitești (președinte — Ion Jigal. care nu se 
preocupă de gospodărirea orașului. Pianul de 
acțiune elaborat în ziua de 6 aprilie în pro 
blema curățeniei și reparării străzilor, cuiă 
țirii parcurilor etc. nu a fost pus In apli
care.

Comiîetul executiv nu a tras la răspundere 
conducerea întreprinderii comunale P iești, 
(director tov. I. Stevota) cu toate că perso
nalul din această întreprindere nu-șl tace da
toria.

Față de situația existentă este necesar ca 
comitetul executiv al sfatului popular a! ora
șului Pitești să ia toate măsurile în vederea 
lichidării lipsurilor existente astte incit ora
șul să capete un aspect mai îngrijit și mai 
frumos.

Corespondent
N. DUMITRESCU

Pe lingă faptul ca «ș-zrează oxaca k =ă 
rește productivitatea acairii. ooca -meodă dă 
posibilitatea muiKitonior să rea ir ere și câș
tiguri mai mari. Astfel. acuncitora VasLe 
Galan. Ion Huțu. km Paacs ți Mris Maier 
realizează acum In med.-e ca ilî—300 ie ma: 
mult dedt atunci ctad lucrau după metoda 
benzii rulante.

In scopul extinderii sistema mj de muncă 
„prodsincron" fabrica JBepoMka" d:.t qpo- 
șant a tos: viz:rată de norsemese grupuri de 
ingineri ți tehnicieni de Ia fabrxule de con
fecții din țară.

Microorganismele și fertilitatea solului
cănile anumitor plante trăiesc anunnți ntscrob:. 
La unele plante, ca de p.idă la «egem noase 
(lucerna, trifoiul, mazărea etc.) In zona ră
dăcinilor se află tn attunder.ță bacteri-i de no- 
dozitâți azotobacterii. la altele (griu. secară, 
in etc) predomină alte sperii cu alte pro
prietăți. Fiecare so; de plante contribuie la 
dezvoltarea In sol a unui anumit soi de mi
crobi.

Prin urmare, cu ajutorul plantelor se poate 
regla și schimba structura mterobună a so-' 
tarilor

Din păcate, știm încă prea puțin ce soiuri 
de microb: corespund anumitor plante de 
cultură. Cunoașterea acestor soiuri constituie 
una din sarcinile curente ale microb-loiogiei.

In acest mod influențează plantele dezvol
tarea microbilor In sol.

Să urmărim acum modul cum acționează 
microbii asupra plantelor.

Nu vom vorbi despre bacteriile care for
mează mici nodozități pe rădăcinile plan
telor leguminoase, despre microbii fitopatogetil. 
care provoacă plantelor hnele boli Activita
tea acestor organisme este bine lămurită in 
literatura de specialitate țl tn cea de ști'nță 
popularizată. Vom vorbi despre microorganis
mele oare influențează hrănirea plantelor, 
care le stimulează sau le împiedică creșterea, 
vom vorbi de asemenea despre funcțiunea pro
tectoare și curat-vă a microbilor-antagoniști.

Pînă în ultimul timp unii oameni de știin
ță atribuiau microbilor numai o acț'une in
directă asupra plantelor. Ei socoteau că mi- 
crobi descompun rămășițele vegetale și a- 
r.imale. din care se formează apoi compușii 
minerali ai azotului, fosforului, potasiului, 
calciului, sulfului, fierului. După părerea lor 
plantele folosesc pentru hrană numai astfel 
de substanțe minerale „gata preparate".

Acum se revizuiește această concepție asu
pra rolului microbilor în hrănirea plantelor.

înainte de a ajunge în rădăcinile plantei, 
substanțele nutritive care se află în sol, 
trebuie să treacă prin stratul de microflora 
din jurul rădăcinilor. In acest strat toate sub
stanțele din sol sînt supuse unor schimbări 
considerabile. Compușii care intră în plante 
nu sînt în starea in care se aflau în sol. ci 
sînt schimbați simțitor de microbi' -lin jurul 
rădăcinei. In rădăcini ajung de fapt produ
sele activității vitale a microflorei din jurul 
rădăcinilor.

După expresia figurată a academicianului
T. D. Lîsenco, microorganismele rizosferei 
sînt organul digestiv al plantelor. Ele înde
plinesc aceeași funcțiune ca și fermenții intes
tinului.

S-a dovedit că plantele asimilează nu nu
mai compușii minerali, ci și mulți compuși 
organici formați de microfloră. Microorga-

Pentru micii cititori

» 
l 
I
*

’ Raional ca cărți pentru copii al librărie» ’ 
I ..Cartea Rusă" din Capitala pune la dis- ț 
» poziția micilor cititori tot felul de cărți, » 
| broșuri și reviste care le vorbesc despre ! 
« copilăria lor minunată, despre fapte și in- l 
* timplâri din trecut și astăzi.
! In fotograf-a noastra copiii dau ..asalt" « 
| cărților din raional ce le e destinat
\ (Foto Agerpres) »

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

„Dosar complet44
Sub titlul „Dosar complet" a apărut tn 

ziarul nostru numărul 15*6  un foileton care 
critica munca superidală dusă In vederea 
pregătirii aău.-.ăr.i de alegeri a organizației 
de bază LI-T-M. din G.A.C. Dridu de căire 
lor. Gngore Gheorghe instructor al comite
tului raional U-T-M Lrzicer.i. In scrisoarea 
de răspuns, comitetul regional U.T.M Ploeșd 
arată printre altele:

.„Adunarea de alegeri nu a fost pregătită te
meinic de către tov Gr.gore Gneorgte .nstruc. 
ioc ai comitetului raional In cadrul adunări: 
de alegeri nu a fost prezentată darea de sea
mă prin care comitetul organizației de bază 
U-T.M să arate tinerilor felul In care a mun
cit in perioada respectivă.

Lipsa cea ma: gravă insă este faptul că a 
adunare nu au pârtie pat deci: 5 utemiști din 
14; adunarea a sos: dec' țtnu-ă nestatutar. 
Pentru „Îndeplinirea" aaranr pe care o pri
mise dm partea b«roulu: raional U.T M. an 
Grigore a taMcait personal procesul verbal, a 
mat introdus in dosar încă pa'.ru buletine pe 
Ii~-gă ceăe voxa-e. iccercind esttei să inducă 
ia esnare conr tecai raional că ad^wrea a 
iest poată slataflar.

Una -psu~e veroase pentru care se 
Sece vinovat □oouietu. monal U TM L'rzcen:. 
scrie Ia ooatinuare com-tetuf regional in răs- 
purtsu trunis. este că nu a cerc, referatul Ș’ 
darea de seamă de ia această adunare, nu 
a controlat cum s-a desfășura: adunarea de 
alegeri la această organizație de bază U.T.M. 
Necanosctod felui in care au fost ținute ale
geri. e ia G.A.G Drtdu biroul raional e apro
bat aceasta adunare nestatutară

Pentru lipsurile mantestate In problema pre- 
gatri.t- adunărilor de alegeri, tovarășii din 
comt.etul ra anal U.T.M. Urzicen: au fost 
aspru cr.t ra; 'ar tov. Grigore Gheorghe a

—o—

N. Crasilnicov
membru-corespondent al Academiei 

de Științe a U.R.S.S.
—0—

r;smele solului formează, după cum se știe, 
a-a .T-rr.ltele substanțe biotice foarte folosi- 
mare pentru plante, ca vitaminele Bl, B 2, 
B 6. B 12. biotina, acizii paraaminobenzoic, 
pa.-.to:er::c și nicotinic, antibiotice și alți com- 
puși. Ajungînd în plante, aceste substanțe 
accelerează și îmbunătățesc creșterea lor, le

; mai rezistente. Dacă aceste substanțe se 
află în cantitate suficientă în rizosferă. plan
tele dau nu numai recolte superioare, ci se 
îmbunătățesc mult și calitățile nutritive ale 
recoltei.

Pentru a accelera formarea substanțelor 
biotice. trebuie să se introducă în sol îngră
șăminte minerale, humus. Chiar doze mici de 
humus intensifică mult activitatea microbi
lor. accelerează creșterea și sporesc produc
tivitatea plantelor. Introducerea unei canti
tăți de 0,1 gr. de gunoi de grajd sau de 
turbă bine putrezită la un kilogram de sol 
nisipos sporește recolta de ovăz cu 35 la 
sută, iar cea de grîu cu 25 la sută. Greutatea 
uscată a raigrasului cultivat în nisip avînd 
toate sărurile nutritive fără compost, a fost 
de 5 gr., iar cu un compost de paie bine 
putrezite. 11 gr.

Numărul bacteriilor din substratul de nisip 
al vasului de control fără compost e de 5,5 
miliarde, iar în vasul de compost de 122 mi
liarde (de fiecare gram).

Nu toate microorganismele exercită o acți
une atît de prielnică asupra plantelor. Multe 
soiuri nu exercită în general nici un fel de 
acțiune, ba mai există și organisme care prin 
produsele activității lor vitale înăbușă creș
terea plantelor, dăunînd tn special germenilor 
semințelor. Pentru a înlătura acești microbi, 
composturile trebuie să fie îmbogățite artifi
cial cu soiuri folositoare.

In sol se găsesc un mare număr de microbi 
antagoniști, care exercită o acțiune nimici
toare asupra altor microbi Acești microbi pro
duc substanțe speciale — antibiotice, cu care 
înăbușă și creșterea concurenților lor.

Substanțele antibiotice sînt o armă puter
nică de luptă a microbilor-antagoniști chiar 
împotriva microbilor. Unde sînt mulți microbi- 
antagoniști, acolo nu se pot dezvolta concu- 
renții lor. O particularitate caracteristică a mi
crobilor-antagoniști este că prin substanțele 
lor antibiotice ei înăbușă numai microbii de 
alte soiuri : asupra organismelor de soiul lor 
nu exercită nici o acțiune.

O altă particularitate a microbilor antago

Pe marginea scrisorii ,,Un tînăr deosebit1*

Ai toate posibilitățile să te îndrepți
Tovarășe Ionel Dorcău

Scrisoarea tovarășului Nițu Ioan m-a im
presionat mult. Eu sînt secretar al unei orga
nizații de bază U.T.M. cum a’ fost și tu în 
satul tău. Ca și tine am simțit ce însemnea
ză cinstea de a avea încrederea tinerilor din 
jurul tău. Nu-ți pot descrie sentimentul care 
mă stăpinește ori de cite ori un utemist sau 
oricare alt tînăr mă consideră capabil să-i 
dau rezolvarea cea mai justă problemei cu ca
re mi se adresează. Mă simt dator să fac tot 
ce-mi stă în putință ca să nu-i înșel așteptă
rile. Pentru a merita pe deplin aprecierea 
tovarășilor mei, lupt din toate puterile să 
fiu exemplu în muncă, fruntaș la studiu, să 
deu dovadă de spirit de inițiativă, să descopăr 
noul, să fiu principial, apropiat și cinstit 
față de tinerii din jurul meu și în același timp 
să mă preocup îndeaproape de problemele or
ganizatorice.

Citind cele scrise despre tine am înțeles că 
tu nu ai reușit sâ fi un astfel de om. Aceste 
însușiri necesită efort, muncă. Iar tu ai fu
git de muncă. Lipsa unui nivel politic nu 
numai că ou ți-a dat posibilitatea să te orien
tezi In muncă, dar văzîndu-te secretar te-ai 
socotit „mare**.  Ingîmîarea te-a îndepărtat de 
tovărășii tăi. Ori ce critică te durea. Ai în
cerca; să scap: de ea, să înșeli pe tovarăși' 
tăi. InșeKndu-te în realitate pe tine însuți.

Iată deci, tovarășe Ionel, pentru ce anume 
tăier;’ din jurul tău și-au p erdut încrederea 
în tine.

Faptele cu care ai continuat nu mai cores
pund nici cu calitatea de membru al organiza
ției noastre, care nu admite In rîndurile ei 
oameni neprincipiali, bețivi, huligani, lipsiți 
de respect față de oameni' cinstiți din jurul 
l-or ți în special față de proprii lor părinți.

Eu cred însă că tu nu ești un om fără posi
bilități de îndreptare.

Eu am muncit cu mulți tineri. Am avut de- 
a-iace cu unii mai recalcitranți. însă în majo
ritatea cazurilor e> s^au îndreptat.

Iți voi povesti o întimplare care Iți va do- 
vecr ție ți tovarășilor tăi că nu trebuie să fi 
socotit un om pierdut pentru socieiate.

Primele
Nu de mult, elevii anului IV al Școlii medii 

tehnice de mecanică din Galați au terminat 
prima perioadă din stagiul practicei în pro
ducție.

La sfîrșitul acestei perioade de practică, 
elevi: trebuiau să obțină calificarea unui mun
citor de bază. minimum categoria a 4-a.

Pentru aceasta ei au fost supuși unui exa
men practic. La specialitatea „Construcții na
vale". Ii s-au dat lucrări ca : babale de acos- 
rare pentru :vave. scări metalice, trabarea unei 
săra de salvare, iar la specialitatea „Con- 
sri-ucțti de cazane ți construcții metalice*.  H 
s-au dat plăci tabulare ți plăci distanțate 
prin șuruburi.

F.nerii a„ fost Impărțiți pe echipe alcătuite 
din elevi de :oate meseriile : trabator. con
structor, monteur etc. fiecare echipă avjnd de 
îndeplinit o lucrare.

Lucrările au fost executate bine, astfel că 
nici un elev n-a obținut o calificare mai slabă, 
decît categoria a 4-a. S-au evidențiat cu 
această ooazie elevi oa : Petrescu Gheorghe, 
Vișan Alexandru, Radu Stoica, Hergheliu Ni- 
colae etc.

In marea lor majoritate, lucrările au fost 

niști și a antibioticelor este acțiunea lor 
strict selectivă. Fiecare gen de microb anta
gonist sau antibiotic format de el înăbușă nu
mai anumite soiuri de bacterii. (Microbii anta
goniști se întîlnesc printre diferiți reprezen
tanți ai microbilor.

Microbii-antagoniști formează substanțe an
tibiotice nu numai în medii artificiale de la
borator, ci și în natură — în sol, in apă, pe 
diferite rămășițe vegetale. S-a stabilit că 
mulți microbi-antagoniști înăbușă cu produsele 
lor și elimină din sol microbii dăunători plan
telor.

Io cazul unei greșite aplicări a agrotehnicii, 
solurile se îmbîcsesc adesea cu microb', care 
provoacă plantelor boli. Uneori această îmbîc- 
sire este atît de mare, îneît aduce mari pre
judicii agriculturii, devine un flagel.

Dacă intensificăm înmulțirea și acumularea 
în sol a microbilor-antagoniști, genuri'e dău
nătoare de microbi vor fi înăbușite. Pe aceas. 
ta se bazează experiențele de luptă împotri
va microbilor dăunători. Prelucrarea înainte 
de însămînțare a semințelor de pir, de in. de 
grîu cu microbi-antagoniști elimină sau re
duce simțitor procentul de îmbolnăvire a 
plantelor de fuzarioză (această boală este 
provocată de ciuperca fusarium).

Ogoarele de bumbac se îmbîcsesc adesea 
cu ciuperci, care provoacă vestejirea tufelor 
de bumbac. Dacă aceste ogoare sînt prelucrate 
cu microbi-antagoniști sau cu actinomicete, 
care înăbușe ciupercile amintite, vătămarea 
bumbacului se reduce mult.

îmbogățirea solului cu microbi-antagoniști 
se poate face prin trei procedee ; se pot in
troduce în sol culturi pure de microbi-antago
niști înmulțiți în medii nutritive sau în com
posturi speciale; se pot semăna plante care 
contribuie la acumularea în sol a microbilor- 
antagoniști ; se poate. în sfîrșit, combina 
primul procedeu cu al doilea.

In cazul primului procedeu microbii-anta
goniști sînt introduși împreună cu semințele 
sau cu răsadul, uneori se dă o porție supli
mentară de microbi cu apă de udat.

Cel de al doilea procedeu este bazat pe par
ticularitatea indicată mai sus a plantelor de 
a selecționa și de a acumula în jurul rădă
cinilor anumite genuri de microbi, inclusiv 
și microbi-antagoniști. S-a stabilit, de pildă, 
că în Asia Centrală sub lucerna se acumu
lează în sol multe bacterii, care înăbușă și 
chiar dizolvă ciupercile ce provoacă boala 
„vestejirii" la bumbac.

Cunoscînd ce microbi-antagoniști selecțio
nează și acumulează în sol anumite plante, 
le putem folosi cu succes pentru asanarea 
solurilor, pentru eliberarea lor de microbii 
dăunători.

însemnătatea microbilor-antagoniști nu se

La noi în fabrică este un utemist cu numele 
Buga Constantin. El este secretar de organi
zație de secție. La un moment dat însă, din 
lipsa unor preocupări serioase s-a lăsat an
trenat într-o serie de fapte nesănătoase. In
tr-o seară a vrut să prindă pe un tovarăș al 
lui și să-l bată.

Organizația noastră de bază U.T.M. nu a 
trecut cu vederea această manifestare a to
varășului Buga Eu, ca secretar m-am giudit 
ca împreună cu membrii comitetului, să stăm 
de vorbă cu tovarășul Buga. Utetniștii I-au a- 
jutat serios. I-au arătat că el a pornit pe un 
drum greșit deoarece nu și-a găsit preocupări 
și distracții folositoare. I-au spus că el. fiind 
secretar al unei organizații de secție trebuie 
să aibă inițiativa în organizarea cu folos a 
timpului liber. El trebuie să îndemne <pe ti
neri să meargă la un film, să joace șah, să 
citească.

Cu același prilej I s-au amintit cuvin
tele spuse de Lenin și Stalin î,n privința sar. 
cinii unui membru al Uniunii Tineretului de 
a învăța necontenit și de a lucra în așa fel 
îrțcît să-și dedice toate puterile lui cauzei 
comune. Numai astfel poate un tînăr să devi. 
nă cu adevărat comunist.

Pus în situația de a se judeca singur cum 
ar fi trebuit să se poarte și ce a făcut el 
— tovarășul Buga Constantin s-a simțit ruși- 
not. Deși eu și organizația în general am ur
mărit faptele lui el nu ne-a mai dat prilejul să 
ne îndoim de hotărîrea pe care o luase de a fi 
exemplu pozitiv pentru tovarășii săi. Azi este 
un tînăr bun, cinstit, un adevărat utemist. El 
se rușinează acum la- gîndul faptelor lui din 
trecut. Muncește cu drag și deține o sarcină 
de răspundere pe linie de producție. Am po
vestit acest caz, perrtru a.ți doved' ție, tova
rășe Ionel, că poți deveni un om folositor 
despre care aș vreo ca după puțin timp să 
aflu numai lucruri îmbucurătoare.

CONSTANTIN FOTIN
secretarul comitetului

organizației de bază U.T.M.-I.P.R.O.F.I.L.
Gugești

succese
executate din deșeuri de materiale, ceea ce a 
adus economii importante.

In cursul acestei perioade de practică, s-a 
dovedit că elevii practicanți ai anului IV și-au 
însușit cunoștințele practice, au îmbinat cu
noștințele căpătate în școală cu cele din prac
tică. ceea ce a făcut ca și examenul de prac
tică să fie trecut de toți cu calificative bune.

Trebuie să spunem totuși că în cursul aces
tei perioade n-am avut tot sprijinul care tre
buie. z

O lipsă are și comitetul U.T.M. din școală, 
că nu s-a interesat niciodată de noi. n-a ți
nu: nici o ședință în privința practicii, n-a 
con.rolat practica elevilor și vino cea mare o 
poartă însuși tovarășul secretar Tăbăoaru 
Chirilă.

Acum elevii practicanți ei anului IV au pă
șit în cea de a doua perioadă a practicii în 
producție. în calitate de ajutori de maiștri, 
de controlori, tehnologi etc. și se străduiesc 
oa această perioadă să o încheie cu mai multe 
succese.

GHEORGHIȚA EUGEN
elev anul IV Școala medie teh- 

nică de mecanică Galați

limitează numai la aceasta. După cum s-a 
stabilit în ultimul timp, ei protejează plante
le de multe boli.

Aceasta se face în felul următor. Dezvol- 
tîndu-se lingă sistemul radicular, microbii- 
antagoniști produc substanțe antibiotice. Ele 
sînt absorbite de rădăcini, ajung în părțile 
superioare ale plantei și se răspîndesc prin 
toate țesuturile ei.

In solurile bogate în humus, microbii-anta
goniști sînt întotdeauna în număr mai mare 
decît în solurile sărace în humus. De aceea 
plantele cultivate pe soluri bine îngrășate cu 
gunoi de grajd, au seva mai bactericidă (o- 
trăvitoare pentru unele plante), decît seva 
plantelor de pe solurile neîngrășate, nefertile.

Proprietățile antibioticelor de a pătrunde 
în plante sînt folosite și în scopuri curative.

S-a stabilit că numeroase antibiotice pă. 
trund ușor în țesuturile plantelor. Ele pot fi 
introduse prin rădăcini, tulpini sau frunze 
sau putem îmbiba cu ele semințele înainte de 
însămînțare.

In interiorul plantei, antibioticele înăbușă 
microbii dăunători introduși acolo și ani
hilează substanțele toxice produse de ei.

încercarea antibioticelor în scopuri curative 
e fost făcută la plantele erbacee și la pornii 
fructiferi. In primul caz experiențele au fost 
întreprinse In R.S.S. Uzbecă cu bumbacul 
atacat de gomoză. Această boală larg răspîn- 
dită este provocată de o bacterie specială. 
Deseori aceste bacterii se află în interiorul se
mințelor și atacarea germenilor se produce 
din interior.

Prelucrarea înainte de însămînțare a semin
țelor de bumbac atacate dă rezultate pozi'.ive. 
Chiar primele încercări făcute pe ogoarele 
colhozurilor au dovedit că această prelucrafe 
dă rezultate tot atît de bune ca și tratarea 
chimică cu cei mai buni fungicizi.

încercarea antibioticelor pe speciile lem
noase au fost făcute în Armenia pe caișii bol
navi de „veștejire", atacați de o bacterie spe
cială. La această boală frunzulițele încep să 
se usuce și să cadă, apoi se usucă crengile 
de sus. iar după aceea și cele de jos. Pomul 
piere. A fost găsit un antibiotic special. Solu
ția lui în apă a fost introdusă în tulpina copa
cului printr-un orificiu. De aici el s-a absorbit 
și s-a răspîndit prin toată planta. In toate 
cazurile cînd tratarea a fost începută în sta
diul inițial al bolii, procesul de vestejire a 
fost oprit, frunzulițele și crengile s-au refăcut 
și au continuat să se dezvolte normal.

Există date de acțiune curativă pozitivă a 
antibioticelor în lupta împotriva făinării tri
foiului. a otrăvirii de ciuperci a crengilor de 
mesteacăn, a salatei și a altor plante.

încercarea antibioticelor în cultura plantelor 
de abia începe. Este vreme să se tragă conclu
zii definitive asupra importanței acestui nou 

«sistem de luptă împotriva bolilor plantelor 
Totuși, primele succese în această acțiune 
sădesc încrederea că acest procedeu va fi 
elaborat cu succes de către oamenii de știin
ță sovietici în anii cei mai apropiați.

(Articol apărut in „Comsomolscaia Pravda' 
Nr. 118/1954).

In comună la Igrița
Era într-o duminică dimineața cînd am ple

cat cu mai mulți muncitori în comuna Igrița 
din ra'onul Gherla să discutăm cu țăranii mun
citor; de ac’ despre importanța îngrijirii cul
turilor la timp.

Ajunsă în sat am căutat mai întîi să-l cu
nosc. De la primele case ale satului 
am putui observa u-n grup de țărani mun- 
citori strimși in jurul unui tovarăș care 
citea ziarul „Scînteia". Am aflat mai tîrziu 
că cel care citea ziarul era țăranul muncitor

Moșuțan Vasile.
Am cunoscut aici și pe fruntașii în muncă 

ai satului : Bank Alian, Nemeș Ioan și Mun- 
teanu Gavril .

Stînd de vorbă cu tovarășul Mureșan Ion, 
secretarul organizației de partid, el m-a infor
mat de faptul că satul lor este în întrecere 
cu satul Tiocu de sus. Și pentru ca întrecerea 
să fie cîștigată iar rezultatele să fie cît mai 
frumoase, tov. Mureșan ține săptămînal consfă
tuiri cu agitatorii comunei arătLndu-le ce au de 
făcut, lămurindu-le unele probleme ce nu le 
sfnt cunoscute. Am mai stat de vorbă și cu 
tovarășul Bojay Gheorghe. Mi-a povestit ou 
multă bucurie că a contractat nu de mult 
o bivoliță și nici nu se aștepta să primeas
că atîți,a bani pe lîngă toate celelalte a- 
vantaje „De altminteri — spunea el — la în
ceput nici nu am vrut să contractez ; mă gîn- 
deam că are să-mi plătească mai puțini bani 
decît la tîrg. Acum însă sînt foarte mulțumit 
mi-a spus el. Am primit 3.000 lei bani în mînă, 
două kilograme și jumătate de bumbac, talpă 
și un bon pe baza căruia po> să merg să-mi 
cumpăr pe o sumă redusă soînduri, material 
de construcții, cărămizi și țiglă pentru casa 
nouă ce am început să mi-o construiesc".

Mureșan Ion, secretarul organizației de par
tid a contractat și el în ultimul timp doi 
viței. Exemplul său l-au urmat și țărani' mun
citori Coroian Andrei. Ghlra Iulian, Kendrean 
Andrei și alții contractînd diferite animale.

Se poate spune că aproape tot satul are 
acum făcute contracte de animale cu statul.

Făcînd cunoștință și cu secretarul organi
zației U.T.M. din comună — un tînăr cu fața 
zîmbitoare — am putut cunoaște și fapta f-u- 
moasă ce au făcut-o doi ciobani fruntași Coro
ian Traian și Chira Liviu. Ei aveau de m-uts de 
la cele 160 de oi cantitatea de 800 litri lapte 
într-un timp de cinci zile. Strădu-indu-se să 
îngrijească cît mai bine oile, ei au reușit ca 
această cantitate1 să o dea numai în 3 zile.

Cț.nd eram aproape de plecare tovarășii din 
sat m-au luai să-mi arate și școala nouă ce 
s-a construit de curînd. Ne-au invitat să in
trăm. Aici tinerii tocmai făcuseră o horă și 
cîțiva flăcăi ne-au și invitat la dans. N-am 
refuzat nici noi. Nu pot să vă descriu bu
curia cu care ne-au primit

KOPPE ILONA
muncitoare la uzinele „lanoș Herbac" 

Cluj

Noul Institut de Ftizioiogie
Dacă ai să cobori din tramvaiul 1 la ca

păt și ei să privești departe spre șos. Fun- 
dem vei vedea desigur grupul de clăd'ri 
înalte ce străpunge zarea.

Acolo, va F peste puțină vreme, Institutul 
de Ftizioiogie și sanatoriul. Cele șapte cor
puri ale clădirii principale cu cîte 5—9 etaje 
se înt'nd pe o suprafață de 4000 metri pă- 
trați; aci va fi unul dintre cele ma’ meri și 
mai moderne complexe spitalicești din țară. 
Construcția este acum gate la „roșu", 'ar 
în unele clădiri se desfășoară lucrările de 
fin'saj și instalare Pe șantierul aceste, rit
mul lucrărilor a fost viu și datorită lui c’ă- 
dirile se prezintă în faza de acum.

Cu mult succes s-a aplicat aci metoda Or
lov de așezare rapidă a cărămizilor și de 
organizare a lucrului în lanț. De asemenea, 
colțarele Șircov au adus o contribuție de sea
mă la grăbirea lucrărilor. In frunte a fost 
tot timpul brigada de dulgheri a lui Radu 
Iiatan, care și-a îndeplinit normele zilnice cu 
200 la sută, fierarii betoniști conduși de Con
stantin Ghinea și betoniștii din brigada luî 
Ion Truță. Ei, împreună cu ceilalț’ construc
tori de pe șantier, s-au stiăduit să dea pa
triei una dintre cele mai importante unități 
științifico-medicale ce va contribui hotărîtor 
la întărirea sănătății publice.

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

Odihnă la Călimănești

Oamenii muncii Ia odihnă, la Călimă
nești se recreează prin cîntec și joc. In 
vila fruntașilor locuiesc cinci familii. In
tre membrii acestor familii s-a cimentat 
o strînsă prietenie. lată-i în fotografia 
noastră petrecînd cu voie bună.

(Foto Agerpres)



Cititorii răspund utemiștilor chn comuna Peret

«Cum să facem viata de U. T. M.
mai interesantă, mai plină de continui ?**

g-scazzcre i B*«'.. ta ș a ortate «pisz-ră-
-r ca to tea r ta ta Mxitriaeoa. E ta 

■narat te""tax” a ce se fcscfeMe dinswre 
S-t» spre Paa'xl Cte 'o: prictre aripile 
dn: crațta. »=* «ozrefe amurgutu: e parcă 
fa iota fnemos» saz Fața Ctnconfe. ca faimo- 
-i Ore «e afc« ee Xaptaeoa din Egipt, de. 
asspca căreia se proeectează Montmartre și. 
cs. scara i ■te.-roe^ra'i. alba imaglnr grați
ei-ă a btterx Sacre-Coeur, cu cupolele-i de 
stfl bizantin

Dar ar-n fost dat să văd tn Paris, ală- 
txr <se orașul armoniei, al capodoperelor de 
î-- :ec”’ă. un alt oraș, cu străzi înguste, 

a e. cu case neîngrijite, lipsite de 
cel ani elementar confort, de cele mai ele- 
mcBlare prevederi de. !gienă. Fps'le de cana- 

rare ș-l de electricitate, dospind de miasme 
-i: - .oare, ca niște gropi în care s-au în- 

gramădi: an: în șir gunoaie și ho'turi. Un 
nraz’cfan pe care l-am cunoscut locuita, la do' 

de un mare bulevard, tntr-un hotel bă- 
ieșit parcă dintr-un roman de Balzac, ai 

cârc locatari urcă, seara, spre camerele lor 
te o intortochtetă scară putredă, luminîndu-și 
dramul cu luminarea de seu, ca-ntr-un han 
de pe vremea lui Vodă Caragea. Și ce-' mai 
semn’fiaa.'v, cunoscutul meu păru foarte 
consieroat de uimirea pe care nu m'-o putu
sem c-cunde. Găci, într-edevăr o bună 
te’te a oamenilor muncii din Paris sînt ne- 
. -> -i sâ locuiască în condiții și mai rele. 
Am asistat de pildă, te Dreveil la o scenă 
ca’e.ț: fringe in’tna : o familie de muncitori, 
cj 10 copii, se mstala într-o locuință provizo- 
■ e. o baracă primitivă de seînduri, ce-i fusese 
□ □să ia dispoziție. De bucurie, mama a leși
nat :n clipa în care a pășii pe ușa nob sale 
..locrnțe". Acești oameni locuiseră anf de 
t le într-un fel de groapă, o pivniță pe ju
mătate dăr'unată iar, cu cîteva zile înainte 
’a a cea mai mare, neputînd să mei suporte 
condițiile de trai, se sinucisese.

★
Parisul celor mulți cunoaște din plin mize-

• a și suferința. Dar oamenii muncii din Par’s 
n-j se lasă înfrînți, copleșiți. Nu poți privi 
decît cu mindrie la acești oameni veseli și 
curajos’, plin: de hoiărîre de a lupta și de 
credință în birj’nța oauzei lor. Nimic ma' 
reconfortam decît să te așez' într-un vagon 
de metrou, undeva într-un cartier muncito
resc. cînd masele se revarsă spre centrul ora
șului, la o manifestație sau un miting. Oame
ni’ pe care.’ vezi vor înfrunta, po-ate, peste 
citeva clipe gloanțele și bastoanele de cauciuc 
n!e poliției. Șl totuși, nu vezi în Jurul tău de
cît zîmbeie de încredere, ochi strălucitori, vi
goarea și îndrăzneala unui popor eroic. Nu 
poți să nu te gîndeș.i, văzîndu-i, că poporul 
Parisului seamănă cu un fluviu în primă, 
vară, fremătător și puternic, gata să spargă 
digurile...

Dum’nică dimineața. Mulțime de oameni 
simpli, muncitori de la fabricile și uzinele Pa
risului răspîndesc voluntar ziarul Partidului 
Comunist Francez „L’Humanite" și alte pu
blicații progresiste. E o bucurie să vdz’ entu. 
ziasmul acestor oamen’. Și-auzi apoi cîte 
un moș cu părul alb sub nelipsita.! beretă,

Marca uzinei — mîndria noastră
Uzina noastră „Tudor Vliadimirescu", pro

duce batoze și remorci. Ba are un colectiv 
de muncitori care în marea lui majoritate 
este format din tineri. In secțiile uzinei mun
cesc tineri veniți de la diferite fabrici și din 
școli profesionale. Ținînd seamă de acest 
fapt comitetul organizației noastre de bază
U.T.M. caută să desfășoare o activitate oare 
să închege cît’ mai strîns acest colectiv de 
Vineri în lupta pe oare el o are de dus pen. 
tru îndeplinirea sarcinilor ce privesc dezvol
tarea continuă a agriculturii.

Legat de activitatea comitetului U.T.M. 
trebuie să mărturisesc că multă vreme s-au 
ținut la noi adunări generale care plictiseau, 
(adunări șablon — cum au spus utemiștii din 
comuna Peret) și oare n-au atras prea mult 
pe tineri spre o activitate concretă.

Pentru a desfășura o muncă de organiza
ție interesantă, care să ajute tinerilor în 
Activitatea de producție, am hotărît să or- 
gan’zăm o adunare generală U.T.M. deschi
să care să iasă din comunul adunărilor de 
pînă acum. Despre ea vreau să vă povestesc.

N'e.am gîndif că adunaiea să pună proble
mele dezvoltării dragostei față de marca fa
bricii, dezvoltări’ spiritului de muncă în co
lectiv, a muncii entuziaste. Avînd de acum 
aceste cîteva idei, neam sfătuit cu tovară
șul secretar al organizației de part’d ș: cu 
tovarășii din conducerea întreprinderii și am 
fixat tema precisă a adunării noastre: „Chipul 
tînărului constructor de utilaj agricol'". S-a 
propus totodată ca referatul adunări:, să fie 
făcut de tovarășul director Ion Popescu: apo: 
am discutat în oadrul comitetului ce acțiuni 
trebuiesc întreprinse pentru pregătirea adu. 
nării. Demonslrînd interes față de adunare, 
tinerii d:n uzină au ținut consfătuiri în cadrul 
grupelor utemiste, unde eu discutat diferite 
probleme legate de tema e’. Dîndu.ne un aju
tor concret, tovarășii d:n b’roul organizației de 
partid au trimis fa adunările grupelor ute- 
miste, comuniști cu munci de răspundere. 
Ei au vorbi; tinerilor despre ce înseamnă -5 
fi' astăzi muncitor și despre mîndria față de 
produsul uzinei.

Ija o adunare de ia sectoral construct;: 
metalice, de pildă, a vorbit inginerul comu
nist Ion Chirci, iar ia secția remorci a vor. 
bit tinerilor despre frumusețea meseriei, șe
ful de echipă Nicofae Dobrotă. Adunări de fe
lul acesta s-au ținut pretutindeni In uzină.

In dimineața zilei stabilite pentru desfășu
rarea adunări: generale, membrii comitetului 
nostra au ținut ° consfătuire scurtă ta oare 
S-au luat ultimele măsuri.

Pînă ța ora cînd încetează lucrul schimbul 
I totul a fost pregătit.

După încetarea lucrului, la locul adunării 
eu început să vină utemișt: și tineri, ta ta

PRIETENIA NOASTRĂ
fca terminarea Ucen

ici. dirigintele cfasei 
ne-a întrebat c* *re  din 
noi vrea să-ți conta-, x*  
studiile și unde anume. 
M-em ridicat și a-n 
spus că eș dori să urmez secția de ma'.eme- 
tici a facultății de științe. Nu numa; colegi:, 
dar și profesorul au clătinat din cap a mi
na: e. Belfer?!

Cit de nouă, de zbuciumată ți de frumoasă 
d fost viața mea de student 1 Cit de deose
bită de an’i de liceu trfrți In timpul coa
furi' fasciste, in anii războiului criminal, ar.: 
de asuprire sălbatecă, de a: ;are șosl .i și 
entisovietică. înainte de 23 August 1SH4 cte 
mai buni ș: mai entuziaști profesori ai lice
ului In care învățasem, cu riscul libertății ți 
chiar al vieții, căutau să aprindă în nrnțile 
noastre flacăra credințe» într-o lume mai 
bună, în libertate, în cultură. în conviețuirea 
pașnică a tuturor celor ce muncesc indiferent 
de naționalitate. Toate acestea oare pe atunci 
se făceau pe ascuns și se pedepseau cu 
ștreangul, au devenit după eliberarea țări' 
noastre o politică de stat.

Păstrez vîe în suflet amintirea colegilor 
mei de atunci, a tinerilor entuziaști, dornic' 
de învățătură și de o viață nouă. Nu e loc 
în oaie să nu existe oameni cinstiți, oameni 
de a căror prietenie să nu poți fi mîndru 1 
Cu cită bucurie întîlnesc azi pe mulți din foș
tii mei colegi de atunci, cu care am învățat 
împreună, ne-am bucurat împreună, am ter
minat împreună facultatea : cu aspiranta 
Andreian Cabiria, cu lectorul Mircea Malița, 
și cu alțij... Cu cîtă recunoștință înli amintesc 
de profesori’ mei, de cei care m-au îndrumat 
în munca de învățătură și de cercetare. Cu 
mîndrie în suflet mă .gîndesc la organizația 
noastră de partid, oare a strîns în acei ani în 
jurul ei cele mai bune elemente din facultate.

După terminarea studiilor, am fost reparti
zat la muncă în facultate, oa asistent. Cu 
cît drag mi-am început munca aceasta nouă! 
Belfer ?! Nu, nu există muncă mia' frumoasă 
decît să înveți pe tineri, să le dai toate cu
noștințele tale, să înveți tu însuți pentru a 
le putea da lor și mai mult! Și să știi că 
faci asta nu în slujba exploatatorilor, ci în 
slujba poporului tău, în slujba ta I

Doi ani după aceasta am fost trimis la 
studii în Uniunea Sovietică. Cu emoție nes- 
fîrșită am pășit prima oară pe păinîntul so
vietic, pămînt drag inimii oricărui adevărat 
patriot, oricărui bun cetățean al republicii 
noastre; cu dragoste și recunoștință pentru 
marea patrie a socialismului, care a eliberat 
țara mea. care mă primește acum la învăță
tură în capitala ei ca pe un oaspete așteptat 
și dorit.

Trei ani de zile am locuit în căminul Uni
versității din Moscova. în cameră cu rusul 
luna Pașențev, cu ucraineanul Jenia Rakceev, 
cu azerbaidjanul Timur Emin-zade, cu iacutul 
Ivan Grigoriev. Fii de muncitori, de colhoz, 
nici, de ingineri, fii ai tuturor popoarelor 
Uniunii Sovietice, fii ai popoarelor țărilor de 
democrație populară se întîlnesc la învăță
tură la Moscova Din Republica noastră Popu
lară» prietenii mei Ion Costea, Ichil Benditer,

Li viu Solomon
Ccxerec-^ar mefversrier

Medici plecați la sate
Zilele trecute, 26 de medici de la diferite 

policlinici și spitale din regiunea Baia Mare 
au plecat să lucreze la sate pe timpul cam
paniei agricole de vară. Printre cei plecați 
sînt medicii specialiști din Baia Mare, Rudolf 
Aliiller și Alexandru Gherdan, care au hotărît 
să lucreze la sate timp de un an de zile.

Pe toată durata campaniei agricole de 
vară, la ariile de treier vor funcționa posturi 
de prim ajutor, care vor fi dotate cu medica
mentele necesare intervențiilor medicale de 
primă urgență. Un aport deosebit în această 
Campanie îl vor aduce activiștii sanitari vo

tei la adumare au participat peste 300 tova
răși. Aceștia au fost tineri din schimbul 1 
și III precum și cîțiva muncitori comuniști, 
maiștri și controlori oare au venit la invita
ția noastră.

Referatul ținut de tovarășul director Ion 
Popescu o fosț viu, interesant, plin de exem
ple concrete. In prima part'e a referatului s-a 
vorbit despre viața de mizerie a tinerilor oare 
„învățau” meseria și munceau la patron. Apoi 
despre crearea și dezvoltarea industrie' noas. 
tre socialiste și despre chipul tînărulu' mun
citor de azi.

Chipul tînărului constructor de utilaj agri
col a fost reliefat prin exemplele convingă, 
toare luate din v’ața uzinei.

,,Oare din voi nu-1 cunoaște pe utemisAil 
fruntaș în muncă Dărășteanu Constantin — 
a vorbit tovarășul director. El este sudor și 
cei de la construcții metalice spun fără n’ci 
o rezervă : „N-avem nici o grijă, scheletele 
batozelor vor fi. solide, le sudează doar Dă
rășteanu".

Ier cînd a arătat că unii tineri fac de ru
șine numele fabricii cei vinovați eu roșit 
pînă ta vîrful urech’lor.

Trebuie să spun că în general refe:a:ul 
acesta alcătuit cu fapte din viața uzinei a plă
cut tinerilor. I-am văzut cum ascultau cu 
atenție, purtînd de grijă să nu scîrțîie vreo 
bancă. La sfîrșit un ropot de aplauze a do
vedit că cele spuse de directorul întreprinde
ri’ eu fost interesante și pe înțelesul tuturor.

Discuțiile ce eu urmat eu constituit partea 
cea mai frumoasă « adunări:. Xcttadu-mî cele 
ce se discutau tn-am minunat de Insufle' -ea 
ce domnea In rindurile tinerilor, tasufleț’re 
care răzbătea din cuvlntn] fiecăruia. O idee 
generală desprinsă din discuții este eceea că 
tinerii înțeleg bine faptul că produsele tor sînt 
un m’jtoc puternic ai tatărirr «Irasțel cfasei 
muncitoare cu țărănimea muncitoare.

Unii tineri eu rorb’t de-^p-e ob'igețr'e tor 
ta producție, eriitod cum ea lovim: mererj 
în condițiile bune ce le oferi ac școlile pro
fesionale sen cur surda ie ca: ca~e fa toc: 
de muncă. Alții care aa apucat să Jbneșe" 
meseria pe ta dte un patron aa povestit des
pre viața de mizerie dusă a: mei Truer vor. 
beau despre trecutul ți prezeataf tar tatafagtud 
că lucrurile au semnjxațta Ia —.pia pe cere o 
duc perr.ru a deveni ode*  arați coa-raetoc 
de mașini «gr'col-e. Utere Sri-
Constantin, răscolindufai areiMtrilc a Lx4r.- 
șat tinerilor un coptiandr: tri*s_  zarențsct, to- 
crind cu pita ta bene ți iredad pedeeae da 
bucătăria neveste: petror.j" x. Le-a arătat cuan 
trudea din zori: z"ta ciad «erjee ea 
coșul fa piață și pică noaptea Sizue eferi rre- 
bufa să-și coasă ca sZrzrâ peticele pa’-«om
or. „Tînăru] acefa a epucet-o îa-â >e w> 
drum nou ți fată azf ea» deretat. c4q tawre

Arpad ?»*  Ș— a~3 facă 

orz a< zer-

«»■ te «<-. afe wx» 
slzjha faiBorztaf, a'jt 

e. a e dragoste pes.:rx 
toții :3-
?e szxhzxte ore*x-fa.

cE Uri de preget ta 
prietenie: Intie popoe: 
ț'âinți ți culturi. Ca 
vâfa:. ne-am plimbat 
am fost fa teatra: ta»;
zări l:zngf ta drâcztâ pes^ease. 4e«pre tot ce 
e sui mere ți ma: apropii: reflrzetar raro-'rț 
tinere. Visezi oare «a zece tc fel xmta ta 
eu voi avea pane <fe ereasU fericire?

Sub îndrumarea Ix lur3 X.rctees jcs Pahoe- 
nov. membru corespondent al Acedeastei de 
Științe din U.R_S.S„ cood-jtatarei oara ș:v- 
(ific. mi-am term’nat studiite. primind bifai 
de candidat In Ș'.imțe iizxo-iDateautice ț 
tn-am întors ia țarA

Acum stat conferențiar ta Facultatea de 
Matematică ți Fizică a Uaiversitâții dri Bucu
rești. Am cursul meu, studen;il mei; Vi-î- n 
Viorel. Singurov Virgil. Marcus !I:e. Habcza- 
rek Ștefan fii ai poporului romin și a: rr no- 
rităților naționale Ce grea răspundere apasă 
asupră-mi, cu cită încredere mi-e da: puterea 
populară în grijă cel maj prețios capital: 
oameni, studenți, tineri aproape de vjrsta mea! 
Muncesc mult pentru a face față acestei grele 
sarcini și simt că sînt Încă foarte departe de 
țintă.

Am deja studenți ,,de-ai mei" care și-au 
terminat studiile. Pe Lenuțe Gatan am vă
zut-o timidă, încurcată, la un examen de ad
mitere, unde nu știa prea exact deosebirea 
între tangentă și seoantă — iar acum e ingi
ner... Și mulți alții...

Eu însumi am învățat multe în acești zece 
ani — de fapt, toată povestea vieții mele e 
povestea acestor zece ani, de la eliberare în
coace. Ca a celor mai mulți.

Studenții mei sînt alții decît cei de acum 
zece ani, îi creștem pentru scopuri mărețe. Cu 
mult mai mare este deci răspundeiea mea I

Crește azi o nouă intelectualitate, dm rîn- 
dul celor pe oare Eisenhower și Dulles ar 
vrea să-i vadă din nou robiți. Eu știu bine 
că dacă planurile lor ar izbîndi, atunci mie 
mi-ar fi luați studenții, mi-ar f' luată posibi
litatea de a mă ocupa de meseria care mi-e 
dragă Știu că studenții, fij de muncitori, de 
țărani' muncitori, de intelectuali, ar fi împiedi
cați să studieze dacă ar reveni timpurile în
tunecate ale trecutului de asuprire socială și 
ațîțare șovină. De aceea lupt prin munca mea 
pentru ca niciodată trecutul întunecat să nu 
se poată întoarce. Și știu, și știm cu toții că 
cl nu se va întoarce; prea mare e dragostea 
noastră de libertate, prea mare e dorința 
noastră de a trăi în pace, în condițiile satis
facerii nevoilor noastre materiale și cultu
rale mereu crescînde, pentru ca să ne 
poată cineva opri. Oricine și în orice fel ni 
s-ar pune în cale, vom ști să-i dăm răspunsul 
cuvenit. Cej zece ani de la eliberare n-au tre
cut zadarnic pentru poporul nostru : unitatea 
și prietenia, tuturor celor ce muncesc de toate 
naționalitățile sînt o chezășie că vom păstra 
drepturile și libertățile cucerite în cei. zece ani 
de la eliberare.

luntari, care vor lucra în cadrul acestor pos
turi de prim ajutor.

In afară de acestea, în regiunea Baia Mare 
au fost organizate brigăzi sanitare conduse 
de medici specialiști, care se deplasează pe
riodic în diferite sate și comune pentru a da 
consultații țăranilor muncitori.

In ultima vreme, pentru îmbunătățirea a- 
sistenței sanitare a oamenilor muncii de la 
sate, a fost creat un cabinet stomatologic pe 
lîngă spitalul unificat din Șomcuța Mare. In 
același scop, spitalele din Vișeul de Sus și 
Negreni vor fi înzestrate cu aparate Rontgen 
moderne.

mine este vorba, am devenit așa cum mă știți 
și voi sudor fruntaș pe uzină".

Cei oare au luat parte la discuții au vorbit 
simplu despre ce gîndeau și simțeau. Mi-amin- 
tesc că utemiste Tănăsoiu Marfa, o tată 
timidă care nu vorbise niciodată într-o adu
nare generală, s-a ridicat îmbujorată de 
emoț'e și a spus : „Și eu vreau să diau numai 
piese de calitate!. Am să aplic metoda sov'e- 
t!că Voioșin".

Tinerii de la secția montaj-batoze s-au ri
dicat și au spus celorlalți : „Fraților, ce mai 
încoace și.ncolo, de e să îndreptam unele lip
suri ele noastre e bine să pornim o întrecere. 
Ob’ectivele ar fi..."

Și secțiile eu răspuns.
Controlorul utemist Puiu Gheorghe, a făcut 

propuneiea oa la secția de montaj-batoze, 
unde holțșuruburile erau bătute înseîndurieu 
c'ooanul ca niște cuie, să se aducă de urgență 
sculele necesare Un alt tînăr Gh. Nițescu de 
ta sectorul III mecanic, a criticat direcțiunea 
arătînd că numărul poiizoarelor e insuficient.

Ina’n.'e de încheierea adunării « luat cu- 
vîntul secretarul organizației de partid tova
rășul Grlgorovici Daniel.

..Acest sfat, s-a exprimat el despre «du
năre — va da roade în munca tinerilor, îi va î 
ajute să devină n»a: bum. mei conștienți față . 
de sarcinile partidului legate de agricultură. ' 
Referatul și discuțiile au dovedit că e lupta ’ 
pentiu marca fabrici:, este o mare c’nsfo și 
în cazul de față o trăsătură caracteristică a 
unu: adevărat constructor de utilaj agricol. I 
Țăran:’ muncitori așteaptă pentiu muncile a. 
gricole batoze de cea me: bună calitate. Mun- j 
cînd cu abnegație, cinstit, discipline» ți ridi- ! 
cindu.ne necontenit carficarea. vom putea 
face față aceste’ așteptări. Eu vă doresc spor j 
ta muncă In îndeplinirea angajamentelor".

Ș estfei. după o oră ți junțătate adunarea 
noastră a luat siirșit.

Piuă acum. în momentu; cînd adwărije 
noastre — nemăsurat de lungi și plicris’tcere ! 
— se beată:. tinere se grăbeau să plete . 
aere Iocc.ro. Da dan aceasta Insă după în
cheierea adunări: trâerr n-au plecat ’roed’at. I 
UcE. In pxoa.re. stri-fa !- grupuri In Jan! 
iwerabrCjcr coa»'zetat alții șezind
>e bă3cț. eu W discutat problemele ce îi ' 
îrărr'rtau. M-am aoroptat de un g-up ți ent 
auz.:; „Trebuie să facem ceva ca Both Emil.

des dă rebuturi. $i unde ras: psr că este ‘ 
•teaxaăc față ăe maistru". X-am căutat să 
Tăd riae vorbise, c-evea acest fapf o mare 
-ttootta"ă. Laaal jeportan; era Insă că '.ie
ri. <■- bțetes esențialul d’c adunare: păstra- i 
’ea onoare uzine- noastre

GHEO4GHE BLSGAT
secrrrarx’ cracetutal aegenratta de bază I 

I T M ta fa azLnefa' reera^zrxxe 
„Tester VtedjKrescu" — Bucureșt.

, . . . ...................n

Ia Editura
: peatri liieraiura politici :

a
» — îfecArirae CzaM&fataz ta awtajari aX * 

I » V-FJt fa a CjC- ai PJUt fevna te« 
• J 11 MczQacae factariâte fae kzjTiiav a *
I t riier. rec»tac. betzznristh. trerarac. la«*  J 
I * .wiatari «a atac : - atf’.’K- ta teaaaaâL fa" * • 
. ! rata «i ca prrrîte la reahxorsa ffaaam: J

♦ ta -fâcirr te
— 9 ata 2S« —

J < *

Trend ilergi srta’.re cncneâe taoaeu e »« 
region:: Charzpagte. scâfaete ta soaree n*  
n>âvâra:«c. ta (Mici sa vaneoza Anca 'riue- 
ne:e Iul ianuarie fa a-am fi Irene ca cfae'i 
ore înainte printre zâperiie nesfrș r afa 
Austriei ți Elveției. Ax:, aatara ae «tarea k»- 
nevoitoare o priveiițle ta atace taste-ee r 
rare, oameni trebăiuîn*  pe catoacete *rope —c 
de vii.

Și totuși, ispitele prr-e&ștn au outei: 
sâ mă fure cu totul etala pe care a c-tezn > 
peste care dădusem din bailmerare •’ r-a 
gară elvețiană. Era „Psiitotogra Famatei-, 
scrisă de un oarecare Fretarac rt-< r- « 
părită recent de editura Grsste:
nea pe parisieni ca fiind ușura ecu » .
inculți, corupți ți decăzulL H®7»**  ircerca. 
așa dar, să prezinte ca ade-.ăra:ri Pi- - ora
șul cu „lupanare de cinisme și de <erte*  e-.rxra’ 
de Eminescu, Parisul care poate * caaascat 
în localurile de pe Place Pigal-e. I- 
tele de pe Montmartre sau prcr^ra< 
rile faimosului Moulin Rouge.
tății burgheze, după care se dau in trin- 
torii din lumea întreagă.

Afirmațiile de soiul celor debitate de a-utor-.-l 
amintit nu sini noi ți nu surprind pe nireeta. 
îndeosebi presa americană din slajba jape» 
rialiștilor care turbă de minie văzind r.c 
carea dirză a poporului francez lapotriva 
planurilor lor războinice, nu precupețește nk; 
un efort pentru a defăima Franța ți poporal 
francez. Uimitor era însă faptul că francez 
putea plăsmui despre propriul «ă:. popor o 
asemenea inepție și că pentru răspindlree ei 
a găsit editură franceză gata s-o tipărească.

Dar oricit, ar xree imperialiștii ți agenții 
lor, există și un alt Paris, e Par.s:. eroc 
al urmașilor comunarzilor. este inima 
Franței.

Acest Paris ți se înfățișează, uri ș ți pu:er. 
nic din prima clipă cînd trenul începe să 
străbată suburbiile și periferiile cu uzine 
uriașe, cu ziduri înnegrite de fum, de pe care 
se detașează albe lozincile scrise cu litere 
mari : „Pace în Vietnam", Niciodată în c.d.e. I 
(„comunitatea defensivă europeană"). „Ame
ricani, aoasă" I „Niciodată nu vom lupta îm
potriva U.R.S.S. I". Acesta este adevara" 
Paris, care-și exprimă răspica: vrerea ș: a: 
căru’ fii se revarsă te nevoie în străz’ cu su
tele de mii pentru a-și exprima și susține nă. 
zuințele.

★
Parisul este fără îndoială unu! din cele 

mai frumoase orașe din lume. Priveliștea 
care ți se oferă de pe platforma de sus a tur. 
nului Eiffel, această sveltă construcție de oțel 
careseavîntă ca o săgeată îndrăzneață spre 
cer, e de neuitat prin aimonia plină de ele
ganță și de spirit a ansamblului arhitectonic. 
Rămîi copleșit de admirație și în fața de
taliilor, privind echilibrul Pieței Etoile — de 
pildă din care se resfiră, oa razele unei stele, 
marile bulevarde fremătătoare de viață, sau 
bulevardul Champs Elysees, sau Piața Carou. 
ssel, cu perspectiva faimosului muzeu Louvre. 
E greu să uiți eleganța și finețea de dantelă 
a vestitei catedrale Notre Dame, liniile sobre, 
medievale, ale Palatului Justiției, cimitirul 
„Nevinovaților" (cimetiere des Innocents) 
care era atît de tixit îneît cadavrele erau 
rezemate de ziduri ca să se mumifice la 
soare, și care era dominat de umbra în-

Ultimul film istorico-biognafic aî studiouri
lor din R.D. Germană semnat de Willi Bredel 
și Kurt Miaetzig îți aduce aminte de cuvintele 
lui Dobroliubov : „aici arta coincide cu ști
ința, istoricul devine artist și artistul — Îs. 
toric".

Filmul oglindește viața lui Ernst That matin 
începînd din preajma armistițiului din 1918 ș! 
pînă ta înfrîngerea insurecției din Hamburg. 
In imagini create cu o puternică forță de 
convingere, autorii filmului se opresc asupra 
episoadelor cele mai semnificative din viața 
Iui Thâlmann în această perioadă. Sub privi
rea noastră crește Thâlmann ca adevăratul 
conducător ai proletariatului german, disci
pol credincios al Ini Lemn, luptător comunist 
iubit și stimat de mase Și toate acestea sînt 
exprimate prin procedeele artei, istoricul de
venind aici artist.

Fără a descoperi o formulă cu desăvîrșire 
nouă, scenaristul și regizorul filmului rezolvă 
într-un chip deosebit de interesant sarcina pe 
care și-au propus-o. Autorii filmului nu' se 
mulțumesc dear cu creionarea unor Intîmplări 
aievea petrecute în istorie din care să se des
prindă figura lui Ernst Thâlmann. Ca în cazul 
tuturor conducătorilor proletariatului, esenți. 
ale erau aici ideile lui Thâlmann. geneza lor 
și felul în care ele, cuprinzind masele, au 
devenit forță materială. Scenaristul ți regizo
rul și-au propus sâ rezolve tocmai această 
problemă ; de aci și dificultățile ți desigur ți 
meritele unei atari realizări. Filmul este 
valoros socotim. In primul rind pentru că 
reușește să ne facă să vedem idei.

Cunoaștem. înțelegem tactica elaborată de 
Thâlmann In timpul primului război impe
rialist. Lozinca „întoarceți armele ' ne apare 
într-atit de necesară, de firească Incit nici o 
clipă nu ne putem gindt că s-ar fi putut alt
minteri. Ideile tactice ale Ini Thâinaann <e 
nasc apoi, pe măsura desiățurarii even'aaenie. 
tor. aofe ocâ:i noștri. Xe gindim de p >da 
la episodul luptei de stradă pe care detașa
mentul de meacltaei înarmați o duce ce tru
pele guvernamentale. Grndci Im Thălmane e 
dar ca cristalul: a—ăgeți-i Ia inima car- ten
tai muncitoresc : acolo sa veți E amaoi voi. 
Și Intr-adevăr cete dteva zeci de peșt. ale 
menritoritor na ar S pint inrnmta ataczd 
armatei. Dar aona. de pe acoperițtef stat 
anrocate țîgie la capai aid ațitor. arz-idoord 
slobozesc din ferestre, peste soldați, mob H. 
lăzi, apă. Iqîreaga s^adă se faptă aci împo
triva trop rf m. la aces: fel se asăgrară vjcmr.a

Uneori vezi cam -nap iri'nrai, «raita de- 
riaga. afaamța oneaeim știe să vadă mai de- 
pa’te ded: ele, sâ meargă csa «0 p*s  3a fața 
tar. dadada-ta fcsaâaw Jtateteri trsgirt 
grevă generafâ. TMwont pnmce 
idee, să-e Ini ■ jt far dec ea se sprejee ac : 
greva geaerală aa a^aațe de date aceasza. Și 
tarâși iui «carte dea : de a-tara *ă  îtw—aete. 
matei*  de m«w Ceri perie i r fa rarurorță*

Esae remaaeadd că aneeră âumtam ae rer 
pe »â rirâ’.-«re «a m: glisare arriarxe. 
■ m o ■ l ietac cam Ttaâ manrr o ză*-V  
fac iu» ow ried^e. nar-miț de fapta lo- 
modeatam ac w «care*  de a vedea ca orna
tâ» căra «-ax ataca: ac tar fanafa*  racare. 
areoe fa caaa »-ae «ortacat ha âeca*
aracacz

Fxtaaaf creez*  ta acatafa ct «eftoare
•oafata. tar ta «ezaarraMfe Iiacși «n <~je*  

I orractere te care * Ir faa> tata aha hca- 
tafa ta TMTaaeaa i» care 1 eata. B tanthe0 
fa ca *e  aa «rare raafa-.carnr. tar fa ca ta 
LTaMte" caa T nuneai aznar "'tei. aan:' 
aaafaic. afaraafae ta a»te_ ca era» ta «afaE*  
ctatar*  whtsearaA — «A • «ara ta carac- 
aee, ta terwrat» rzerta-nr ce aa anri

XUte» ta 9 ta-ta ta arrfat: F rea fata tei fa 
- rtorrz» ta Kr irriaa fa Vertarter <ratre 

’ rz“te ta «eeret aie acaractazri taateaara- 
• lafctri «aa yataeritfa afabcL a iei fan i i'jl 
' Wz.net. caoanarfa QaaMe f rr'te fcsnez-

Aaaarx fSetata Jato-rsc fa rug"4" rea ta

NOTE DE DRUM P

„Ernst Thâlmann^ fiul clasei sale**

O scenă din film

(■rutele mijloace de o simplitate viguroasă. 
Xevasta lui Vierbreiter apare, dacă nu ne 
îtișe’ânt- doar de trei ori în centra! oo’ec- 
tn ulj. c.r,ema:ografx- Prima dată : fe- 
raete necăj.ra. acrită de mizerie, soție 
tocătoare pen'xu viața bărbatului ei. mamă 
țadurera'.ă de mizeria in care trăiesc 
cnfari. mărgrirtâ fa necazurile înguste gospo
dăreai- Na Înțelege nimic din lupta bărbatulta 
ei fa ochii na i «e pot plimba decit de la 
hataat arta ta iă-.nă goală pînă la gurile 
ira—inta «te coplifor. AtiL A doua oară : tși 
lte!toe»ie Mrtatei atunci cînd acesta, după o 
ab rnițt îngrijorătoare pentru ea. sosește doar 
tatars a «e pregăti nou de plecare in 
forai faptei. Femeia e plină de «păună pen. 
tra mar» hărbatu M. |i-4 teamă, ii spune 
acesta. pert*u  că te gindefa: numai la mine.

rac
rar.
tec;

31
■ oct ta
Tăi easeă

ts rare ra parri.—pe la evenimente. E cu ne- 
i»rr. te.j ca vhzănfcj *4  rhmfi desprins de eL 
S ară ta intacaU că este un men: remi’ 
cate a Iz Kzri Maetng. regizor ta o tria 
■aeSfataf*  artăstxA. că le obtigă — se poate | 
«faa-e — te această participare.

Dar cuvi-tele, frazele despre frumos nu pot 
h nâctodatâ destul de convingătoare. Frumo- 
«ta tretene «ă-l vezi, să-1 «imți tu singur, 
'ără - mnediari. Este o caldă invitație la 
r "-r—t ograiul unde rulează „Emst Thâl- 
Ka»**

ION BARNA 1

rin Par
- - c--n zimbet tineresc sub mustața 
iltâ .Pe-, rj pace... pentru libertate... pen-

- • . C. li L'Huma !" Și e ’mpresio-
-a :ez: oamen': care se siring în Jurul 

or. m 'e de oameni care--și continuă plim
barea de duminică răsfoind atenți ziarul 
part'dulul.

Alătur: de Parisul celor ce muncesc cu bra
țele pășește dîrz Parisul celor ce muncesc 
cu mintea. Nenumărate sînt mesajele de luptă 
pentru libertate și democrație oare au pornit 
in lume din Par's. Adevărații intelectuali 
francezi sînt urmași demni ai lui Rabelais, 
Diderot, Voltaire. Hugo sau Romain Rolland^ 
In zilele de care vorbesc a apărut, de pildă 
în editura universității din Paris, un volum 
cuprinzător : „Teoria materialistă a cunoaște, 
rii". Esle o teză de doctorat în filosofic pe 
care a susținut-o în fația juriului Sorbonne’ 
filosoful Roger Garaudy, membru în C.C. el 
P.C. Francez. Cartea cuprinde o amplă și do
cumentată expunere a teoriei marxist-leninis- 
te a cunoașteri', oare e fost acceptată de ju
riul Sorbonnei cu cel mei înalt ' oalif'oativ. 
Faptul acesta e semnificativ : în momentul 
în care imperialiști americani încearcă să 
extindă metodele lui Mc. Carthy asupra între
gii lumi capitaliste, .în momentul în care în 
S.U.A. ard ruguri de cărți și însuși Mark 
Twain, clasicul literaturii americane, e pus 
la index, uni verși ta rea din Paris, în ciuda pre
siunilor guvernamentale ordonate de ocupan- 
ții americani, onorează cu cele mai înalte 
laude o lucrare filosofică scrisă de un comu
nist. Faptul e semnificativ, ca și acela că pînă 
și un exponent al idealismului filosof'c ca 
Jean Paul Sartre se situiază în problemele 
esențiale ale politicii franceze contemporane pe 
o platformă comună cu comuniștii francezi, 
sau că de partid se apropie artiști cum e 
cîntărețul Ives Montand, sau că poeți consa- 
crați oa Guillevie dîndu-și seama de neputința 
de a sta în turnul de fildeș în momentul în 
oare se hotărăște soarta lum’i și soarta Fran
ței, își părăsesc vechile procedee și se avîntă 
în poezia realității 1

★
Știrile oare apar în presă sau cele difuzate 

prin radio nu pot reda întocmai vigoarea pro
testului maselor populare franceze împotriva 
urzelilor agresive ale imperialiștilor ameri
cani în Fnanța. O deosebită amploare a luat 
lupta poporului francez împotriva așa zisei 
„comunități defensive europene" — instru
ment de agresiune și de lichidare a suverani
tății Franței.

In metrou, pe străzi, la spectacole am văzut 
de nenumărate ori cetățeni simpli care adu
nau semnături pe liste de protest împotriva 
aderării Franței la „comunitatea defensivă eu- 
ro'peană". Zeci de mii de astfel de liste, cu 
m'lioiane de semnături, sînt trimise Adunării 
Naționale și președintelui Republicii, pentru 
a demonstra voința limpede exprimată a po
porului francez.

Semnificativă pentru lupta poporului fran
cez împotriva politicii agresive a imperialiș
tilor americani e atitudinea sa față de „răz
boiul murdar" din [ndochina. Lupta împo
triva aventurii colonialiste din Indochina a 
luat și mai mari proporții mai cu seamă în 
preajma și în timpul Conferinței de la Gene
va, cînd declarațiile provocatoare ale lui El-

Succesu*  filmului
„Ernsf Thalmann fiul dlasei sa;e“

Filmul ..Ernst Thăltnann. fiul clasei sale", 
noua creație a uineoștilor din R.D. Germană, 
care ru'eazâ in Capita'ă. se bucură de un 
mate succes. In decurs de patru zi'.e. acest 
film a fost vizfonat la cinematograful „I.G. 
Frimu" de peste 10.000 de cetățeni.

Pentru a înlesni muncitorilor din Capitală 
narea acestui mare film consacrat vieții 

și luptei neînfr’catuiui Ernst Thâlmann. Di- 
• - - ne împreună cu Consiliul
Centra! al Sindicate'or și Institutul Romîn 
pentru Relaț’ilc Culturale cu Străinătatea, att 
organizat prezentarea acestui film în cîteva 
c-■ —.- „ -t-eprinderi din București.

- ■. 4 .•■ ?. f’lmul ..Ernst Thâlmann
Sa! clasei sale" a fost prezentat la cl ibul

F.R. „Grivița Roșie", unde a fost urmărit 
via interes de peste 800 de muncitori 

feroviari.
filmul „Emst Thâlmann, fiul cla

sei sale" va fi prezentat la uzinele „23 Au- 
. :"e'c de 18 și 19 iunie la între

it F.C „Gheorghiu-Dej“ și „Boleslaw 
Berut". (Agerpres).

..Sâptămina filmului bulgar4*
In cadru] „Săptăminii filmului bulgar" 

vor fi prezentate, in continuare, la cinema- 
• o Capitala cele mai valo

roase realizări ale cinematografiei bulgare. 
Miercuri 16 iunie va rula filmul artistic 
„Danka", producție a studioului de filme ar
tistice din Sofia.

Pentru interpretarea valoroasă a rolului 
Danka, artista Milka Tuikova a obținut un 
'_ ta cei de ai 7-lea Festival internațio
nal al filmului de la Kartovy-Vary.

Filmul „Danka" este realizat după scena
riul scriitorului Krîștin Belev, laureat al Pre
miului Dimitrov, in regia unui colectiv for
mat din : Ivan Fioev, Boris Borozanov, ar
tist emerit, laureat al Premiului Dimitrov șl 
Kiril Ilincev. .,.

i s
senhower și Dulles au demascat fără putințf 
de tăgadă faptul că francezi' slnt siliți s"â 
lupte in lndoch’na pentru interese americane.

Deosebit de puternic a fost protestul fran
cez împotriva politicii trădătoare a lui Laniel 
și Bidault care în zilele cînd trupele colonia
liste se sfărîmau la Dien Bie.n Fu sub pumnul 
de oțel al Armatei Populare Vietnameze, fă
ceau jocul cercurilor agresive din S.U.A. Za
darnice au fost toate provocările pe oare ie-aa 
plăsmuit guvernanții reacționari pentru a 
transforma dezastrul de Ia Dien Bien Fu în
tr-o unealtă a ațîțării împotriva lagărului de
mocratic. Pe străzi, în Cistrouri, pe băncile 
din Bois Boulogne, pînă și pe culoarele Louvnu- 
lui, oamenii vorbeau despre Dien Bien Fu. 
Dar n-am auzit nici un glas care să nu se 
fi ridicat împotriva guvernanților oare au 
împins Franța la aces; dezastru, și să f' de
venit ecoul propagandei oficiale care încerca 
să iațîțe împotriva lagărului socialist.

îmi aduc aminte, o adevărată furtună de 
proteste a stârnit interzicerea spectacolelor 
baletului sovietic pe care însuși guvernul 
francez Î>1 invitase la Paris. Oameni de cul
tură de cele mai diverse opinii — ca scriitorul 
catolic Franțois Maurriac și existențialistul 
Jean Paul Sartre — au trimis scrisori de pro. 
test guvernului Laniel. Dar răspunsul cel mai 
clar l-a dat masa largă a parizienilor care 
i-a prim't pe artiștii sovietici cu urele și a- 
plauze oridecîteori apăreau pe stradă. Hote, 
iul în care locuiau era în permanență încon
jurat de sute de admiratori ai artei sovietice, 
îar aeroportul Le Bourget s-a transformat la 
plecarea artiștilor sovietici într-o pădure de 
flori aduse de oamenii iubitor: de artă ai Pa
risului. Acesta a fost răspunsul Parisului ta 
provocarea lui Laniel.
....... ..... . . , , , ,
Intr-un amurg lin de primăvară mă opri

sem pe cheiul Senei. Rîul curgea verzui și 
calm, legănînd alene plutele nenumăraților 
pescari cu undița înșirați pe maluri. Grupuri, 
grupuri de oameni, după o zi de muncă, se 
odihneau și priveau apa liniștită. Perechi de 
îndrăgostiți treceau fără să vadă altceva de
cît ochii dragi. Pe o bancă sub un arțar 
abia înfrunzit, doi domn’ bălrîni citeau în 
tăcere ziarul „Le Monde", care reproducea 
pe aceeași pagină — paralel — fragmente 
din declarațiile făcute la Geneva de ministrul 
de externe francez B'dault și de Fam Van 
Dong, șeful delegației R. D. .Vietnam,

Intr-un tîrz’u unul dintre ei ridică ochi'. 
Curînd termină și celălalt lectura. Și pri. 
mul bătrîn oftă lovind cu pipa în coloanele 
cu textul lui Fam Van Dong :

— Ciudat... — murmură el dus pe gînduri 
— Parcă ăsta ar fi reprezentantul nostru și 
nu celălalt.

Celălalt bătrîn dădu din cap privind gîn- 
ditor în pîcla brumărie în care se pierdeau 
turlele în depărtare...

Era o seară de primăvară în Parisul care 
iubește pacea...

MATEI PREDESCU
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CONFERINȚA DE LA GENEVA
GENEVA 15 (Agerpres). — De la corespon

dentul spec'al:
Ședința din 15 Iunie ■ conferințe! de la 

Geneva e miniștrilor afacerilor externe a 
fost consacrată dezbaterii problemei coreene.

Nam Ir, ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Democrate Coreene, a supus 
conferinței propunerile delegației Republicii 
Populare Democrate Coreene cu privire la 
garanțiile asupra condițiilor de pacificare In 
Coreea.

Ciu En-lai, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Chineze, a rostit un 
discurs în care a arătat că propuner'le fă
cute de V. M. Molotov tn ședința din 5 iu

In Jurul conferinței de la Geneva
GENEVA 15 (Agerpres). — TASS transmite: 

După cum s-a aflat, cele nouă delegații care 
eu reluat discutarea problemei restabilirii 
păcii în Indochina în cadrul ședinței restrînse 
din 14 funie au exam'nat chestiuni legate de 
organizarea supravegherii îndeplinirii acor
dului de armistițiu.

Delegația sov'et'că, animată de năzuința de 
e se ajunge la un acord, a prezentat la șe
dința din 14 funie propuneri în vederea or
ganizării supravegherii îndeplinirii acordului 
pentru încetarea focului.

Propurie-'le sovietice precizează componen
ța, precum și funcțiunile și împuternicirile 
atît ale comisie' mixte (comisia militară de 
armistițiu), cît și ale comisiei de suprave
ghere a țărilor neutre.

Se spune că delegația U.R.S S. a propus 
Instituirea unei comisii mixte cuprinzînd un 
număr egal de reprezentanți ai comandamen
telor celor două părți, membrii principali ai 
comisiei trebuind să aibă gradul de general. 
Comisia mixtă creează echipe mixte de ins
pecție alcătuite dinir-un număr egial de mem
bri a' celor două părți. Numărul acestor 
echipe trebuie să fie stabilit de comun a- 
oord de cătie cele două părți.

Potrivit propunerilor sovietice, comisia 
talixtă trebuie să supravegheze îndeplinirea 
cond'țiilor acordului pentru încetarea focului. 
Principalele obligații ale acestei comisii sînt 
supravegherea strictei îndepliniri a planului 
de stabilire a zonelor și de regrupare a for
țelor armate ale părților precum și controlul 
în. vederea asigurării încetării simultane și 
complete a focului. Comisia mixtă trebuie 
de asemenea să rezolve prin tratative țoale 
problemele legate de orice încălcare a acor
dului cu privire la încetarea ostilităților.

In ce privește comisia de supraveghere a 
țărilor neutre, delegația sovietică propune ca 
ea să fie alcătuită din reprezentanții unor 
state neutre — India, Polonia, Cehoslovacia 
și Pakistan. Delegația sovietică a precizat 
că prin ,,stat neutru", trebuie să se înțelea
gă un stat ale căru' forțe armate nu au luat 
parte la operațiunile militare din Indochina. 
Comisia țărilor neu re trebuie să includă un 
număr egal de reprezentanți ai fiecăruia din 
aceste state. Comisia trebuie să creeze echipe 
de inspecție alcătuite dintr-un număr egal de 
ofițeri numiți de statele neutre.

Propunerile sovietice stabilesc funcțiunile și 
împuternicirile comisiei țărilor neutre. Aces
tea sînt controlul, supravegherea, inspectarea 
și anchetarea, legate de îndeplinirea condiții
lor acordului pentru încetarea focului. Se 
prevede ca comisia țărilor neutre să supra
vegheze îndeplinirea de către cele două părți 
a hotărîrilor privind delimitarea liniei mili
tare de demarcație și stabilirea zonelor de
militarizate pe baza acordului de armistițiu, 
precum și mișcarea unităților militare efec
tuată în scopul stabilirii zonelor și repatrie
rea de către cele două părți a prizonierilor 
de război și a civililor internați. Potrivit pro
punerilor sovietice, îndatoririle comisiei tre
buie de asemenea să Includă anchetele efec
tuate la cererea comisiei mixte sau a uneia 
din părțile din această conțisie cu privire la 
cazurile de încălcare a acordului după înce
tarea operațiunilor militare în zonele demili
tarizate. Totodată, comisia prezin'ă ambelor 
părți propunerile cu privire la înlăturarea în
călcărilor. Prin supravegherea exercitată în 
porturi șl aeroporturi, precum și In punctele 
terestre din Indochina, comisia va asigura 
încetarea introducerii în Indochina din afară 
a unor noi contingente de forțe armate și de 
personal militar, precum și de artmmen'e de 
toate tipurile, mijloace tehnico-militare și 
muniții.

Comisia trebuie să facă propuneri cu pri
vire la eventualele amendamente și comple
tări la acordul de armistițiu în scopul asigu
rării unei îndepliniri mai efioace a acordului. 
In toate loca 1'tățile menționate în acordul 
pentru încetarea ostilităților vor fi constituite 
echipe de inspecție prin intermediul cărora 
comisia țărilor neutre își va îndeplini înda
toririle.

Dorințele d-lui Dulles...
NEW YORK 15 (Agerpres). — Potrivit re

latărilor corespondentului din Washington al 
agenției Associated Press, Heghtower, perso
nalități oficiale americane, alarmate de „slă
biciunea tot mal accentuată a aliaților", au 
studiat la 12 iunie posibilitățile de a lua „mă
suri mai hotărîte în legătură cu criza din 
Indochina, „Falimentul comandamentului fran
cez, declară Hightower este considerat deo
sebit de regretabil".

Declarata senatorului republican Knowland
NEW YORK 15 (Agerpres). — Corespon

dentul din Washington al agenției Associated 
Press, Bell, transmite că senatorul republica*  
Knowland (din partea statului California) a 
declarat într-un interviu ținut la'12 iunie că 
este pentru încheierea (cu alte cuvinte pentru 
torpilarea) conferinței de la Geneva. El a n- 
sistat de asemenea ca statele asociate d'n 
Indochina să-și proclame independența tn ca

REDACȚIA București, Plata Sctntell, Tel. Nr. 7.81.00, SECȚIA SCRISORI Tel. Nr. 7.86.01, DIFUZAREA Tel. Nr, 6.38.77, TIPARULi Combinatul Poligrafic Casa Scîntell „I. V. Stalin'* — Piața Sctntell.

Scurte știri
O După cum anunță agenția France Presse, 

cele două Camere reunite ale parlamentului 
sud-african au respins la a treia lectură 
proiectul de lege guvernamental care preve
de întocmirea de registre electorale sepa
rate pentru populația de culoare din Uni
unea sud-afrioană. Acest fapt constituie o 
nouă înfrîngere a politicii rasiste dusă de 
primul ministru Malan.

O La Novosibirsk — mare centru industrial 
și cultural al S'berie-’ — s-a deschis o expo
ziție a arh'tecturii R»publicii Populare Romî- 
ne, care a atras atenția cercurilor largi ale 
opinie' publice In rîndurile siberienilor eu 
stîrnit mult interes fotograf'ile monumentelor 
arhitectonice din Romînia, proiectele noilor 
construcții de întreprinderi industriale și de 
locuințe.

® La 12 Iunie au sosit la Geneva reprezen
tanți ai cercurilor industriale, comerciale și
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nie, au avut rolul de a sintetiza toate pro
blemele asupra cărora se putea ajunge la un 
acord, dar opoziția manifestată față de aceste 
propuneri de delegația Statelor Unite și de 
alte delegații ce urmează linia politică ame
ricană, a dovedit lipsa de dorință de a se 
ajunge la un acord.

V. M. Molotov, ministrul afacerilor externe 
a! Uniunii Sovietice, a arătat tn cuvtnta- 
rea sa că propunerile făcute de delegația so
vietică la 5 iunie asupra principi lor funda
mentale ale reglementării probleme coreene, 
puteau constitui o bază pentru reglementarea 
pașnică în Coreea.

Susținînd propunerile făcute de Nam Ir tn

Discuțiile cu privire la organizarea 
supravegherii îndeplinirii acordului 

de armistițiu în Indochina

S-a aflat că propunerile sovietice stabilesc 
de asemenea procedura pentru activitatea 
comisiei țărilor neutre. Delegația U.R.S S. a 
propus ca comisia să ia hotăriri de comun 
acord și să informeze comisia mixtă despre 
aceste hotărîri. In legătură cu aceasta, co
misia mixtă va adopta măsurile corespunză
toare sau va transfera chestiunea comisiei 
țărilor neutre spre reexaminare. Dacă aceas
tă nouă examinare nu va da rezultate pozi
tive, comisia țărilor neutre va informa 'me
diat comisia mixtă și statele garante.

Propunerile soviet'ce prevăd că dacă se vor 
Ivi divergențe tn cursul examinării tn cadre' 
comisiei țărilor neutre a oricărei chestiuni le
gate de îndeplinirea condițiilor acordului pen
tru încetarea ostilităților, comisia sa-j meni, 
brii ei în mod individual vor transmite comi
siei mixte și statelor garante ale acordului de 
armistițiu în Indochina informații îi legă
tură cu această problemă, mențîonind to’- 
odată poziția adoptată de membri: co— se’. 
Dacă comisia mixtă nu va fi în măsură să 
aplaneze divergențele, statele garante trebuie 
să fie acelea care să ia măsurile pentru n ă- 
turarea încălcării 'acordului sau a amenin
țării cu o astfel de încălcare.

Propunerile sovietice prevăd de asemenea 
o serie de chestiuni asupra cărora comisia 
poate adopta ho'ărîri dacă nu există diver
gențe. Acest lucru se referă la chestiunile le
gate de încălcarea condițiilor aco'dulu-’ s : 
de amen’nțarea cu o astfel de încă’care. de 
natură să ducă la reluarea ostilităților, ș l- 
chestiuni privind amendamentele și comple
tările la prevederile acordului de arm stiți-j

In conformitate cu propunerile sovietice, co
misia țărilor neutre va adoDta cu majoritate 
simplă hotărîri cu privire la chestiunile 
gate de îndeplinirea de către comisie a tnda- 
tor'r'lor e: pentru a împiedica introducerea de 
noi contingente de forțe armate, armament, 
muniții și mijloace tehnico-militare în Indo
china, cu privire la problemele legate de ve- 
rificețea declarațiilor făcute de comisia mixtă 
sau de una din părți în legă’ură cu încălca
rea acordului de armistițiu și în sfirșit cu 
privire la alte probleme care sînt de compe
tența comisiei țărilor neutre. In cursul discu
tării chestiunilor sus-amintite. președintele 
are vot hotărîtor. Comisia țărilor neutre va 
șfeclua anchete dincolo de punctele «nhi!:,e 
tn acordul de armistițiu după ce comanda
mentul părții respective va consimți la acest 
lucru.

Se spune că propunerile sovietice prevăd 
funcționarea paralel a comisiei rrrrte *’ • 
comisiei țărilor neutre. Este interzis ca vre
una din comisii să fie subordonată celeilalte. 
In scopul asigurării aplicării efective a acor
dului de armistițiu, cele două comisii vor 
funcționa potrivit repar:izării obligațiilor sta
bilite și a colaborării bazată pe împuternici
rile prevăzute de acordul de armistițiu.

Dacă comisia mixtă și comisie țărilor neu
tre nu pot să adopte măsuri țn vederea în
lăturării oricărei încălcări sau amenințări cu 
încălcarea acordului de armistițiu și a pri. 
mejdiei reluării ostilităților oare ar decurge 
din aceasta, propunerile sovietice prevăd că 
statele garante trebuie să convoace o conferiri, 
ță la care să se consulte în vederea înfăptui
rii unor acțiuni colective care să asigure în
deplinirea acordului.

Potrivit informațiilor existente, delegația 
Statelor Unite, în loc să examineze fondul 
propunerilor sovietice, a ridicat din nou pro
blema Laosului și Cambodgiei, condiționînd 
discutarea problemei indochineze în ansamblu 
de soluționarea acestei probleme. In acest fel, 
delegația S.U.A. a încercat să creeze obstaco
le artificiale în calea adoptării unei hotărîri 
cu privire la importanta chestiune a supna. 
vegherii îndeplinirii condițiilor acordului pen
tru încetarea ostilităților.

Ziaristul amer'oan, relatează că Dulles l-a 
înștiințat pe Bedell Smith, locțiitorul său la 
Geneva, că ar dori ca tratativele să se încheie 
cît mai curînd. La 12 Iunie, Dulles a avut o 
consfătuire de cîteva ore cu înalți consilieri 
în problemele referitoare la Indochina și în 
problemele franceze, inclusiv posibilitatea li
nei intervenții americane și „aliate" în Indo
china.

zul că în Franța se va constitui un guvern 
care să accepte „pacea cu orice preț". Potri
vit cuvintelor lu' Knowland, statele Vietnam, 
Cambodgia și Laos „trebuie să publice o de
clarație de independență" și „să ceară Na
țiunilor Un’te și țărilor lumii libere ajutor în 
cazul că francezii vor ti gata, să consimtă la 
reglementare...

bancare italiene și au stabilit contactul cu re
prezentanți comerciali ai R.P, Chineze.

Timp de două zile ei au examinat posibili
tățile de lărgire a comerțului dintre R. P. 
Chineză și Italia.

9 Ziarele anunță că președ ntele partidului 
liber german, Thomas Behler, a declarat du- 
m'nică în cadrul unei întruniri electorale la 
Bielefeld că -partidul său dorește să intre în 
contact cu conducătorii statului sovietic în 
vederea pregătirii stabilirii de relații normale 
între Bonn și U.R.S S.

® Ziarele anunță rezultatele alegerilor mu
nicipale parțiale, oare s-au desfășurat la 13 
iunie în cimunele Fontenay-Sous-Bois, Cha- 
tillon Sous Bagne și Hai les Roses (departa
mentul Sena). Part'dul Comunist Francez a 
repurtat o victorie serioasă obținînd noi man
date în cons'liile municipale d'n cele tre' lo
calități. La Fontenay Sous Bois au votat pen
tru candidații comuniști 5 343 persoane, ceea 
ce constituie 39.4% dintre alegători. La ale
gerile pentru consiliile municipale ale celor
lalte două looalități numărul cel mai mare de 
voturi a fost de asemenea întrunit de candi
dați' Partidului Comunist. 

ședința de marți, V. M. Molotov a supus spre 
examinare, tn numele delegației sovietice, 
un pro'ect de declarație comună a particl- 
panților la conferință, tn care să se con
semneze faptul că statele participante la con
ferința de la Geneva au căzut de acord ca 
tn așteptarea reglementării definitive a pro
blemei coreene, pe baza creări' unui sta! 
coreean unit, independent și democratic, să 
nu fie întreprinsă nici o acțiune care ar putea 
amenința menținerea păcii tn Coreea.

Participants la conferință tși exprimă con
vingerea că Republica Populară Democrată 
Coreeană, și Republica Coreeană, vor acționa 
tn interesul păcii, în conformitate cu decla
rația propusă.

Reprezentantul Statelor Urf'e a propus ca 
la următoarea ședință să fie luată In discu
ție problema Laosului și Cambodgiei. Li a 
continuat să insiste ca comisia mixtă să fie 
subordonată comisie' internaționale și ca ho- 
tăririle acesteia să f'e obligatorii pentru co. 
misia mixtă.

Reprezentantul Franței și-a expr-.mat în
doieli jn ce priveș'e posibilitatea funcționării 
paralele a comisiei mixte și a comisiei inter
naționale. El a lăsat să se înțeleagă că în
clină să subordoneze comisia mixtă, comi
siei interaaționaîe. Reprezentantul Franței a 
declarat că propunerile sovietice cuprind un 
element nou și anume rolul președintelui co . 
misiei internaționale. El a adăugat că nu , 
înțelege cine anume urmează să fie președin- I 
tele comisiei.

Reprezentanții R. P. Chineze și R. D. ■ 
Vetnam au sprîj'nrt p"opuner-l;e sovietice. E’ • 
au criticat poziția adoptată de delegația 
S.UJL

Reprezentantul R P, Chineze a subliniat că 
din analiza divergențelor a reieșit l psa de do
rință a unora dn de’eguțr de a înlesni res
tabilirea păcii tn Indochina ți încercările ioc 
de a crea un impas artificial la conferință. 
Delega;» R.P. Chineze a Hecla’at că este 
gata să-și expu.,ă părerile a priv re la Laos 
și Cambodgia fiilr-una din ședințele v Moare 
ale conferinței Reprezentantul R D. Vietnam 
a sabina! că delegația sa a adus p-nbe con
vingătoare dovedind ex sierra lupte de elite- 
rare națională In Laos șt Camoodga. A J 
ignora «cest iapt. a spus e'_ însbatnnă a ax , 
se ține seama de rea! îata ți a nu se pu'ea ast
fel ajunge la o rezol .-*-e  a p-pplexsx Laoso- 
1-iî și Cambodgex

S-a aflat că de erja’ia e-g'rză s synjartr 
poz'ța Satelor Un te !n pmmța Laasu _ ș 
Cambodgiei. Reprezentaatul A~-g*  ei a afir
mat că propuneri_e so.e-’ce na pot Mtaan 
principalele d -e-gențe tn chestiunea cocs.'se 
intemaț anale ș-’ a r-osrs e mixte.

Se spune că leyeesBMantui LUAS- seb 
Ln uvd uaracteruț concret al proounernor so- | 
viei-ce cu privire la pcoMema cea rană < sex- I 
tată, și a -xprinw spe-a-ria că cee-arie de- j 
legații vor examina «ceste propuneri Dzpă | 
părerea delegație so.eice. sas-amriri tem 
p-opuner: constituie o bază pe-t.-j so xțmne 
r«a p-ooeme corn s e> suterr»; on* jt șt a 
comisie' mixte

Reprezentantul L'RSS. a deda nat ca pea- 
tru funcția de președinte ca drept de vot 
botăritor al comisiei miernațaonaje âelegațm 
șovieJcă avea In vedere pe reprezentau ui ia- 
dieL Această țară a tos: priaaal sa: cesesa- 
nat tn propunerile sovser'ce eu privire la w 
ponența comisiei 'ntemaționale și nu s-a ridi
cat ac o obiecțiune î~po;ma ei. Reprezen
tantul U.R-S-S. a criticat pe acei care propan 
ca comisia rara**  să fie subordonată cxxxi- 
sei istemațhnale. A p-ezeoca 4 sb'c— ta *-  
cest feL a subiir. a! eL trseaună a ba coaus ei 
internaț'ona e posb î’a e» să-ș> imp*- * volu
ta cu forța. Pentru a sili pă*ț!>  ca in eventua- 
I '-a:ea unor divergențe cu pririvr '» hocărincc 
comisiei înternaționa e. să îndepț neusiă ba- 
tăririle comis e internal ona e. areas*  fa 
urmă va trebui să introducă forțe uniate 
străine in țară. a-J'că să o ocupe. Această s:- 
tuațe n-ar corespunde sarcinii restabilirii 
păcii in Indochina care stă în fața conferințe: 
dz la Geneva. A insista asupra anei astfel 
de propuneri. « subl'nă: rep*ezen-ant_  
U.R.S S., înseamnă a nu dori restaâ -*ea  
păcii în Indochina, lată de ce delegația sovîe- 
t'că este împotriva subordonării comis'e: m:x!e 
față de comisia 'nternațională.

In ce privește statele Laos și Cambodgia, 
delegației sovietică consideră că declarațiile 
unora dintre delegații, după care nu ex'stă 
luptă de eliberare națională în aceste țări, nu 
corespund s’tuație' reale a lucrurilor. Se șt> 
că delegația sovietică și a mai expus pă-er > 
cu privire la Laos și Cambodgia. Ea nu obiec
tează împotriva discutării acestei probleme la 
una d'n ședințele viitoare, înțelegînd că a 
ceasta nu trebuie să împiedice examinarea 
chestiunilor oare se află în prezent în fața 
conferinței.

Succesul partidelor progresiste 
in alegerile parțiale municipale 

din Italia
ROMA 15 (Agerpres). — Ziarul „Unita” a 

publicat date centralizate despre rezul
tatele alegerilor municipale Intr-o serie de 
reg'unl ale țării.

Partidele comunist, socialist și democrații 
Independenți care au prezentat liste separate 
sau comune au întrunit 370.078 voturi — 
43,6 la sută. La alegerile din 7 iunie 1953 el 
au întrunit 349.938 voturi — 39.89 la sută.

Pait'dele de guvernămînt (democrat creș
tin, social democrat, liberal și republican), 
care au prezentat liste separate sau comune, 
au întrunit 267.790 voturi — 32,16 la sută. 
La alegerile din 7 tunie 1953 ele au întrunit 
290.106 voturi — 33,07 la sută.

Partidele de extrema dreaptă — monar
hist și neofascist — au pierdut de asemenea 
un -număr cons'derabil de voturi.

Comentînd rezultatele alegerilor, ziarul 
„Unita" scrie: „Politica proclamată de co
muniști, socialiști și de celelalte forțe demo. 
erate aliate cu acestea se bucură de apro
barea tot mai largă a alegătorilor. In rîndu
rile opin-ei publice se întărește tot mai mult 
convingerea că este necesar să se asigure 
forțelor muncii un loc în conduceiea vieții de 
stat. Adepț" forțelor de dreapta și ai „frontu
rilor anticomuniste", suferă înfrîngeri tot mai 
mari".

-----•------
Uneltirile S.U.4. în Guatemala

PEKIN 15 (Agerpres). — China Nouă trans
mite : Din Washington se anunță că guvernul 
S.U.A. ia măsuri pentru a lichida guvernul 
democratic din Guatemala, convocînd la 
Montevideo o conferință a miniștrilor aface
rilor externe ai țărilor Arnericii Latine.

Conferința, care urmează să înceapă la 1 
iulie pe baza „acordului de apărare militară 
de la Rio de Janeiro", are menirea să lega
lizeze amestecul S.U.A. sub pretextul așa. 
numitelor măsuri „colective". După cum 
transmite din Washington agenția United 
Press, la această conferință S.U.A. vor ho
tărî ce măsuri diplomatice, economice sau 
militare sî-nt necesare pentru a sili guvernul 
din Guatemala să se supună dictatului ame
rican. Statele Unite încearcă de asemenea să 
aducă la putere în Guatemala un guvern pro- 
yankeu în cazul cînd prin intervenția S.U.A. 
actuala administrație democratică va fl 
răsturnată.

Congresul al X-lea
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

PRAGA 15 (Agerpres). — Ceteka transmite: 
In ședința din 14 iunie a Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist din Cehoslova
cia au continuat dezbaterile pe marginea ra
poartelor prezentate de A. Novotny și J. 
Stetka Și a început discutarea raportului pre
zentat de V. S roky.

Participanții la Congres au ascultat ei o 
mare atenție cuvtntarea Iul Rudolf Barak des
pre lupta organelor securității de stat, cu 
sprijinul activ al oamenilor muncii. Impotrha 
agenților serviciilor de spionaj imperialiste. 
In ani- I9V!—19&3. organele securității de stat 
au de-nascat și arestat l_B0 de diversîoniștL 

spioni și teroriști.
Coogresiștii au intlmpinat cu aplauze fur

tunoase apariția la tribună a secretarului ge
neral al Partidului Comunist al Marii Bri

Proiectul de Constituție a R. P. Chineze 
supus discutării maselor largi populare

PEKIN 15 (Agerpres). - CHINA NOUA 
transmite: Ziarele reia ează că la 14 iunie 
« avut ioc sjb președinția Ici Mao Țze-dun 
cea de a 3O-a ședință a Consiliului Guverna
mental Popular Central, La șed nța Consi
liului Guvernamental Popular Centrai au 
luat perie Gu De. Ltu Șao-lL Sun Cin-lin. li 
Ci-sen. Cian Lan — vicepreședinți ai Consi- 
licl- Gavemaunntal Popular Central și Cen 
lui. Li Li-san, Lin Bo-c;ui. He Sian-min. 
Liu Bo^en. Ha lui-dan. Pin Cen. Bo l-bo
— membri ai Consiliului Guvernamental 
Popular Centra! și alții.

Șed *ța  Cons ’intui Guvernamental Popular 
Central a ascultat raportul prezentat de Co-
— «ia per ra elabora*ea  Constituției Repu- 
b& Populare Chinese. In raportul comisiei 
se ara'ă tă Ia Intoanirea proiectului de Con- 
stitut-e a R. P. Chineze, comisia a pornit de 
la p*npunerM  C.C. al Partidului Comunist 
Chines cu privire le proiectul de Constituție 
a P P. Ch *eze.  Comisia și-a desfășurat lu
cirile de Ia 23 martie p!nă la 11 iunie. La

O declarație a Iul Mendes France
PARIS 15 (Agerpres). — Agenția Ftance 

Presse :-<-s-t ’e zi după întrevederea avută 
la H taste cs Lamei. Mendes France. însăr., 
casa: c. i'-ma-ea guvernului a declarat;

„EsOr erideut ci ta actuala situație cen
trai Morar preocopărilor este problema In- 
i-xi re Ca tot' trebuie să ne concentrăm 
ate- w as.?ra 'ă«?.nje-:- care decurge din 
<.: = -a crac:— ș asupra celor două aspecte

OJlenhauer despre demisia guvernului francez
PAPiS !> (Agnpres). — După cum trsns- 

- e ageriia F-a-ice P-esse. Ollenbauer, p-e- 
gedMeie parMaloi radei democrat din Ger- 
me^Ee. lofitd cwvWol la Oppenheim la o adu- 
c-»ra a —r-a-S- acest-u? partid, a declarat 
d deraia geverwiaf francez este unul din 
rr e r&a- s< eșecuri ale politicii ..Euro-

RECRUTĂRI CU FORȚA

Zmnri _Tăms of IM»" publică o cores- 
pcooe—â d •» Sa yxr In care arată felul In 
care ca'onia șt" francezi recrutează cu forța 
tineri vieciaaezL

Nu ei de dt si te postezi Intr-un colț de 
stradă » Ham sau Ha ’ong pentru a vedea 
în ce fei reoutează francezei soldați pentru 
ața-nooE a ^armată națională". Membri ai 
poUțieî atltlare rianceze ți vietnameze plo
desc la Intretă erea străzilor și tabără pe 
orice tfnir pe ca*e  îl zăresc. Dacă acesta na 
ere asupra sa acte care să dovedească că a 
recrurat. este asvirl * ăitr-an caraioa militar 
care-l transportă la an centra de instrucție, 
despre care nici laaailia recrutului nu știe 
unde este situat".

SFIRSIT DE AN ȘCOLAR IN GERMANIA 
OCCIDENTALA.

Sfîrșit-jl a-ji’j! școlar în Ge-ma-’a occiden
tală face ca p-oblesna șoma a!ui jn rlndorile 
tineretului să devină d:n nou una din proble- 
me'e cele ma arzăxxa'e ta ord nea zfeL

Peste cîîeva săpîăm’nî. "CO de tineri 
vor pă"ăs: băncile scoli» ți vor porni In cău
tare de lucru, a’ătc*:  de aî:e sute de mii de 
tineri care au terminat școala eu unuL doi 

Sfirșit de an școlar în S. U. A.

— Rușine să nu iei nici un premiu, cînd cu dolarii mei ți-1 puteam ușor cumpăra !..,
Desen de ROSS

tanii. Harry Pollitt. El a transmis Congresu
lui al X-lea al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia salutul din partea partidului său 
și a vorbit despre lupta comuniștilor englezi 
pentru unitatea clasei muncitoare, împotriva 
planurilor imperialiste îndreptate spre dez
lănțuirea unui nou război mondial.

Congresul al X-lea al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia a primit telegrame de salut 
din partea Partidului Comunist din India, 
din partea Partidului Muncii din Vietnam și 
a Partidului Muncii din Guatemala.

După aceasta. Karel Bacilek a rostit o am
plă cuvîntare. El a vorbit despre lupta Par. 
Malul Comunist d:n Slovacia împotriva na
ționalismului burghez.

Congresul a fost salutat de asemenea de re
prezentantul Partidului Comunist din Austria.

întocmirea proiectului de Constituție a 
R. P. Chineze, supus spre examinare Consi
liului Guvernamental Popular Central au 
participat peste 8.000 de persoane: membrii 
comitetului pe întreaga Chină al Consiliului 
Cu: -, a’.iv Politic Popular, activiști de ras. 
pendere ai organelor de conducere ale ma- 
.- ?r regiuni administrative, provinciilor și 
orașelor, partidelor democratice, organizații
lor obștești și forțelor armate.

In cadrul ședinței au luat cuvîntul : Li 
Ci-sen. Sun Cin-Iin. Cian Lan, Huan Ian-pei, 

Nan-sian, Ma Siu-lun, U. Lan-tu, He 
Sian-nin. Cen Șu-tun, Șaifuddin, Hu Iao- 
ban. Li Si-guan și alți reprezentanți ai 
partidelor democrate și ai organizațiilor 
obștești. Vorbitorii au arătat în unanimitate 
că aprobă și sprijină proiectul de Constituție 
a R. P, Chineze. Consiliul Guvernamental 
Popular Central a adoptat apoi în unanimi
tate proiectul de constituție a R. P. Chineze 
precum și hotărîrea de a publica proiectul 
de Constituție a R. P. Chineze în vederea dis
cutării lui decătre masele largi populare.

ale acestef probleme: aspectul local și mili
tar și aspectul diplomatic de la Geneva”.

Mendes France a anunțat că intenționea
ză să se Intîlnească cu generalul Guillaume 
și cu șefii de stat maior a-’ celor trei armate, 
precum și cu personalități militare bine infor
mate asupra situației din Indochina, pentru 
a prim! de la aceștia lămuriri care să-i per
mită să facă propuneri concrete în fața Adu
nării Naționale.

trarea în vigoare a tratalulul cu privire la co
munitatea defensivă europeană", a spus Ol- 
lenhauer. Subliniind că eșecul „comunității 
defens've europene" va însemna condamnarea 
întregii politici a cancelarului Konrad Ade
nauer, Ollenhauer și-a exprimat părerea că în 
prezent ar trebui să se discute alte posibilități 
și forme de apărare colectivă".

sau mai mulț: ani în urmă șl care sînt încă 
și azi șomeri.

Intrucit sînt doar circa 400.000 de locuri 
de ucenici, peste 500.000 de tineri vor rămîne 
numai In acest an fără nici o posibilitate de 
a învăța o meserie. Alți 500.000 de tineri între 
1-5 și 25 ani șomează de peste 2 ani.

Pot r-lvit statisticilor oficiale ale Ministerului 
Muncii, numărul total al tinerilor care nu 
au p-utut învăța nicio meserie s-a ridicat de 
la 440 000 cît a fost jn 1953, Ia peste 500.000 
în anul acesta și va atinge în 1955, 775.000

TINERETUL FRANCEZ NU DOREȘTE 
SA MOARA IN INDOCHINA PENTRU IN

TERESE STRĂINE FRANȚEI
Tineretul francez se pronunță cu hotărîre 

împotriva recrutării în armată și împotriva 
trimiterii de trupe franceze în Indochina. Du
pă cum relatează ziarul „L’Humanite", Bi
roul Național al Uniunii Tineretului Republi
cs Francez a dat publicității un comunicat 
în care subliniază că tineretul francez nu 
dorește să moară în Indochina pentru Inte- 
•:se străine Franței. Biroul național cheamă 
pe toți tinerii, indiferent de convingeri politi
ce. să se unească în lupta pentru pace și 
pentru un viitor fericit al tineretului francez 
împotriva extinderii războiului în Indochina.

Al Xl-lea Congre» 
al Sindicatelor din URSS 

a luat sfirșit
MOSCOVA 15 (Agerpres), — La 15 Iunie 

și-a încheiat lucrările al Xl-lea Congres 
al Sindicatelor din Uniunea Sovietică, la care 
au participat peste 1.300 delegați ai oameni
lor muncii din U.R.S.S., precum și 35 delega
ții străine.

N. M. Șvernik a rostit cuvîntul de închidere 
al Congresului.

Congresul a adoptat o hotărîre cu privire la 
raportul de activitate al Consiliului Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S. și a aprobat activi
tatea Consiliului Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S. desfășurată în cei cinci ani care s-au 
scurs de la Congresul al X-lea.

----•----
Sesiunea Adunării de Stat 

a R. P. Ungare
BUDAPESTA 15 (Agerpres). — La 15 Ju

nie s-a deschis la Budapesta Sesiunea Adu
nării de Stat a R. P. Ungare. Ordinea de zi 
adoptată în unanimitate cuprinde :

1. — Raportul asupra îndeplinirii bugetului 
de stat pe anul 1953 și aprobarea bugetului 
pe 1954.

2. — Modificarea legii privind codul de le- 
g'slație civilă.

3. — Modificarea legii privind codul penal.
4. — Proiectul de lege privind crearea Mi

nisterului Comerțului Interior și a Ministe
rului Comerțului Exterior.

--- •----
A X-a sesiune a Comisiei 
Dunării a luat sfirșit

BUDAPESTA 15 (Agerpres). — M.T.I. trans
mite :

La 15 iunie au luat sfîrșit lucrările celei de 
a X-a sesiune a Comisiei Dunării la 
care participă Bulgaria, Cehoslovacia Iugosla
via, Romînia, Ungaria. U.R.S.S. Sesiunea a 
adoptat regulamentul de activitate a secre
tariatului și aparatului operativ al Comisiei 
Dunării. In toate problemele dezbătute ia 
cea de a X-a sesiune a Comisiei Dunării 
au fost adoptate hotărîri unanime. Următoa
rea sesiune a Comisiei Dunării va avea 
loc la 8 decembrie 1954 la Budapesta.

--- «----
Eliberarea teritoriului posesiunii franceze 

Yanaon din India
NEW DELHI 15 (Agerpres)., — Populația 

indiană din posesiunile franceze din India 
continuă campania în vederea alipirii aces
tor teritorii la India.

După cum relatează agenția France Presse, 
știrile provenite din Madras arată că popu
lația din Yanaon a eliberat teritoriul acestei 
posesiuni fără a mal aștepta un referendum.

Primarul localității Yanaon, însoțit de 209 
de indieni, a ocupat sediul primăriei și a in
stalat administrația Indiană în oraș. Pe toate 
clădirile oficiale manifestanții au arborat 
drapelul indian.

France Presse precizează că tn cadrul 
unui miting s-a votat o rezoluție în care se 
cere guvernului indian să integreze posesiu
nea Yanaon la Uniunea Indiană.

----•----
Noi victorii ale Armatei Populare 

Vietnameze
PEKIN 15 (Agerpres). — Agenția Vietna

meză de Informații relatează că după două 
zile de l-uptă Armata Populară Vietnameză a 
silit pe francezi să evacueze importantul post 
de la Ovinh Bao, la sud de Haifong.

La 8 iunie, forțele populare au silit pe fran. 
cezi să se retragă dintr-unul din cele cinci 
posturi importante din districtul Fat Diem, 
provincia Ninhbinh din delta Fluviului Roșu. 
In această acțiune tr-upele populare au cau
zat francezilor pierderea a 60 de oameni și au 
capturat o mare cantitate de arme și muniții.

Știri sportive
>• In capitala Gruziei s-a desfășurat la 14 

iunie întîlnirea de fotbal dintre echipele „Di
namo" Tbilisi și „Girondins" Bordeaux.

Jocul a luat sfîrșit cu rezultatul de 4—0 în 
favoarea fotbaliștilor din Tbilisi.

• La 14 iunie s-a desfășurat cea de a 12-a 
rundă a turneului zonal de șah pentru cam
pionatul mondial.

Maestrul cehoslovac Pachman a cîștigat o 
partidă frumoasă la Bălănel, iar marele mae
stru suedez Stahlberg l-a învins pe Sliwa. 
Șahistul romîn Ciocîltea, avînd negrele, a fost 
învins de Kluger. Șajtar a cîștigat la Solin 
și Olafsson la Palrnasson.

Partidele Uhlmann—Minev și Koskinen— 
Bassyuni s-au terminat remiză. Celelalte trei 
partide s-au întrerupt.

Tot luni au fost continuate două partide 
întrerupte: Szabo a cîștigat ța Palrnasson și 
Barcza la Ciocîltea.

In clasament, după 12 runde conduce Pach
man (R. Cehoslovacă) cu 10 puncte, urmat 
de Szabo (R.P. Ungară) cu 9'/2 puncte și a 
partidă întreruptă.

★
La 13 iunie a avu! loc la Strzyzewici în 

apropiere de Leszno (voivodatul Poznan) des
chiderea concursului internațional de plano- 
ri m la care participă echipele din 
U.R.S.S., R.P. Ungară, R P R., R. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. Bulgaria, An
glia, Franța și R. P. Polonă.

SPECTACOLE
16 iunie 1934

CINEMATOGRAFE: Patria : Săptămîna fil
mului din R.P. Bulgaria; Republica : în nu
mele legii; București, Grădina Progres, Cul
tural : Slugă la doi stăpîni ; I. C. Frimu : 
Ernst Thâlniann ; înfrățirea între Popoare: 
Casa mult visată ; Maxim Gorki : (matineu) 
Filme pentru cei mici (după amiază) Iuta 
șî chenaful. Biroul se mută ; Elena Pavel, 1 
Mai : Marile speranțe ; Lumina : Agentul se
cret ; Victoria : Oameni curajoși ; Gh. Doja : 
Vassa Jelesnova : Al. Popov : Maximoa ; 8 
Martie: întreceri vesele. Cu pumnul în masă; 
Vasile Roaită : Cînd trandafirul înflorește ; 
Unirea : Prințesa trufașă ; C-tin David : E- 
poleții purpurii ; Al. Sahia, Arta: Maeștrii 
baletului rus : Flacăra : Omul cu 1000 de fețe; 
T. Vladimirescu: Umbre; Vergu: Pulbere 
argintie ; Popular: Nunta cu zestre ; Mihail 
Eminescu : Avangarda de sacrificiu : Mior 
rița: Keto și Kote; Moșilor: Mi»ia și marea 
fericire ; 23 August: Pentru pace și priete
nie ; Donca Simo : Povestea unui om adevă
rat : 1 lie Pintilie, Volga : Suspine pe stradă ; 
8 Mai : Africa (seria a Ha); Libertății : Bri
gada lui ionuț. Meciul de fotbal Anglia — 
R.P Ungaria ia Budapesta; N. Bălcescu: 
Flăcări deasupra Asiei; Rahova: Un pichet 
în munți; Olga Bancic: Petroliștii din Cas- 
pica. Zborul în lună.


