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Hotărîrea adunării generale — 
lege pentru toți utemiștii!

ORGANUL SUPERIOR de con
ducere al organizației de bază 
U. T. M. este adunarea generală. In 

cadrul acestor adunări utemiștii iau 
cunoștință despre activitatea organi
zației din care fac parte, analizează rea
lizările și lipsurile, stabilesc sarcinile de 
viitor. Observațiile critice, propunerile și 
dorințele exprimate de utemiști se con
cretizează într-un document de mare im
portantă : hotărîrea adunării generale. 
Faptul că utemiștii singuri își stabilesc 
programul activității lor viitoare este o 
expresie vie a democratismului organiza
ției noastre.

Hotărîrea adunării generale, reprezintă 
voința comună a utemiștilor; ea oglin
dește măsurile ce trebuiesc luate pentru 
lichidarea lipsurilor și pentru îmbunătăți
rea muncii de organizație într-un dome
niu sau altul.

Odată ce hotărîrea a fost votată de 
adunarea generală, devine obligatorie 
pentru toți membrii organizației, indife
rent de funcția pe care o îndeplinesc, 
devine lege pentru toți utemiștii și tre
buie îndeplinită fără discuție.

Intr-o adunare generală a organizației 
U.T M de la secția Dohangia a gospodă
riei de stat „Scînteia", utemistul Mara 
Teodor a arătat că pe lingă Criș se 
întinde o fășie de pămînt de aproxi
mativ 2,50 ha., care nu a fost lucrată 
niciodată. Utemiștii au hotărît în această 
adunare generală să-l are cu tractoarele, 
folosind combustibilul economisit și să-l 
semene cu fasole. îndrumați de organi
zația de bază de partid, utemiștii au rea
lizat sarcina pe care și-au propus-o.

De subliniat este faptul că toți ute
miștii au luat parte la această muncă — 
așa cum a hotărît adunarea generală a 
organizației.

In unele organizații de bază mai dăi
nuie încă un obicei foarte dăunător. Se 
adoptă cu multă ușurință anumite hotă- 
rîri, dar apoi sînt uitate, nu se luptă pen
tru îndeplinirea lor. Unii utemiști soco
tesc că din moment ce există un comitet 
al organizației de bază, n-are decît să 
muncească comitetul pentru îndeplinirea 
hotărîrilor. Unele comitete ale organizații
lor de bază, prin practica muncii lor, în
curajează chiar comportarea unor aseme
nea utemiști, prin faptul că ei vor să 
rezolve totul singuri, fără sprijinul con
cret și de flecare zi al maselor largi de 
utemiști. Această practică trebuie com
bătută cu toată tăria, pentru că ea educă 
pe utemiști în spiritul pasivității față de

sarcini, al indisciplinei, al lipsei de răs
pundere.

In una din adunările generale ale or
ganizației U.T.M. nr. 3 confecții de la 
fabrica de Confecții „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ din Capitală au fost scoase în evi
dență lipsuri mari în activitatea brigăzii 
utemiste conduse de tov. Hulubescu O’ga. 
S-a arătat că tinerii din această brigadă 
lipsesc deseori nemotivat de la lucru, 
că nu toți tinerii au o calificare cores
punzătoare muncii lor, că brigada nu-și 
trăiește viața, nu ține consfătuiri, nu are 
un program de lucru concret. Adunarea 
generală a cerut utemiștilor din brigadă 
și în primul rînd tovarășei Hulubescu să 
lichideze aceste lipsuri.

Cum a privit tov. Hulubescu hotărîrea 
adunării generale? In loc să-și însușea
scă critica tovarășilor săi, în loc să înde
plinească cu tragere de inimă sarcina în
credințată, ea a cerut biroului U.T.M să 
fie eliberată din munca de responsabilă 
a brigăzii. Este clar că ei i-ar veni mai 
ușor așa. Dar utemiștii trebuie învățați 
să nu ocolească greutățile, ci să le în
vingă I

Răspunderea principală pentru îndepli 
nlrea hotărîrilor adunării generale, o 
poartă, firește, comitetul organizației de 
bază U.T.M. Comitetul trebuie să ia mă
surile necesare pentru îndeplinirea fiecă
rei hotărîri, să arate fiecărui utemist ce 
are de făcut, să controleze felul cum își 
fac datoria membrii organizației. Lupta 
pentru realizarea hotărîrilor — nu de 
către un grup restrîns de oameni, ci de 
către toți utemiștii — are un profund con
ținut educativ. Și în această muncă me
toda principală este metoda convingerii, 
a educării.

Utemiștii trebuiesc educați în spiritul 
disciplinei de organizație, al simțului dato
riei, al răspunderii pentru munca organi
zației. Organizația noastră nu poate to
lera în rîndurile sale două categorii de 
membri: membri activi și membri „ono
rifici". Cei care nu activează, care nu-și 
îndeplinesc sarcinile — nesocotesc colec
tivul și deci nu merită încrederea organi
zației.

Educarea utemiștilor în spiritul cu
noașterii și al îndeplinirii conștiincioase a 
îndatoririlor lor față de organizație tre
buie făcută cu răbdare și perseverență 
din prima zi a intrării lor în U.T.M. 
Numai astfel vom face din toți utemiștii 
luptători activi și entuziaști pentru cauza 
partidului.

Pianista din Miercurea
Inttlnești tn viață fapte ears 

te impresionează. Mă tnttm- 
plnă adesea prieteni care îmi 
spun entuziasmați: „am gă- 
sit pe teren ceva extraordi
nar. Să-ți povestesc..." Fap
tul poate să fie dlntr-o co
lectivă, de pe un fantier sail, 
știu eu, dintr-un magazin de 
stat sau o librărie.

De cele mai multe ori nu 
faptele te impresionează, cl 
tmprejurările tn care ele se 
petrec. De pildă, mergi la un 
concert ți asculți fascinat o 
arie de Llszt executată de un 
pianist cunoscut (să zicem 

, Valentin Gheorghiu). E un 
fapt obișnuit. Dar atunci clnd 
asculți o arie din Ceaicovski 
executată la pian tn căminul 
cultural din Miercurea, raio
nul Sebeș, de către o fată de 
17 ani — desigur că faptul 
devine mal deosebit. Pianista 
pe care am lntilnit-o In Mier
curea e Tiuzeș Emilia, o fată

zvăpăiată, plini de expansi- 
vliate copilărească.

Seara, pină si pină tinerii 
la repetiție, am stai de vorbă 
cu ea. Tluzeț e filei de co
lectivist. Alături de noi era 
un pian pe care, drept să 
spun, nu l-am crezut la în
ceput util pentru tinerii din 
această comună. Mi-au spus 
unii că a rămas de la un ex
ploatator expropiat, pe nume 
(foarte potrivit) Capdebou.

In timp ce.ml vorbea des
pre faptul că are de glnd să 
se ducă la facultatea munci, 
torească, lovea la tntimplare 
cu degetele In clapele de si
def ale pianului. M-a emo. 
ționat entuziasmul cu care 
îmi spunea : „o să urmez ma
tematica șl științele natu
rale".

Dar nu despre asta vreau 
să vorbesc. In timp ce-mi po. 
vestea cum și-a 'înaintat ac
tele. cum s.a războit cu ma
ma care nu vrea cu nici un

chip s-o lase „prin străini" 
— Tiuzeș a început să etnie 
la pian. M-am uitai uimit la 
degetele el care alunecau pe 
clape ușor șl firesc. Ctnta me
lodia germană „Clopotele". 
Apoi a trecut la o melodie de 
Ceaicovski. Nu știu numele 
ei ți nici ea nu l-a știut. Mi a 
spus doar că e. de Ceaicovski 
și că a tnvățat-o de la „pro
fesorul" ei. tinărul Roșianu 
Viorel, un flăcău cu părul 
zburlit ca un pianist celebru 
pe care l-am văzut tntr un 
film. Se spune despre el că 
ține „la degetul cel mic” a- 
proape toate instrumentele 
muzicale.

...Au trecut citeva ore și a- 
lăturl, tn altă sală, tinerii 
începuseră repetiția. Incrun. 
tată, cu preocuparea înscrisă 
tn cutele mici ale frunții fata 
ctnta. cinta melodia lui Ceai
covski.

■k
Fapte deosebite ți care to

tuși devin din ce tn ce mal o- 
bișnuite tn oatria noastră : o 
fată, o colectivistă, viitoare 
profesoară, cinta ta plan.

întrecerea 
în cinstea zilei 
de 23 August

Sâ reducem consumul de metal 
la fiecare fabricat

ECONOMII PRIN REDUCEREA CONSUMULUI 
DE METAL LA FIECARE FABRICAT — iată ce-i 
preocupă pe tinerii de Ia întreprinderea ..Clement 
Gottwald” din București in lupta pentru a da 
viată măsurilor economice elaborate de plenara 
C.C. al P.M.R. din august 1953.

Condus și îndrumat in mod permanent de că
tre organizația de partid, tineretul de aci a reali
zat în ultima vreme o serie de economii impor
tante, care au avut ca rezultat reducerea prețului 
de cost al produselor.

La această întreprindere a a’.-ut loc un mare mi
ting în care muncitorii au răspuns colectivelor ce
lor 13 întreprinderi din Capitală, care au luat ini
țiativa de a intensifica întrecerea socialistă în cin
stea celei de a 10-a aniversări a eliberării patriei 
noastre.

Printre angajamentele luate de colectivul în
treprinderii „Clement Gottwald" tineretul și-a 
spus și el cuvîntul. dorind în felul acesta, să întâm
pine cu noi succese în muncă cea mai mare sărbă
toare a poporului nostru.

Analizînd articolul din buletinul „Din expe
riența Comsomolului" nr. 45 care se referă la 
acțiunea de reducere a consumului de metal la fie

care fabricat, întreprinsă de tinerii muncitori și 
specialiști de la uzinele de automobile „Stalin ', 
utemiștii și tinerii de aid au cerut sprijinul comi
tetului organizației de bază U.T.M La propunerea 
comitetului organizației de bază U.T M și cu spri
jinul organizației de partid a luat ființă o brigadă 
complexă de economii formată din ingineri, teh
nicieni, tehnologi, șefi de secție din sectoarele pro
ductive, care au primit sarcini in sensul studierii 
acestei probleme.

In urma studiului efectuat s-a ajuns la conclu
zia că consumul de metal la unele fabricate, as
tăzi neraționat, se poate reduce. Aceasta se poate 
realiza prin:

— Reducerea greutății produselor, prin reduce
rea greutății pieselor componente.

— îmbunătățirea folosirii metalelor prin reduce
rea adauselor de prelucrare sau răscroire econo
mică a pieselor.

— înlocuirea oțelurilor costisitoare, cu alte aliaje 
și metale mai ieftine.

Toate acestea se fac fără a se știrbi calitatea 
produselor.

Publicăm mal Jos citeva din propunerile și an
gajamentele tovarășilor de la „Clement Gottwald".

Aș vrea ca această tnsem- 
nare sâ țină locul unei poezii 
despre fata de 17 ani. care a 
clntat la pian din Ceaicovski. 
despre degetele el care țin 
ziua încleștate sapa ți sece
ra, iar seara zburdă pe side, 
ful pianului. Și aș mai vrea 
tare mult să citească rtndu- 
rile acestea șl exploatatorul 
Capdebou, fostul proprietar 
al pianului la care etntă as
tăzi tinerii din Miercurea. Ce 
ai zice domnule „fost" 7 Au 
ajuns țăranii să etnte la pia
nul dumitale. Nemaipomenită 
mojicie i Ce vremuri i

Intr.adevăr, ce vremuri l
ION BAEEȘU

Vom reduce adausurile 
de prelucrare

In sprijinul angajamentului 
luat de către colectivul uzinei în 
cinstea celei de a 10-a aniver
sări a eliberării patriei noastre, 
brigada utemistă din care fac și 
eu parte, își va aduce și de 
această dată contribuția sa.

Astfel, noi ca turnători ne an
gajăm să reducem adausurile de 
prelucrare Ia grupul de sudură 
de 350 A ca și la transforma
torul de sudură de 320 A.

Economiile rezultate prin a- 
ceste măsuri se ridică la suma 
de aproape 4000 lei

ION VASILE
membru în brigada 

utemistă condusă
de Șindrilaru Constantin

Să mecanizăm 
procesul de producție
Unul din produsele de larg 

consum care se produde în pre
zent în întreprinderea noastră 
este și răcitorul popular cu 
ghiață. Acest răcitor, care la ora 
actuală se execută in marea 
majoritate manual, are încă un 
preț de cost ridicat. Eu propun
——"

• Reducerea consumului de 
metal la fiecare fabricat se 
poate face la :

— transformatorul de su
dură electrică, cu 10 la sută.

— scula de strîngere a mie
zului de tole a transformato
rului, cu 15 la sută.

— motoarele de tramvai, cu 
30 la sută.

— motoarele de 3 kW și 
2,15 kW cu S0 la sută.

— la plăcuțe de carbură 
dură (vidia) cu 15 la sută.

Ștafeta polisportivă 
organizată de 

„Scînteia tineretului”

următoarele măsuri care să ducă 
la reducerea considerabilă a 
prețului de cost: să se schimbe 
construcția grătarului pentru 
ghiață care se execută acum din 
ondule realizate manual, în ner
vuri mici ce se vor realiza prin 
confecționarea unei matrițe.

De asemenea găurile care sînt 
prevăzute să se execute oval, să 
fie înlocuite cu găuri rotunde.

Propun ca la diferite rame 
interioare și rafturi unde se fo
losește tablă de zinc, aceasta să 
se înlocuiască cu tablă galvani- 
zată.

Acestea sînt numai cîteva 
din propuneri care, prin aplica
rea lor, ar reduce în mod con
siderabil prețul de cost.

Pe întreg lotul de răcitoare 
se vor putea realiza economii în 
valoare de 5.720 lei.

PETRE VASILE 
tehnician

Tineretul 
va primi sprijin

Hotărîrea tineretului din în
treprinderea noastră este impor
tantă, ea are drept scop redu
cerea prețului de cost prin mic
șorarea consumului de metal la 
fiecare fabricat. In numele ser
viciului tehnolog șef, îmi iau 
angajamentul să sprijinim a- 
ceastă inițiativă.

In acest scop vom lua măsuri 
pentru înființarea în cadrul ser
viciului tehnolog șef a unei 
echipe de tehnologi. Această 
echipă va colabora îndeaproape 
cu brigada complexă de econo
mii care s-a înființat, pentru 
rezolvarea urgentă și în cele 
mai bune condițiuni tehnice a 
propunerilor venite din rînduri
le muncitorilor vîrstnici și ti
neri.

Vom sprijini și tinerii din sec
ția scule și utilaje pentru a rea
liza și el economii de oțel la fa
bricarea cuțitelor.

Chemăm serviciu! constructor 
șef la sprijinirea dt mai activă 
și mai eficace a acestei hotărîri 
a tineretului din fabrica „Cle
ment Gottwald" printr-o cola
borare strinsă și constructivă.

ing. FELICIAN D. LAZĂROIU
♦

Pentru ca hotărîrea luată aici 
— a arătat tovarășul Cojocaru 
Dumitru, secretarul comitetului 
organizației de bază U.T.M. — 
să se ducă la bun sfîrșit in bune 
condițiuni și pentru ca rezulta
tele să fie din cele mai bune, 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. propune să ia următoa
rele măsuri :

Desfășurarea unei intense 
munci în rîndurile tineretului 
pentru a face astfel cit mai multe 
propuneri brigăzii complexe de 
economii.

Pină la 23 August se vor în
ființa 2 brigăzi de tineret la sec
ția bunurilor de larg consum.

Se vor mai creea încă 4 pos
turi utemiste de control în ur
mătoarele secții : turnătorie, con
strucții metalice, pregătire bo
bine și întreținere.

Se va organiza lunar cîte o 
zi a propunerilor pentru inovații 
și raționalizări.

Intre 16—21 august vom orga
niza săptămîna curățeniei în fa
brică.

In toată această acțiune vom 
cere un sprijin multilateral co
muniștilor, vom colabora în mod 
permanent cu direcțiunea și cu 
comitetul de întreprindere.
------— ---------

(Din analiza făcută de bri
gada complexă de economii).

VALOAREA ECONOMII
LOR ANTECALCULATE IN 
URMA PROPUNERILOR FĂ
CUTE NUMAI IN MITIN
GUL CARE A AVUT LOC 
SE RIDICA LA SUMA DE 
APROAPE 50.000 LEI.

Combaterea dăunătorilor ținerea unor recolta
bogate nu este nici 

decum lin, ușor ; dimpotrivă, în acest drum, oamenii mun- 
I cii de pe ogoare întâlnesc felurite piedici și greutăți care, dacă 

nu sînt înlăturate la vreme, pot aduce mari pagube culturilor. 
Numai lupta hotărită, dirză, purtată de la pregătirile pentru 
insămințări pină la strîngerea rodului în hambare, poate asi
gura belșugul holdelor. Tără această luptă, dusă cu pricepere, 
cu ajutorul agrotehnicii înaintate, strădania din timpul însă- 
raînjărilor poate deveni zadarnică. Tineretul muncitor de la 
sate, datorită elanului său caracteristic, poate da un mare aju
tor in această luptă.

Printre alte piedici la înlăturarea cărora tineretul trebuie 
să-și aducă aportul, sînt și atacurile dăunătorilor : boli, omizi, 
fluturi, gindaci ctc. Aceste atacuri trebuiesc mai ales preîntâm
pinate sau. dacă au apărut, trebuie să se lupte cu toate forțele 
pentru a li se ptine capăt, deoarece sînt foarte periculoase. 
Gindacul bălos, care atacă orzul, ovăzul și chiar griul, poate 
distruge complet recolta, iar paiele care rămîn nu sînt bune 
nici ca nutreț pentru animale. Atunci cînd atacă pomii fruc
tiferi, fluturele stejarului poate să compromită nu numai re
colta pe anul in curs, ci mai mult, influențează în rău și pro
ducția anilor viitori. Nu mai vorbim de mana viței de vie, a 
cărei putere de distrugere este bine cunoscută de toți viticul
torii.

Dar împotriva acestor dăunători și împotriva tuturor celor
lalți se poate lupta cu succes. Știința a descoperit și a pus la 
indemina oamenilor muncii din agricultură mijloace practice și 
rapide pentru combaterea tuturor dăunătorilor. Prin grija par
tidului și guvernului se fabrică și se trimit la sate prafuri șl 
soluții otrăvitoare, arseniați, D.D.T., Nitroxan etc., pompe șl 
prăfuitoare de diferite tipuri pentru stropirea sau prăfuirea 
culturilor atacate. Dar aceasta na este destul ; trebuie să se 
țină seamă pe de-o parte ca aceste materiale și utilaje să nu 
rămină nefolosite, iar pe de altă parte să nu fie folosite fără 
chibzuință, să nu se facă risipă. Atunci cînd observă un atac de 
dăunători, utemiștii și tinerii țărani muncitori să anunțe pe 
agronom sau pe agentul agricol și să-i ceară sfatul, deoarece 
in multe cazuri atacurile pot fi stăvilite fără cheltuieli mart 
Omizile, de exemplu, pot fi strinse de pe pomi și arse, vetrele 
de cereale atacate de gindacul bălos pot fi cosite și arse și 
a«a mai departe. Nu trebuie în nici un caz ca atunci cînd se 
observă un atac, să stăm cu mîinile încrucișate, așteptând un 
ajutor, o intervenție din afară, „de sus“. ori să ne declarăm 
neputincioși și să lăsăm ca bolile sau insectele să se sature și 
să se termine de la sine. Trebuie dimpotrivă să luăm toate» 
măsurile, să întrebuințăm toate mijloacele pentru a salva re
colta. Cu cit vom face acest lucru mai repede, cu atât va fl 
mei bine, deoarece un atac abia început poate fi lichida*!' 
mai ușor, iar pagubele sînt mici.

Utemiștii și tinerii care muncesc la sate, în gospodăriile colec
tive, întovărășiri, gospodării de stat, cunosc marile sarcini tra
sate agriculturii de către partid : ei știu că o recoltă bogată 
înseamnă o mare contribuție la ridicarea nivelului de trai al 
ponorului muncitor. Cu același entuziasm cu care a participat 
la insămințări și participă acum la prășit, plivit sau alte lucrări, 
tineretul trebuie să-și aducă aportul și Ia prevenirea, descope
rirea și combaterea atacurilor dăunătorilor, acolo unde aceștia 
se ivesc. Comitetele raionale și regionale U.T.M. trebuie să 
mobilizeze pe utemiști și tineri la combaterea dăunătorilor, să 
asigure, in legătură cu organele de stat, o activitate cit mai 
bine organizată în această direcție.

Nici un gram de cereale, legume sau fructe nu trebuie să fia 
pierdut! Să depunem toate eforturile pentru a asigura belșugul 
ogoarelor !

O cooperativă fruntașă
Cooperativa din comuna Valea lui Mihai, raionul Săcueni, 

este cunoscută în întreaga regiune Oradea pentru succesele 
obținute în realizarea planului de achiziționare a produselor 
agricole și de desfacere a mărfurilor Industriale. Țăranii mun
citori vin cu încredere să-și valorifice prisosul de produse la 
această cooperativă și-și cumpără de aici cele necesare gospd- 
dăriilor lor.

In perioada 1 mai—15 iunie, țăranii muncitori din comuna 
Valea lui Mihai au valorificat prin cooperativă 8.792 kg. grîu, 
45.288 kg. porumb, 22.948 kg. floarea soarelui, 30.817 ouă, 283 
kg. caș de oaie și alte produse. In același timp țăranii mun
citori de aici au încheiat numeroase contracte pentru a livra 
cooperativei păsări și animale îngrășate. Astfel planul contrac
tărilor pe perioada I mai—15 iunie a fost realizat în proporție 
de 359 la sută, țăranii muncitori livrînd peste 10.000 kg. dife
rite animale, precum și 1.900 kg. lină.

Odată cu achiziționarea produselor agricole și animale, coo
perativa se îngrijește și de îmbunătățirea continuă a aprovi
zionării țăranilor muncitori cu mărfuri industriale. De la 1 ia
nuarie și pînă la 15 iunie s-au distribuit țăranilor muncitori, 
de două ori mai multe mărfuri industriale decît în perioada 
corespunzătoare a anului trecut. Au fost vîndute printre altele, 
în această perioadă, 6.065 perechi încălțăminte, 3.082 diferite 
costume de haine, 10.507 diferite obiecte tricotate, 45.961 metri 
țesături de bumbac și 8.144 metri țesături de lînă.

De asemenea, țăranii muncitori au avut posibilitatea să se 
aprovizioneze prin cooperativă cu numeroase unelte agricole 
necesare campaniei agricole de vară, printre care 19.413 coase, 
sape și seceri, 6.516 bucăți fiare de plug, 742 cormane de plug, 
aproape 40.000 cozi de coase și sape, 2.184 furci și altele.

In afara acestor mărfuri, cooperativa a mai vîndut țăranilor 
muncitori peste 27.300 kg. marmeladă, peste 2.300 kg. griș, 2.500 
kg. orez, 6.000 kg. paste făinoase, aproape 1.000 kg. săpun și 
peste 800 kg. zahăr.

Anul acesta, poporul nostru sărbăto
rește un eveniment deosebit de important. 
La 23 August se împlinesc 10 ani de la 
eliberarea patriei noastre de către glori
oasele armate sovietice, 10 ani de cînd po
porul și-a luat soarta în propriile sale 
mîini și merge neabătut, condus de par
tid, pe un drum nou și luminos.

Alături de vîrstnici, tinerii patriei noas
tre întâmpină această măreață sărbătoare 
națională cu noi și însemnate succese. In 
fabrici și uzine, pe ogoarele patriei, în 
școli și facultăți, utemiști și tineri se pre
gătesc să întâmpine așa cum se cuvine 
glorioasa zi de 23 August.

Sportivii din patria noastră își intensi
fică eforturile și închină performanțele 
lor acestui eveniment Ei își exprimă ast
fel dragostea față de ziua eliberării, față 
de regimul nostru de democrație popu
lară care le-a creat condiții minunate de 
dezvoltare.

Ziarul „Scînteia tineretului" — organ 
central al U.T.M. — la propunerea citi
torilor săi organizează în cinstea celei de 
a 10-a aniversări a eliberării patriei noas
tre un concurs polisportiv de motociclism, 
ciclism, marș, canotaj, înot și atletism.

Ștafeta combinată „Circuitul orașului 
București" se va desfășura în Capitală în 
ziua de 15 august a. c.

Combinata polisportivă este o compe
tiție tinerească ce n-a mai fost organizată 
în Capitală de mulți ani de zile.

Scopul acestei competiții este de a an
trena un număr cit mai mare de sportivi 
într-o întrecere tinerească, închinată zilei 
de 23 August. Ștafeta combinată antre
nează sportivi ai tuturor asociațiilor spor
tive din Capitală într-o competiție multi
laterală, dîndu-le posibilitatea să-și ridice 
la un nivel mai înalt măestria sportivă. 
Ștafeta constituie totodată un bun prilej 
de strîngere a legăturilor de prietenie în
tre sportivii diferitelor asociații fl colec-

CIRCUITUL
Tinerii din Capitală vor avea prilejul să 

urmărească Ștafeta ce se va desfășura pe 
următorul traseu:

— Schimbul I motociclism, plecarea de 
la capul tramvaiului 3 pe șoseaua Niculae 
Bălcescu, Șos. Mogoșoaia, Șos. Tîrgoviște- 
București, la stingă pe B-dul Bucureștii 
Noi, Calea Griviței, Gara de Nord.

Schimbul II mărșăluitori, Gara de 
Nord, B-dul Dinicu Golescu, Ștefan 
Furtună, Cal. Plevnei, Știrbei Vodă.

— Schimbul III cicliști, Știrbey Vodă, 
prof. Bagdazar. la stânga pe șos. Panduri, 
B-dul T. Vladimirescu, Șos. Viilor, la 
stingă pe Șerban Vodă, piața 1848.

— Schimbul IV cros 1.000 m. băieți, 
Piața 1848, Piața Sf. Gheorghe.

— Schimbul V cros 200 m. fete. Piața 
Sf. Gheorghe, piața N. Bălcescu.

— Schimbul VI fond 2.000 m. băețl, 
Piața N. Bălcescu. Piața Romană.

— Schimbul VII cros 1.500 m. băețl, 
Piața Romană, Ana Ipătescu, Piața Vic
toriei.

— Schimbul VIII ciclism, Piața Victo
riei, B-dul Iile Pintilie la stingă, cal. Do
robanți, Av. Radu Beller, Lacul Floreasca, 
Cabana Steaua Roșie.

— Schimbul IX canotaj. Cabana Steaua 
Roșie, pe lac pînă la podul Herăstrău. De 
Ia podul Herăstrău, canotorii aleargă pe 
jos pînă la debarcaderul I.C.A.S. (Bordei) 
unde predă ștafeta înotătorilor.

— Schimbul X natație, De la debarca
derul I.C.A.S. la cabana (fost Min. Fi
nanțe) înot.

— Schimbul XI fond 3.000 m. băețl, Ca
bana Finanțe, șos. Nordului, pînă la șo
seaua Mogoșoaia.

— Schimbul XII 4 x 100 m. Șoseaua 
Mogoșoaia pînă la capul liniei tramvaiu
lui 3 unde va fi sosirea.

Ziarul „Scînteia tineretului" acordă pre
mii, primelor trei echipe clasate, precum 
șl placheta și diploma tuturor participau* 
țflctSi _
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Un manual cu numeroase lipsuri
feeșl bogată t-n vînat, pî-nă în ani! puterii 

populare țara noastră no a avut Instituții de 
tnvățămînt care să pregătească oadre tehnice 
pentru acest sector al economiei.

Statul burghez nu avea nici un interes să 
educe cadre și să pregătească tehnicieni pen
tru gospodărirea acestui sector Important a- 
tît din punct de vedere economic cît și «tin 
punct de vedere faunistic. In cea ma* mare 
parte bogăția faunei era lăsată la discreția 
„Inițiativei particulare", oare întrona în te. 
renurile de vînătoare domnia bunulu’ plac.

Unele încercări de a crea condițiuni pentru 
pregătirea de tehnicieni au rămas în cele 
din urmă simple încercări. In Sighet a func
ționat cîndva, de azi pe mîine, o școală 
de brigadieri de vînătoare cu 35—40 de elevi. 
Dar ea n-a putut supraviețui greutăților ma
teriale pe oare le întîmpina, așa că, pînă în 
cele din urmă, școatar a încetat să mal func
ționeze, inlrind în localul respectiv jandar
meria. Nici că se putea o mal firească evo
luție pentru • școală în reg'mul burghez.

Regimul democrat-popular a creat condiți- 
tini pentru dezvoltarea, economiei vînatului 
cum n-au existat în trecut decît în visurile 
celor cu dragoste față de acest sector.

Institutul forestier de la Orașul Stalin cu 
catedra de economia a vînatului, școlile me- 
di' tehnice silvice — în care se studiază pro
blemele de vînătoare și cursurile permanente 
ținute de către organele Ministerului Agricul. 
turil șî SUvicuIturi-' cu personalul silvic și ce] 
special destinat sectorului vînătnresc, sînt o 
mărturie a grijii pentru ridicarea de tehni
cieni.

înființarea serviciilor regionale de vînătoa
re ale M.A.S., organizarea vînătorilor în A- 
sociația generală a vînătorilor și pescarilor 
sportivi din R.P.R. pe grupe, raioane, regiuni 
ți instruirea acestora cu ajutorul organelor 
de specialitate ale M.A.S. și M.l.A arată de 
asemenea grija pe care o are regimul nostru 
și pentru acest sector. Oprindu-ne numai 
Ia aceste exemple și deosebirea între trecut 
și prezent este cît se poate de vizib’lă.

Aceasta nu înseamnă însă că nu mai sînt 
lipsuri. .

Cercetînd felul cum sînt instruițl noii teh
nicieni de vînătoare găsim o ser’e de lipsuri 
destul de serioase. Ș’ acestea sînt cu atît mai 
grave »u cît se cunosc de organele în drept 
de cîțiva ani și totuși continuă să dăinuiască 
fără a se lua vreo măsură de îndreptare.

Este vorba de unui din manualele pent-u 
școlile medi' tehnice silvice, intitulat : „Eco
nomia vînatului și pisciculturii în apele de 
munte", întocmit de fostul minister al silvi
culturii și Industriei lemnului și hîrt'ei și 
•părut în Editura de Stat în 1951.

Răsfoind acest manual chiar de la primele 
pagini constați eă lucrarea conține numeroa
se greșeli de fond, oare dovedesc lipsa de o- 
rientare politică a autorilor și Insuficienta 
cunoaștere tehnică a problemelor tratate. Ca
pitolul 11 -(pag. 7) începe cu afirmații de fe
lul acesta: „foloasele vînătoarei sînt numeroa
se. Referindu-ne la acele materiale amintim 
„în primul rînd arenda pe care statul o pri
mește de la filialele de vînătoare". Iar în 
cont'nuare se arată că : „Produsele animale 
•le vînatului sînt de asemenea un Izvor de 
venit pentru econom-a națională".

Ținînd seama că acest manual a fost tipă
rit și dat în folosință elevilor în 1951, dec 
după 4 ani de cînd arenda, dijma și alte ră
mășițe ale feudaPsmulul fuseseră interzise 
prin lege în țara noastră, înseamnă că cei 
ce au alcătuit manualul nu au ținui seamă de 
schimbările revoluționare ce au avut loc 
după 23 August, pînă la întocmirea și apari
ția manualului.

Cele cîteva milioane de kg. car-ne pe care 
vînătoarea le dă anual pentru consum, sau 
sutele de mii de piei de vin-at ce se dau anu
al industriei ușoare sînt, după autorii manu
alului. un venit de mai mică > importanță pen
tru economia țării.. Și pentru aceasta se mul
țumesc să-l enunțe n-umai î-n treacăt.

La acee-ași pagină și în aceeași ordine este 
arătată elevilor o altă „noț'une" de venit 
pentru stat, cu totul și cu totul falsă, l-ată 
textul: „taxele asupra permiselor de po-t-

Ion Andronache
Secretar al Asociației Generale a Vînătorilor 

ți Pescarilor Sportivi <jin R.P.R.

armă și a celor de vînăto-are, costul călăto
riei pe C.F.R. și cheltuielile de practicare a 
vînătoarei sînt alte izvoare de cîștig pentru 
stat”. Neseriozitatea și lipsa de . principiali
tate a textului de ma* sus e cît se poate de 
Vmpede. așa că nu mai necesită nici un co
mentariu.

Citind cu atenție cele 300 pagini ale manu
alului constați Că autorii lui se feresc de a 
tace o analiză tememică a situației vînătoa
rei din trecut și a celei de astăzi în ce pri
vește țara noastră. In aceeași măsură se fe
resc să arate contrastul dintre vînătoarea 
din țările capitaliste și cele de democrație 
populară, lăsînd impresia la început — și 
convingîndu-se oric'ne apoi pînă 1-a sfîrșitul 
manualului — că autorii n-au vrut „să facă 
politică" postîndu-se pe cunoscuta linie obi- 
ectivislă burgheză „artă pentru artă", „știin
ță în afara pol'tic'i".

Despre concepția burgheză în domeniul vî
nătoarei, manualul amintește sporadic și di
luat în cîteva rînduri ca de exemplu la pag. 
10 unde se spune : „Neces'tatea ocrotirii vî
natului este și mai mare az*, după distruge
rile războiului și după tristele urmări ale ex
ploatării capitaliste", la pag 11 : „Statul ur
mărește să schimbe situați* d’n trecut cînd 
vînătoarea era costisitoare, fiind accesibilă 
numai bogătașiloi nu și oamenilor muncii". 
In continuare vorbindu-se de dispariția unor 
specii de vînat, la pag. 17 se spune-: „Cauza 
este braconajul practicat pe scară întinsă sub 
regimul burghezo-moșieresc". Aceste cî
teva rînduri sînt singurele în manual care 
amintesc despre situația dezastruoasă lăsată 
de burghezie în acest sector al economiei na
ționale și despre concepția burgheză asupra 
vînătoarei.

In tot manualul sînt doar 2 recomandări 
privind experiența Uniunii Sovietice, care 
după cum se știe, este cea mai bogată țară 
din lume și în ce privește vînatul. Către 
sfîrșitul paginei 13 se spune : Se recomandă 
lucrarea „Influența luminii asupra vieții a- 
nimalelor", de N. I. Oalobuhov și la pag. 14 
„Se recomandă următoarele lucrări sovie
tice': A. I. Tugarinev : Starea actuală a stu
diului despre migrațiunile sezoniere ale păsă
rilor ; A. V. Mheev: Observațiuni în dome
niul migrațiunil păsărilor.

Desigur că nu se contestă valoarea științi
fică a acestor lucrări în care elevii cercetîn- 
du-le au găsit învățături prețioase. Dar nu-l 
mai puțin adevărat că manualul păcătuiește 
prin aceea că nu pomenește un cuvînt des
pre marile realizări înfăptu'te în economia 
vînatului încă din primele zile ale existențe' 
Statului Sovietic.

Pe elevi desigur i-ar fi interesat să afle 
că din 1919 și pînă in 1948 tn U.R.S.S. s-au 
creat peste 17.000.000 ha. rezervațiuni care au 
ca scop menținerea animalelor și păsărilor 
rare pe cale de dispariția și . de a urmări a- 
climatizarea altor animale sălbatice aduse 
din alte regiuni sau metodele miciuriniste a- 
plicate în aceste imense laboratoare unde oa
menii de știință creează noi rase de animale 
de interes vînătoresc și economic.

Era mai indicat să se împărtășească expe
riența făcută în U.R.S.S. în materie de vî
nătoare decît să se ajungă la enunțări de 
rețete stereotipe, spre exemplu ca cea de la 
pag. 17 unde se arată că în Oltenia și în 
unele depresiuni subcarpatice, sini păduri 
cu condiții favorabile existenței și înmulțirii 
căprioarelor și cu toate acestea nu sînt că
prioare.

Iată cum definește manualul aceste ținu
turi și ce soluție dă pentru îndreptare : „A- 
ceste regiuni se numesc goluri. Sînt multe 
regiuni din țară care au astfel de goluri ră
mase neproductive din punct de vedere vînă
toresc. Pentru a ajunge la o densitate nor
mală, densitatea prea mică trebuie ridicată la 
•ea normală, iar golurile trebuie umplute".

Citind această soluție îți vine în minte Iro
nia lui Canăgiale :

— Ei I Cum le spui dumneata, să tot stal 
să asculți...

Și mai departe: „vînatul util înmulțit pes
te o anumită limită degenerează . cel răpi
tor joacă un rol dc seamă In selecționarea 
vînatului prin eliminarea exemplarelor bol
nave și slabe ?"

Această teză era valabilă în vremuri de mult 
trecute, cînd omul nu avea pregătirea și mij
loacele tehnice de astăzi. Astăzi nu poate fi 
convins nici măcar un vînător cu puțină ex
periență că lupul de exemplu cînd atacă vre. 
un an'mal util țn stare sălbatică, să zicem o 
căprioară, ar căuta numai pe cele bolnave 
sau rahitice, făcînd aceasta de dragi/1 selec
ției. Nu răpitoarele trebuie să tacă selecțio
narea vînatulu* sau împuținarea lui atunci 
cînd se înmulțește peste măsură, ci omul.

Renumiții biologi sovietici P. A. Manteifel 
și S. A. Larin în cartea „Lupii și combate 
rea lor" spun: „Și acum se mai găsesc oa
meni oare iau apărarea lupilor. Ei arată că 
în urmă cu mii de am, lupul a adus servicii 
omenirii, fiind acela care a dat naștere 
multor varietăți de clini de vînătoare, de 
pază, de ham, de serv'ciu și ciobănești. A- 
ce.știa afirmă d« asemenea că lupul face în 
natură selecționarea naturală, distrugind 
animalele slabe și bolnave ș: lăsînd pentru 
prăsilă animale mai rezistenta pe oare nu 
lc-a putut doborî.

Intrucît ne privește, mulțumim lupului pen
tru că ne-a dat clinele, dar de aici înainte 
nu mai avem nevoie de el. In economia vî
natulu* selecția trebuie tăcută de om. iar nu 
de către lup, care d'Struge femelele tinere și 
însărcinate. 1

Cînd zăpada este tare (cu pojghiță) lupul 
distruge cervideele, tncepind de la căprioare 
și terminlnd cu clanul, mteresindu-se prea I 
puțin de rezistența acestora".

Pe lingă lipsurile arătate, manualul are u- I 
nele greșeli de ordin tehnic și multe 'mpreci- 
z>uni. Așa de pildă ta pag 70 la capitolul 
Spunaciul (OtU tetra x oriental is Hortert) se 
face o afirmație necontrotabilă : .... este o pa
sare migratoare care clocește }a noi". Ori pînă 
in prezent nu s-a verificat și nu se poate pre
ciza că această pasăre clocește într-adevăr la 
noi. Sau ..După unii, țara noastră are in regi
unile de munte trei comori naturale: pădurea 
virgină, cerbul și ursul" (pag. 105). „Unii sus
țin că numai urșii băttîni cu înclinare de a a I 
tacă vitele cauzează pagube printre animalele | 
domestice ș1 în vînat". ,.Se crede că împereche.
rea are loc în Iurte ma1 sau iunie”, pag. 108) : 
„După unii ar f. două forme de lupi..." (pag I 
110) și multe alte enunțări echivoce care n-au 
ce căuta într-un manual unde problemele tre
buiesc tratate analitic, cu concluzii precise 
care să dea pos'b'l’tate elevilor să se orien 
teze just.

Așa cum sînt puse problemele e de la sine 
tnțeles să se nască întrebări : „Dacă unii 
spun așa și elții altfel, atunci care este punc
tul de vedere ai autorilor și care este adevă
rul ? La astfel de întrebări manualul nu răs
punde.

Din felul cum sînt tratate problemele din 
manualul despre care s-a vorbit, nu rezultă I 
In înțelesul integral al noțiunii de economie 
a vînatulu* în ce constă valoarea economică 
a vînatului din țara noasiră și «cum trebuie 
să ne orientăm pe viitor In acest domeniu.

Problemele sînt prezentate ste-eotip, fără o 
bază analitică, fără date stat'st'ce. fără stu
dii cari au avut sau au loc în țara noastiS 
în legătură cu economia vînatului și fără spri
jinul măcar a uno- date. obser>ațiun:. studii 
luate din experiența altora Problema econo
miei vînatului este tratată ca o problemă de 
sine stătătoare, ruptă de prefacerile ce au a- 
vut și au loc în țara noastră, ruptă de expe
riențele înaintate ale cercetătorilor sovietici 
din domeniul vînătoare* și a biologiei an'male 
precum și a celor din țările prietene.

Au trecut trei ani' de la ieșirea de sub 
tipar a acestei cărț’ care a umplut desigur 
un gol în materialul didact'c al școlilor noas
tre medii tehnice silvice, dar nu este permis 
ca acest manual să mai stea nerevizuit din 
punct de vedere tehnic, științific și ne orien
tat politic.

Note bibliografice
In „Editura Tineretului'* 

au apărut:

I. VALENTINOV: 
„POVESTIRI DIN AFRICA".

Volumul de povestiri despre Africa redă 
o imagine realistă a vieții mizere pe care 
o duc băștinașii acestor meleaguri crunt 
ex’ploatați de către englezi și alți coloni
zatori. In povestiri cum sînt de pildă 
„Misterele din Congo-belgian“, „O vînă
toare de hăitași", „Habib pornește lupta" 
sînt pe deoparte zugrăvite cruzimea și lă
comia imperialiștilor, iar pe de altă parte, 
lupta pentru libertate a negrilor.

A. G. VAIDA : 
„POVESTIRI DIN ANII GREI".

Volumul cuprinde povestiri care redau 
lupta dusă de poporul nostru sub con
ducerea partidului comunist în anii de 
cruntă asuprire burghezo-moșierească. 
Personajele principale ale povestitorilor 
„Moș Ion deputat", „Tipograful ilegal". 
„Soarele din anii grei", „Micul patriot" sînt 
figuri înălțătoare, eroice, de comuniști și 
uteciști, care trezesc în sufletele oricărui 
cititor năzuința de a le urma exemplul 
de a duce înainte tradițiile lor înalte.

G. IGNĂTESCU : 
„VIJELIE-N SUS PE JII".

Autorul zugrăvește în lucrarea sa răz
merița pandurilor din Oltenia (1815-1816). 
In perioada cînd în Tara Romînească dom
nea Caragea Vodă țăranii pornesc lupta 
pentru a obține scutiri de biruri. Răz
merița înăbușită atunci în singe a izbuc
nit mai tîrziu cu 5 ani. cînd răsculații 
au avut în fruntea lor pe Tudor Vla- 
dimirescu. Cartea evocă cititorilor mo
mente importante din lupta poporului nos
tru pentru libertate și o viață mai bună.

In Editura de Stat 
pentru Literatură și Artă 

a apărut:

C. MILLE :
„VERSURI SI PROZA".

La sfîrșitul secolului trecut, în anii cînd 
burghezia și moșierimea coalizate huzu
reau, socotind că au înlănțuit pentru tot
deauna poporul — se ridică răzvrătit și 
amenințător printre ceilalți intelectuali 
progresiști glasul lui Constantin Miile.

Pentru Miile literatura este un cîmp de 
bătălie și luptă cu arma scrisului pentru 
zdrobirea orinduirii burghezo-moșierești în 
numele întregului popor muncitor.

C. Miile a dus o vastă activitate publi
cistică. In volumul apărut în „Biblio
teca pentru toți" găsim cîteva din cele 
mai valoroase scrieri ale sale din perioada 
din jurul anului 1880, poezii, fragmente 
din romanul său autobiografic: „Dinu 
Milian" și unele nuvele ca „Facerea Zoi- 
ței", „Diploma lui Guță", „Zori Roșii". In 
proza lui Miile găsim mărturii asupra în
ceputurilor mișcării socialiste, alături de 
pagini de viguroasă demascare a barbariei 
claselor stăpinitoare și de zguduitoare 
descriere a mizeriei și suferinței celor 
mulți și asupriți.

Poeziile „Din caietul dragostei" aduc o 
tematică nouă in lirica timpului. In volum 
se găsesc poezii pline de semnificație ca 
„Vivat rex, vivat", „Unui poet decorat", 
„Violonistul cerșetor" și „Indignare" în 
care ne sînt prezentați in hida goliciune 
stîlpii regimului exploatator, regele, bise
rica, pseudo-artiștii care se vînd pe bani. 
In contrast puternic cu mîrșavul grup al 
exploatatorilor. Miile zugrăvește figuri lu
minoase de revoluționari sau pagini mi
nunate din lupta popoarelor pentru liber
tate (Comuna din Paris) „Poezia Roșie" etc.

Din scrierile pline de pasiune ale lui Miile 
respiră optimismul poetului, încrederea sa 
nezdruncinată în triumful luptei poporului 
pentru eliberarea socială și o viață mai 
bună.

C i n € ' i viraoval?

— Tovarăși, sinteți direct răspunzători de hîrtiile secrete pe care le-am avut 
pe masă și care au dispărut... 1

Desen de CIK DAMADIAN

Tinerii artiști ai Teatrului Mare
Teatrul Mare A- 

cademic de Stat al 
U.R.S.S. este cel mai 

bun teatru sovietic.
S. Kukanov

Alături de maeștrii cunoscuți ai scenei, în 
acest teatru muncesc și tineri artiști. 
Aceștia sînt tineri și tinere care au absol
vit de curind școlile superioare de muzică, 
tinere talente crescute in colectivele de ar
tiști amatori.

Tinerilor artiști li se încredințează dese
ori rolurile principale, roluri de răspun
dere in operele clasice. In primăvara aces
tui an. la Teatrul Mare a fost reluat spec
tacolul „Fîntîna din Bahcisarai", Toate 
rolurile au fost interpretate in acest balet 
de tineri artiști dintre care majoritatea 
lucrează in teatru doar de 2-3 ani.

Cu doi ani în urmă, comsomolista M. 
Kondratieva a absolvit școala Teatrului 
Mare. In stagiunea aceasta, spectatorii au 
văzut-o în rolul Cenușăresei din baletul cu 
același nume de Prokofiev și au apreciat 
dansul ei plin de grație, tratarea origi
nală a chipului Cenușăresei. Maria din 
„Fîntîna din Bahcisarai" este al doilea rol 
al tinerei actrițe. Ea a muncit aproape 
concomitent la aceste două roluri dife
rite și totuși nu s-a repetat în noul ei rol.

Rolul logodnicului Măriei din „Fîntîna 
din Bahcisarai" a fost interpretat de tî- 
nărul artist A. Plisețki care a dovedit o 
bună tehnică coreografică.

„Fîntîna din Bahcisarai" — unul din 
cele mai grele spectacole ale repertoriului 
— a constituit pentru tinerii din trupa 
Teatrului Mare un adevărat examen de 
creație, susținut cu cinste. Spectacolul a 
fost primit cu căldură de spectatori Ti
nerii actori au dovedit o înțelegere justă 
a ideii poemului lui Pușkin, interpretarea 
lor a fost plină de prospețime tinerească 
și de romantism.

De curind, în rîndul stagiarilor Teatru
lui Mare a intrat tînăra cântăreață Galina 
Vișnevskaia. Intr-un interval de timp des
tul de scurt, talentata artistă a interpretat 
cîteva roluri de răspundere. De la un 
rol la altul s-a perfecționat măestria ei 
scenică, s-au dezvoltat calitățile ei voca
le. Pajul din „Rigoletto" de Verdi, Steoșa 
din „Pskovitianka" de Rimski-Korsakov, 
Olga din „Rusalka" de Dargomîjski... De 
curind, ea a apărut într-un rol de sea
mă — al Tatianei din opera „Evgheni One- 
ghin" de Ceaikovski. Spectatorii au pri- 
mit-o cu căldură, pe tînăra interpretă, 
au apreciat după merit talentul ei.

In anul 1951, în urma unui concurs, a 
intrat în trupa Teatrului Mare tînărul 
artist Evgheni ^Belov. La numai cîteva 
luni după aceasta, el a apărut pe scenă 
in rolul lui Germont din opera „Traviata" 
de Verdi. In curînd i s-a încredințat rolul 
principal în opera „Evgheni Oneghin".

După o muncă îndelungată, perseverentă 
și minuțioasă sub conducerea unor maeștri 
de seamă ai scenei, Evgheni Belov a inter
pretat cu succes acest rol greu. Acum, el 
pregătește rolul lui Trubețkoi din noua 
operă a compozitorului Iuri Șaporin „De
cembriștii" și rolul lui Valentin din 
„Faust" de Gounod.

Am vorbit numai 
despre cîțiva repre

zentanți talentați ai 
tineretului sovietic. 

Dar cite tinere talente sînt în uriașul co
lectiv al Teatrului Mare 1 Iat-o pe tînăra 
balerină Nina Ciorohova care își perfec
ționează măestria cu ajutorul renumite
lor artiste Lepeșinskaia și Semionova. Tî
năra a interpretat deja cu succes rolul 
Parașei din „Călărețul de aramă" de Glier 
și cel al Svanhildei. din , ,Coppelia" de 
Delibes.

Printre tinerii artiști ai teatrului se află 
și un talentat dirijor în vîrstă de 23 ani, 
comsomolistul Ghennandi Rojdestvenski.. 
In timpul cît a fost stagiar el a dirijat 
cu măestrie spectacolele „Frumoasa ador
mită" de Ceaikovski, și „Cenușăreasa" 
de Prokofiev.

Tovarășii săi l-au trimis ca delegat la 
cel de al XII-lea Congres al Comsomolu- 
lui la care el a fost ales candidat in 
C.C. al U.T.C.L,

Artistul comsomolist Grigori Zaborov 
din orchestră este și autorul unei serii de 
opere muzicale. In ultimul timp, el a scris 
patru romanțe pe cuvinte de Lermontov 
și S. Scipaciov, patru preludii, un scherzzo 
pentru orchestră de coarde ; aceste lucrări 
au fost apreciate de specialiști.

Tinerii actori ai Teatrului Mare nu sînt 
preocupați niimai de problemele lor pro
fesionale. Cetățeni ai Patriei Socialiste, ei 
duc o intensă activitate obștească.

Comsomoliștii și întreg tineretul Teatru
lui Mare au participat activ la campania 
alegerilor în Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
Agitatorii țineau sistematic convorbiri în 
locuințele oamenilor muncii, dădeau con
certe la colțurile roșii.

întreg colectivul Teatrului Mare este an
trenat în activitatea obștească. Este bine 
organizată în special munca culturală în 
rîndurile membrilor corului. Aci a fost 
creat pe lingă scenă un colț roșu condus 
de artista A. Kirsanova. Anul acesta, din 
inițiativa ei, s-au ținut cîteva convorbiri 
pe teme politice, o convorbire despre crea
ția marelui compozitor rus Mussorgski. Au 
avut loc de asemenea întîlniri cu artiștii 
care au vizitat India. Tinerii din orchestră 
au avut o inițiativă interesantă. Aci a 
fost înființat un club de creație al tineri
lor muzicanți care cuprinde trei secții: in
strumentiști solo, muzică de cameră și 
compoziție. Au avut loc deja cîteva serate. 
La una dintre acestea, de pildă, A. Liude- 
vig și S. Vașențeva cu acompaniamentul 
orchestrei sub conducerea tînărului dirijor 
G. Rojdestvenski au executat simfonia 
concertantă pentru vioară și orchestră de 
Mozart. G. Kondratenko a executat o arie 
din opera lui Saint-Săen „Samsan și 
Dalila".

Tinerii și tinerele de la Teatrul Mare 
iubesc mult sportul. S-au creat cercuri și 
echipe sportive, au loc regulat competiții. 
De curînd, voleibaliștii din trupa de balet 
au cîștigat o victorie într-o întrecere cu 
voleibaliștii Teatrului Central pentru copii.

Viața de fiecare zi a tinerelor noastre 
talente e plină de fericirea muncii crea
toare.

Roman știinfifico-fantastic de I. M ȘTEFAN și RADU I. NOR

— VIII. Evadarea
Matei Butaru se trezi. Capul îi vîjîia 

puternic și în piept simțea o durere as
cuțită.

Bezna era atît de adîncă, incit nu reu
șea să deosebească nimic în jurul lui.

Iși pipăi brațele și picioarele, consta- 
tînd cu bucurie că nu era rănit. încercă 
să pună în funcțiune aparatul de radio, 
pentru a vesti lui Virgil cele întîmplate, 
dar aparatul — complet sfărîmat — nu 
funcționa. In schimb, descoperi farul 
electric în bună stare. II scoase la repe
zeală și-1 aprinse. O fîșie argintie de lu
mină despică întunericul.

Zări pereții umezi ai închisorii sale, 
formați din blocuri enorme de piatră. Ni
căieri nu era vreo ușă sau fereastră.

— Pe unde am fost eu oare băgat aici ? 
se întrebă nedumerit astronomul. Scu- 
lîndu-se în picioare făcu înconjurul tem
niței.

— Nici cea mai neînsemnată deschiză
tură în perete, murmură el. Rămînea doar 
tavanul. îndreptă lumina reflectorului in 
sus. Boita era la o înălțime de cel puțin 
șapte metri.

— Inexplicabil. Azvîrlit de la această 
înălțime, n-ași fi ajuns nevătămat 1

Dar ceea ce urmă, reuși să-i înlăture 
nedumeririle.

In tavanul celulei, o piatră se dădu în
cetișor la o parte. O lumină vie pătrunse 
în interior. Prin deschizătură fu introdus 
un fel de burlan gros, care ajunse într-o 
clipă, la picioarele astronomului. Se auzi 
un foșnet și prin țeava începură să lu
nece cîteva obiecte. Apoi, tubul fu din 
nou retras, dispărînd prin gaura din ta
van. Blocul de piatră reveni la locul său.

Totul se petrecuse cu o repeziciune ui
mitoare. Dacă Matei n-ar fi văzut obiec
tele lingă el, ar fi fost înclinat să creadă 
că totul nu fusese decît un vis.

Le cercetă cu cea mai mare atenție.
Mai întîi puse mîna pe un bidon de 

metal, care conținea un lichid incolor.
Ii era o sete cumplită.

«Scînteia tineretului»
Pag. 2-a 24 iunie 1954

Pe planeta marte, unde au ajuns 
astronauții expediției conduse de Matei 
Butaru, li se intimplă numeroase 
lucruri ciudate.

După ce au cercetat vegetația scundă 
albastră-violetă a planetei, au vizitat 
construcții in ruină și au navigat pe un 
canal marțian cu ajutorul rachetei 
„Pescărușul", cercetătorii se hotărăsc 
să exploreze un braț lateral al apei. In 
timp ce astronomul Butaru rămîne 
lingă rachetă, pentru a efectua o serie 
de cercetări și este făcut prizonier, cei
lalți astronauți pornesc mai departe, 
într-o barcă pneumatică. Ei pătrund 
intr-o peșteră subterană, unde sînt de 
asemenea tăcuți prizonieri de aceleași 
făpturi păroase și scunde.

— Fie ce-o fi, trebuie să încerc. Dar 
ce mă fac cu respirația ?

Iși scoase, pentru cîteva clipe, sfera 
străvezie și ținîndu-și răsuflarea, gustă. 
Era un lichid rece, cu un gust excelent..

încurajat de această primă încercare, 
desfăcu și cutia exagonală, plină de fructe 
marțiene, de toată frumusețea.

— Să le las neatinse tocmai pe aces
tea ? Nu văd de ce mi le-ar fi trimis, de
cît ca să le mănînc. Așa cum mă aflu în 
mîinile lor, nu cred că ar mai avea ne
voie să-mi întindă curse sau să mă otră
vească.

Dar nu putea mînca ținîndu-și respira
ția. Se frămînta tocmai pentru a găsi o 
soluție, cînd își aminti că avea în buzu
nar cîteva rezerve de oxigen.

— încăperea pare etanșă. Pot deci să 
fac încercarea de a crea o atmosferă 
prielnică respirației.

Destupă două dintre rezervoare și ga
zul țîșni cu violență. Curînd putu să-și 
scoată coiful și începu să mănînce.

Fructele erau minunate, zemoase și 
totodată dulci, și aromate.

Al treilea obiect era o cutioară ovală. 
In ea se afla un terci de culoare roșcată, 
care răspîndea un miros îmbietor.

începu să mănînce cu poftă. Ii găsi 
mincării un singur cusur: era extrem de 

grasă. Totuși, nu lăsă nimic pe fundul 
cutiei. Terminase tocmai ultima îmbucă
tură și din darurile neașteptate nu rămă
seseră decît vasele goale, cînd niște zgo
mote curioase îi atraseră atenția. Sări în 
picioare și ascultă cu înfrigurare. Părea 
să vină de la numai cîțiva metri Se apro
pie de peretele din dreapta și își lipi ure
chea. Auzi niște țipete curioase, aseme
nea stridențelor unei orchestre dezacor
date, apoi citeva zgomote produse de 
obiecte în cădere. Pe urmă se făcu din 
nou liniște.

— Desigur că Virgil și ceilalți vor 
începe neîntîrziat să mă caute, cind se 
vor intoarce la rachetă.

UN PRIETEN NEAȘTEPTAT
Trapa din tavan se deschise pe neaștep

tate.
Citeva clipe, oxigenul din temniță se 

auzi scăpînd afară. Tocmai cînd Butaru 
se pregătea să-și fixeze casca străvezie, 
trapa se închise la loc. Putu astfel să ră- 
mină cu capul descoperit, căci în temniță 
rămăsese oxigen suficient.

O funie subțire fu lăsată in jos și un 
marțian coborî cu îndemînare.

Savantul se retrase spre perete, hotă- 
rit să se apere.

Vizitatorul nu părea însă să aibe inten
ții ostile. Se opri în fața lui și îl privi 
cu multă curiozitate.

Semăna cu marțienii pe care îi mai vă
zuse și totuși ceva parcă îl deosebea de 
ei. Fața lui deschisă, lipsită de globul 
metalic, era prietenoasă, iar ochii mari 
nu aveau privirea crudă a celorlalți. 
Fruntea părea mai înaltă, iar bărbia mai 
puternic dezvoltată. Părul lipsea aproape 
cu totul de pe obraz.

Matei îi urmărea mișcările.
Marțianul scoase cîteva sunete melo

dioase și făcu semne care păreau a fi un 
salut. Se apropie și mai mult de el, să
rind cu stingăcie pe piciorul său gros. 
Butaru ii văzuse pe ceilalți marțieni exe- 
cutînd sărituri înalte, pline de agilitate, 
pe cînd acesta nu reușea decît anevoie 
să se miște.

Noul venit ii ghicise parcă gîndul. 
Duse unul dintre brațele sale spre picior 

și făcu să zornăie un lanț subțire. Apoi 
arătă cu aceiași tentaculă spre piept, 
unde era tatuat un cerc rotund, întretăiat 
de un lanț. Acest semn părea ars cu fie
rul roșu, pe o secțiune de piele care fu
sese despuiată de păr.

— Un prizonier sau un sclav, își zise 
astronomul, plin de uimire. Poate deveni 
un aliat prețios, dacă reușesc să mă înțe
leg cu el. Dar tocmai aci este greutatea.

învățatul ridică ca și prima dată mîi
nile, cu palmele desfăcute înainte. în 
semn de prietenie. Ințelegînd, marțianul 
făcu același gest. Pe buzele sale groase 
apăru ceva care aducea a zimbet.

— Hotărît că nu are intenții dușmă
noase, își zise Butaru.

Scoase stiloul pneumatic și carnetul de 
notițe. Desenă o schemă a sistemului 
nostru planetar. Punînd degetul pe glo
bul terestru, rosti limpede și suficient de 
puternic cuvîntul „Pămînt". Apoi arătă 
spre sine.

Marțianul dădu de cîteva ori din cap 
în semn că a înțeles.

Matei iși opri apoi degetul asupra soa
relui și îl, numi pe acesta.

Vizitatorul său ii luă stiloul din mină 
îl îndreptă spre planeta Marte, scoase 
trei sunete melodioase și arătă spre el.

Astronomului îi scăpă o exclamație de 
uimire. începu să deseneze alte figuri, 
numindu-le în același timp. Apoi arătă 
spre cap, spre picioare, spre mîini, spu- 
nînd cuvintele respective. Marțianul îi 
indica sunetele sau asociațiile de sunete 
melodioase care formau cuvintele cores
punzătoare ale limbii lui.

După cîtva timp, își spuseră reciproc 
numele. Al marțianului era format din 
trei sunete. Acestea se asemănau oarecum 
cu Mi, Sol și Si din gama obișnuită pe 
Pămînt.

Reușiseră să lege o mică conversație, 
în care cuvintele erau completate prin 
gesturi și desene.

Arătînd spre cutiile goale, Mi-Sol-Si îl 
făcu să priceapă că el îi trimisese apa și 
alimentele. Curînd tînărul savant își dădu 
seama că vizitatorul său era — ca și el 
— prizonier.

Arătîndu-i zidul din dreapta, noul său 
prieten îl făcu să înțeleagă că dincolo 
mai erau alți cinci captivi pămînteni.

— Ei trebuie să fie 1 strigă Butaru. Va 
să zică au căzut în capcană ca și mine.

Mi-Sol-Si îi povesti că pe Marte trăiau, 
în afară de marțienii sălbatici, un alt 
grup de locuitori. El arătă că fusese făcut 
prizonier de către sălbatici și silit să le 
fie rob.

Discuția aceasta curioasă dura de 

multă vreme, cînd de sus se auziră zgo
mote. Marțianul se cutremură. Porni atît 
de repede, pe cît îi permitea lanțul, spre 
funia care atîrna din tavan și începu să 
se cațere. Peste cîteva clipe, dispăru prin 
trapă. Aceasta se închise, cufundind din 
nou temnița în noapte.

Musafirul neașteptat mai reveni.
Pentru a întreține în grotă atmosfera 

necesară respirației, savantul fu nevoit 
să mai jertfească două rezervoare de oxi
gen, pentru a compensa pierderile dato
rate deschiderii 'trapei.

Află de la Mi-Sol-Si lucruri deosebit 
de interesante despre locuitorii planetei 
Marte, căci ajunseseră să se înțeleagă 
din ce în ce mai ușor.

n chinuia însă gîndul că timpul tre
cea și că distanța între Marte și asteroi- 
dul „Copernic", baza expediției interpla
netare, creștea cu fiecare ceas, cu fiecare 
minut

Noul său prieten vorbea neîncetat. Po
vestea că, în marea peșteră, marțienii pu
teau respira fără cască, deoarece oxigenul, 
rezultat de emanații naturale, se găsea în 
cantități suficiente pentru plămînii lor 
puternici. Mi-Sol-Si îi spuse că el, ca 
sclav, nici nu avea coif și rezervă de oxi
gen și ca atare fuga sa din cetatea subte
rană era cu neputință.

Lui Matei îl veni un gînd năstrușnic. 
II întrebă pe noul său prieten dacă nu 
cumva poate să-și procure o țeavă.

Marțianul plecă grăbit și reveni în. cu
rînd cu un tub metalic ruginit, dar totuși 
utilizabil. Astronomul scoase una dintre 
buteliile sale de oxigen, fixă țeava de ea 
și o duse la nasul marțianului, legîndu-i-o 
strîns îfi jurul capului, cu o fîșie ruptă 
din cămașa sa.

Marțianul înțelese..
Cînd Butaru îi propuse să evadeze îm

preună, el acceptă cu entuziasm.
Cu ajutorul unei pile subțiri, pe care o 

găsi într-unul din buzunarele costumului 
său, Matei reuși să-1 scape de lanțuri.

Mi-Sol-Si plecă din nou, pentru a face 
o recunoaștere. Reveni în curînd și ii 
făcu semn noului său prieten că încerca
rea putea fi întreprinsă. Ii spuse că mar
țienii sălbatici se aflau în marea sală a 
templului subteran al apelor și că se pre
găteau să celebreze o ceremonie de sacri
ficiu. Jertfele, care deobicei erau alese 
dintre sclavi, aveau să fie de data aceasta 
prizonierii sosiți în pasărea de oțel.

Pe Matei îl trecură fiori.
— Trebuie să-i scăpăm, încearcă el să 

explice marțianului.
Mi-Sol-Si nu pricepu un timp ce voia 

să spună savantul. Cînd se lămuri îi 

dădu să înțeleagă că paznicii erau nume
roși. Ii explică apoi că există o singură 
soluție. Să fugă cît mai repede și să re
vină cu ajutoare.

Matei Butaru își dădu seama că prie
tenul său avea dreptate. Dar înainte de 
a pleca, trebuia să le transmită un mesaj, 
ca să nu-și piardă nădejdea.

Se apropie de zidul dincolo de care erau 
tovarășii săi și lovi cu minerul cuțitului 
în peretele de stîncă Un timp domni o 
liniște deplină Apoi, se auziră drept răs
puns niște lovituri neregulate.

încurajat, astronomul continuă să bată, 
formînd din Uterele alfabetului Morse ur
mătorul mesaj :

„Aici Butaru, încerc să scap cu ajuto
rul unui marțian care e de partea noas
tră. Dacă reușesc, mă întorc curînd cu 
ajutoare. Nu pierdeți speranța. Ați pri
ceput ?“

Răspunsul veni din nou, sub forma cî- 
torva lovituri, care însă nu aveau nici un 
înțeles.

— De ce nu răspund oare și ei prin 
semnele Morse ? — se întrebă învățatul 
neliniștit.

Voi să transmită încă un mesaj, dar 
Mi-Sol-Si îl trase nerăbdător de mină Era 
tîrziu și nu mai aveau timp de zăbovit.

înainte de a se cățăra pe funie, marția
nul îi dădu niște bile străvezii Ii explică 
că acestea cOhțin gazul cenușiu, cu care 
se pot face invizibili. Butaru le luă și își 
puse coiful.

Celula în care fusese ținut dădea într-o 
încăpere destinată preoților, vecină cu 
sala cea mare a templului Aci era o masă 
scundă, de formă circulară, cu un singur 
picior. In jurul ei se aflau cinci taburete. 
Pe perete se zăreau mai multe butoane 
colorate, așezate pe un tablou negru In 
fund se deschidea o poartă, iar alături 
de ea un gemuleț, care dădea în sala 
templului. Aruncară prin el o privire 
fugară

O mulțime de marțieni sălbatici încon
jurau marele glob transparent, în care se 
vedea agitîndu-se ceva.

Mi-Sol-Si îl zori din nou pe Matei.
— Pe aici, îi făcu el semn. Repede 1
Ieșiră pe o ușă mică, triunghiulară și 

ajunseră în coridorul cel mare. Acesta 
era pustiu, căci marțienii sălbatici erau 
cu toții la rugăciune.

— Acum trebuie să fugim, păreau să 
spună gesturile lui Mi-Sol-Si.

Nu îndrăzniră să folosească covorul 
mobil, ca să nu atragă atenția.

Trecură alergînd prin coridor. învățatul 
abia reușea să se țină după prietenul său, 
care înainta acum prin sărituri sprintene.

(va urma)



Cititorii răspund utemiștilor din comuna Peret

„Cum să facem viața de U.T.M.
mal interesantă, mai plină de conținut"?

Copiii noștri vor trebui să ne cunoască activitatea

Cinste tinerilor constructori ai marelui pod peste Dunăre Pentru crearea sistemului 
securității colective în Europa

■ /n camera spațioasă a maternității cu per
etele albe la geam a răsunat un țipăt de co
pil. ,,Te felicit tovarășe Elena, ai născut un 
băiat", mi-a spus mai tirziu doctorul. Și o 
bucurie fără seamăn mi-a umplut atunci ini
ma. Peste un timp, tl siring la piept pe mi
cul meu Titus, li sărut obrajii calzi, ii min
gii mlnuțele mici cu „ degetele subțiri. 
0 fericire mai mare pentru o mamă nici nu 
cred că există!

Fără să vreau glodurile mă duc adeseori la 
Viitorul băiatului meu. Visez școala unde va 
învăța. Și anii vor trece. II văd puritnd cra
vata roșie de pionier fi apoi carnetul de mem
bru al Uniunii Tineretului Muncitor. Visez 
uneori fi eu fi soțul meu, să-l așteptăm pe 
fiul nostru la una din intrările facultății in 
care va studia. Poate la Institutul Forestier 
din Orașul Stalin, poate la Institutul Politeh
nic sau la cel Agronomic din București. Fiul 
nostru va ieși și se va îndrepta bucuros către 
noi. Ultimul examen a fost trecut. Ce va fi 
el oare atunci ? Inginer, profesor, sau poate 
medic ? Nu știu ce meserie o să-i placă. Un 
lucru e sigur: copilul meu va crește un cetă
țean devotat patriei care va iubi munca, și 
fre își va căuta fericirea in muncă.

Cindva poate fiul meu mă va tntreba:
*Mamă tu ai fost utemistă, dar ce ai făcut tu 
pentru organizație ?" Prea multe fapte n-o să 
am să-i povestesc dar sini convinsă că voi 
reuși să sădesc tn inima lui dragostea pentru 
activitatea socială și dorința sinceră ca atunci 
tind se va face mare să activeze și el pe acest 
tărim. Ii voi povesti cum adun in fiecare 
miercuri și vineri seara pe cetățenii cartieru
lui nr. 18 care nu știu carte, pentru a-i învăța 
să scrie și să citească. Ii voi arăta cum prima 
mea grijă a fost să merg pe la casele fiecă
ruia pentru a sta pe îndelete de vorbă cu ei, 
pentru a-i ajuta să priceapă că ei trebuie să 
fjn-ci din întunericul in care au fost ținuți de 
yfegimul burghezo-moșieresc. Ii voi arăta că 
in această muncă nu mi-a fost de loc ușor, că 
am iniimpinat unele greutăți, dar că nu m-am 
descurajat. Unii de exemplu, au venit chiar a 
doua zi la curs așa cum au promis. Alții mai 
șovăielnici au început să vină abia mai tir
ziu. Totuși pină la urmă au venii cu toții. N-a 
fost ușor nici cu învățătura. Au fost unii cetă
țeni ca Marc dan Ana care cu cititul o mai 
scoteau la capăt, dar cind era vorba de scris 
tare se mai necăjeau. Neîncrezătoare in for- 
tele ei, to'.'c'c-a Ar.a mereu spunea că ea n-o 

ajunge •: c cds:ă să-și scrie nici măcar nu
mele. Și c-.i.zi iztă că știe să scrie, și nu nu
mai numele. Trebu a deci să le explic acestor 
oameni nu numai cum să scrie o literă sau 
cum să pronunțe un cuvint. dar să le arăt și 
greuțățiie pe care le aveau de intimpinat, să-l

conving și să-i ajut ca să le învingă. Și aceas
tă muncă grea dar frumoasă am făcut-o cu 
multă plăcere, pentru că știam că este o sar
cină încredințată de organizație și că ea tre
buie îndeplinită. Ce mult se va mira Titus al 
meu cind va afla că oameni bătrini cu părul 
alb ca neaua așa cum sînt Ganea Achin, 
Marchidan Ana, Luca Ion sau Luca Ana au 
învățat cu mult sirg buchiile alfabetului.

Va trebui să-i spun cite ceva și despre acti
vitatea organizației de bază din care fac parte. 
Serile tineretului de la căminul cultural tn 
care ascultăm o conferință, cintăm in cor sau 
dansăm, vizionările de filme urmate de dis
cuții in colectiv, informările politice, sau bo
gata activitate cultural.-artistică in care sint 
antrenați majoritatea utemiștilor, iată o parte 
din conținutul muncii educative a organizației 
noastre de bază.

Toate acestea cum și convingerea fermă că 
tot ceea ce fac pentru organizație jac pen
tru mine și căminul meu, pentru ca visurile 
ce mi le făuresc in legătură cu viitorul copilului 
meu să prindă viață, m-au făcut să muncesc 
din tot sufletul pentru îmbunătățirea activității 
organizației U.T.M. de care mă simt și eu 
răspunzătoare.

Desigur că în munca mea zilnică tntimpin 
și unele greutăți. Casa, copilul cer multă 
preocupare. Dar important este insă că in cea ' 
mai mare parte reușesc să-mi impart impui 
in așa fel Incit îmi văd de ale casei și caut 
să-mi îndeplinesc și unele sarcini încredințate 
de organizație să particip regulat la cercul 
politic cu începătorii din care iac parte, și la 
adunările generale U.T.M. In zilele In care 
nu pot trece pe la sediul organizației U.TJA. 
imi vine tare greu. Simt atunci că mai am 
ceva de făcut, că am rămas datoare cu ceva 
față de organizație. Și mă străduiesc ca ase
menea zile să fie dt mai puține.

După cite Știu mei sint unele uiemiste care 
după ce se căsătoresc nu mai activează in 
organizație sub obișnuitul motiv că ..r.-au 
timp". Această afirmație este complet neîn
temeiată. Viața Și munca noastră zilnică, do
vedesc că atunci cind există dorința sinceri 
de a munci tn rindurile U.T.M., de a con
tribui cu toate forțele la imbunctețirea activi
tății ei, nu exvstă nici o barieră de netrecut. 
Cu mai multă preocupare din partea comite
telor U.T.M. pentru a antrena pe utem^ieîe 
căsătorite și pe tinerele mame uiemiste la 
activitatea obștească, octastă prob 
te spinoasă pentru multe organizații de bază 
U.T.M., poate și trebuie să fie rezolvată cu 
succes.

CHIRILĂ ELENA
■Jembră a organiza- e'. <Je bază U.T.M. 

din Rîșnov. raionul Statal

RISTEA NICULAIE — 
mecanic chesonier, decorat 
de către R.P. Bulgaria cu Or
dinul „steagul Roșu al Mun
cii" și cu „Ordinul Muncii" 
cl. I-a al R.P.R. (fotografia 
nr. 1).

GISCA GHEORGHE — 
maistru montor, decorat de 
către R.P. Bulgaria cu „Ordi
nul Muncii" de aur, și dis
tins cu „Medalia Muncii" a 
R.P.R. (fotografia nr. 2).

GÎSCĂ ȘTEFAN — șeful 
unei brigăzi de montori, de
corat de către R.P. Bulgaria

cu „Ordinul Muncii" de ar
gint și distins cu „Medalia 
Muncii" a R. P. R. (fotografia 
nr. 3).

BOLDEI ION — maistru 
electrician, decorat cu „Or
dinul Muncii" cl. IlI-a al 
R.P.R. (fotografia nr. 4).

ANASTASESCU ION — 
maistru montor, distins cu 
„Medalia Muncii" a R.P.R. 
(fotografia nr. 5).

CĂLIN GHEORGHE — 
electrician bobinator, distins 
cu „Medalia Muncii" a R.P.R. 
(fotografia nr. 6).

Curenții de înaltă tensiune în construcție
Curentul de înaltă tensiune a devenit La 

noi foarte necesar și obișnuit in toate com
partimentele vieții economice. In curind. 
el va fi extins pe scară largă si in con
strucții. Zilele acestea, un grup de cerce
tători constructori au terminat experien
țele de laborator și au declarat mulțumii’: 
„De acum, va începe o etapă nouă in is
toria constructorilor:"™ Oare ce poate fi?

Materialele de construcții ce se fabrică 
în țara noastră au nevoie in diferitele faze 
ale procesului tehnologic de un timp foar
te mare de uscare înainte de a fi introduse 
în cuptoarele termice. Or aici și-au în
dreptat atenția tovarășii Arpad Raczko, 
inginer Vasile Chiriac, inginer Paul Pave- 
lescu și ceilalți cercetători și tehnicieni. 
Ei s-au gindit să folosească radiațiile cu- 
renților de înaltă tensiune pentru uscarea 
rapidă a acestor materiale. Experiențele 
s-au făcut cu plăci de argilă și rezultatele 
au întrecut toate așteptările.

S-a calculat apoi că „uscarea electrică* 
este de 120 de ori mai rapidă decit proce
deul termic folosit acum in industna ce
ramică — uscătoriile tunel. In plus, se 
adaugă avantajul că materialele (cărămiz. 
ceramică, porțelan, lemn, etc.) supuse tra
tării cu energie electrică de înaltă ten
siune nu mai prezintă fisuri ca la cea ter
mică, uscarea producîncu-se din interiorul 
materialului spre exterior.

Noul procedeu — ce va înscrie cu ade
vărat o nouă etapă în dezvoltarea con
strucțiilor — va fi pus în curind în pro
ducție. La fabrica de cărămizi „Solidari
tatea**, din Capitală specialiștii trimiși pen
tru studierea aplicării practice a noului 
sistem au declarat că folosirea curenților 
de înaltă tensiune va scurta considerabil 
ciclul tehnologic de la 30 zile cit durează 
acum la 3 zile, iar productivitatea muncii 
va spori cu 30 la sută.

Pomicultorii din Turcinesti

— Da. de ce tal capetele
— Să-i altoiesc taică răsj 
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încă din iarnă Nxxriae Manta a pornit 
la rinduitul livezzi. A adunat zăpada — ca 
o broboadă în jurul fiecărui pom. Nxn nu 
se desprimăs-ărase bine cind el începuse 
tăiatul ramurilor uscate aranjiad coroana 
pomilor. I-a stropit cu ulei mineral — 
apoi a avut grijă să pună intre rlndur. 
gunoi de grajd bine putrezit. Pămintui 
dintre pomi l-a tărunițat bine. Fiecare 
pom are trunchiul văruit de parcă are o 
încălțare albă. Sfatul popular i-a trimis 
la timp pomicultorului echipa care i-a 
stropit pomii cu zeamă sulfo-calocă.

Să nu credeți cumva că Ntcolae Manta 
s-a trezit așa deodată învățat, de știe cur
să îngrijească pomii. Știa el multe lu
cruri că doar nu e pomicultor de ieri de 
azi dar. din conferințele ținute la căminul 
cultural, din broșurile citite a aflat cum 
își îngrijesc pomicultorii sovietici livezile. 
Acum fiecare clipă o folosește pentru a-și 
îngriji pomii cum scrie la carte.

— „Așa m-am înfrățit cu pomii de par
că ar fi una cu trupul meu" — spune el

duche.
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Ministerului Invcfămînhilui

MzruMertx. In-i-stămintuhii comunică . 
L Exs—eoese de adm-tere in școlile 
ei— «cscSe pedagogice ș: școlile medii 

tor nes loc intre 9—16 augustIb
1S54.

2. Exzaeoeta <5e a<tr**tere în școlile pro- 
fesfeeile vor «vea loc intre 20—29 au-

X Examenele de admitere în Institutele 
de invățămint superior vor avea loc intre 
!5—25 august 1954 pentru cursurile de 
zz Intre —25 august 1954 pentru cursu
rile serale și intre 10—20 septembrie 1954 
pentru cursurile fără frecvență.

A Examenele de admitere in facultățile 
tnuncr.oresti vor avea loc intre 12—22 
august 1954.

Pentru tafarmații suplimentare, candi- 
da(& se vor adresa instituțiilor de invă- 
ță~.r.t respective.

BERLIN 23 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 22 iunie a avut loc ședința de în
chidere a Conferinței sindicale europene.

Participanții la conferință au adoptat în 
unanimitate un apel adresat oamenilor 
muncii din întreaga Europă.

Conferința a adoptat de asemenea un 
apel către oamenii muncii din lumea în
treagă în legătură cu problema armelor 
atomică și cu hidrogen. Conferința chea
mă pe oamenii muncii din Europa și din 
lumea întreagă, indiferent de apartenența 
lor sindicală, să lupte din toate puterile 
umăr la umăr pentru ca să înceteze ime
diat experimentarea bombelor atomice și 
cu hidrogen, pentru ca statele care dispun 
de aceste arme să-și ia angajamentul de 
a nu le folosi în nici o împrejurare.

----- •-----

ȘTIRI SPORTIVE
• La 22 iunie s-au jucat parti

dele întrerupte din cea de a treia rundă 
a meciului de șah dintre echipele U.R.S.S. 
și S.U.A.

Denker nu s-a prezentat la masa de joc 
pentru a relua partida cu Bronștein, care 
avea mare avantaj la întrerupere. Vic
toria a fost acordată lui Bronștein. Fără 
să mai reia jocul, Gheller și Horowitz au 
căzut de acord asupra remizei. Smîslov, 
care avea un pion în plus într-un final 
de turnuri cu Reshewski, a constatat că 
avantajul lui nu poate fi realizat și după 
16 mutări a acceptat remiza.

In partida întreruptă, in cea de a doua 
rundă, dintre R. Byrne și Kotov, primul 
avea un pion în plus. Jocul precis a lui 

I Kotov* a respins însă toate încercările ad- 
, vrr<arului de a obține victoria și după 
, 108 mutări partida s-a terminat remiză.

Partida dintre R. Byme și Kotov, între
ruptă in turul trei, se va juca după des
fășurarea rundei a patra.

înaintea ultimei rur.de, scorul meciu
lui este de 15' ;—71 » in favoarea echi
pei Uniunii Sovietice.

★
PR AGA 23 (Agerpres). — In cadrul 

turneului zonal de șah pentru campioua- 
I tul mondial, la 22 iunie s-au disputat par- 
' Udele întrerupte din rundele a 15-a și a 

16-a.
Șahistul romîn Ion Bălănel a obținut o 

nouă victorie. Valorificindu-și cu preci- 
' zie avantajul de la întrerupere, el a ciș- 
i tigat un punct prețios in partida cu ma- 
estrui maghiar Kluger In ultimile patru 
:„nde Bălănel a realizat o performanță 
deosebită obținind 31/: puncte din 4 po- 

I sibile. El a invins pe cunoscuții șahiști 
•r.aghiari Szabo. B cza și Kluger și a 
făcut remiză cu Solin.

Celălalt șahist romin, Ciocîltea, a iu- 
I cat corect continuarea partidei cu cam- 

Pionu! poionez Sliwa și a obținut remiza. 
I Stahlberg a ciștigat la Sajtar, care su

feră prima infringere de la începutul tur
neu'u; Barcza a ciștigat la Minev, iar 
Hedja a cedat la Lundin. Partida 

' Uhlmann-Palmasson s-a terminat remiză. 
Solin a cedat la Szabo și Hodja la Sajtar.

★
ZURICH 23 (Agerpres). — In cadrul tur

ns ului final al campionatului mondial de 
fctbal ieri s-au desfășurat la Basel și 
Zurich cele două jocuri de baraj care au 
desemnat celelalte echipe participante la 
sferturile de finală.

La Basel, echipa Elveției a reeditat vic- 
( toria realizată acum cîteva zile asupra for

mației Italiei. Fotbaliștii elvețieni au ju
cat cu multă ambiție depășind tehnica su- 

^perioară a italienilor Ei au terminat în
vingători cu scorul de 4-1 (1-0). '

Cel de al doilea joc de baraj a avut 
loc la Zurich, unde s-au întîlnit echipele 
Germaniei occidentale și Turciei. Din nou 
echipa Germaniei occidentale s-a dovedit 
superioară, obținînd victoria și totodată 
calificarea cu scorul de 7-2 (3-1).

Printre minerii dinPetrila
Pe suișul încercat al viitorului

De le Petroșani spre Petri
la. cind soarele n-e străbătut 
încă înălțimea munților, trenul 
electric duce spre mină sute de 
muncitori. In curtea mine! după 
ce îmbracă salopetele, cișmele 
de oauciue și scurteicile de bla
nă, muncitorii se înd-eaptă ca 
într-un lung pelerinaj spre lăra- 
pări*. Majoritatea își prind lăm
pile electrice de căștile de metial 
sau la scurteică și se îndreaptă 
grăbiți spre puțul de intrare.

Corfa, sau colivia, cum îi zic 
minerii, îi poartă iute în jos 
spre locurile de muncă.

Geana de lumină a zilei dispa
re treptat și în jur te cuprinde 
bezna adîncului. Pe galerii lăm
pile de abataj punctează întune
ricul ca niște licuric* în noapte.

Ihdreptîndu-se spre locul de 
muncă Haidu Iuliu urmărește 
„goalele*- dirijate spre sectorul 
lui. Alături de el pășește Petre 
Fiilop și el miner de frunte din 
brigada vestitului Gyula baci 
cum obișnuiesc să-l spună mi
nerii lui Haidu Iuliu. Ajuns la 
locui de muncă Gyula baci mai 
verifică odată pichamerele, pi
păie cărbunele mîngîindu-1 par
că, dă ultimele îndrumări orta
cilor și ciocanele prind să du
duie.

— Heei, opriți băieți ! le stri
gă Haidu Iuliu tovarășilor din 
brigadă. Aici se poate da un șut 
fest. N-avem metan și putem 
pușca. Asta înseamnă cam două 
norme peste plan. Perforatoarele 
încep să sfredelească plămada 
tare a cărbunelui.

Gyula baci verifică singur gău
rile, dinamita. își chiamă orta
cii în colțul opus al galeriei, a- 
poi artificierul dă foc. In liniș
tea adîncuilu! bubuituri scurte 

In privința protecției muncii șt tehnicii securității 
muncii, în ultima lună la mina Petrila s-au luat o serie 
de măsuri concrete.

» Astfel la orizontul X, prin măsurile luate mai îna
inte, va intra zilele acestea in funcțiune instalația de 
fabricare a apei gazoase.

• A fost zidit postul de prim ajutor nr. 2 de la sec
torul V.

• Pe un număr de 360 vagonete de transport, au fost 
scrise lozinci de prevenire a accidentelor.

• Pentru ușurarea muncii lopătarilor la lucrările de 
înaintare, au fost puse în funcțiune 3 mașini de încărcat.

se succed unele după altele. Or- 
tac’i le numără cu atenție.

4...  5... 10... 16... 20... Mai stau 
cîteva clipe pînă se liniștește fră- 
mîntarea înăbușită a cărbunelui 
și praiul se risipește. Vagoneta
rii încep să încarce. In lumina 
palidă a lămpilor de abataj 
Gyula a zărit din nou chipul tî- 
nărului vagonetar coborît curînd 
în mina din Petrila. După ce 
încarcă vagonetele, ridică pic- 
hamerul, îl cercetă cu curiozi
tate, apoi rămase pe gînduri 
scrutînd cu privirea peretele ne
gru de cărbune, Gyula baci pri
vi țintă jn ochii tînărului,, se a- 
propie de el și-I întrebă :

— Ți-ar place să lucrezi cu 
pichamerul ? Mihai Molnar în
cercă să ghicească dacă cumva 
vestitul miner nu rîde de el. A- 
poi cu bucurie nestăpînită

— Mult, tare mult mi-ar place 1 
Și mie și prietenului meu Ma
tei 1

Trecuseră cîteva zile de la a- 
ceastă întîmplare și Gyula baci 
obținuse aprobarea conducerii 
minei să califice la locul de 
muncă pe cei doi tineri.

★

Ai grijă M'ha' cum ții picha
merul. Aici cărbunele e tare și 
trebuie să-i înveți năravul. Apa
să ușor pe buton șt împinge fest 
ciocanul în peretele îndărătnic.

Tînărul Molnar Mihai mai pri
vi odată spre Haidu, apăsă pe 
buton și înfipse cu toată pute
rea ciocanul în peretele lucios 
de cărbune. O scurtă răpăială și 
în jur se prăvăleau bucăți mari. 
Molnar slobozi pichamerul „ridi
că cu brațele înegrite de praf, 
o bucată mare de cărbune, o a- 
propie de lampa de abataj și 
zîmbi.

— Gyula baci, bucata asta o 
iau cu mine, acolo sus, să le 
arăt la ai mei, primul rod al 
muncii. Tînărul puse cu grijă 
la o parte bucata de cărbune și 
porni din nou să lucreze Ală
turi de el încordat, cu fruntea 
îmbrobonată de sudoare priete
nul lui. Matei Tatoc, lucra de 
zor. Fire mai tăcută, el nu în
drăzni să-și spună bucuria prin 
cuvinte.

Trecuseră mai bine de două 
luni de cînd cei doi tineri vago
netari, Matei Tatoc și Mihai 
Molnar, calificați la locul de 
muncă, au devenit ajutori mine
ri. Intr-una din zilele lui aprilie 
la mina Petrila o veste prinse 
să se răspîndească printre mi
neri. Știrea făcu ocolul galeriilor 
— o aflaseră și cei de la sui
toare și cei din abatajele fron
tale. O știa și Gyula baci, dar 
n-avea timp să gîndească ia 

ea. Cînd secretarul organizației 
de piartid coborî la locul de mun
că al ortacilor lui Gyula baci, 
soarele trecuse de amiază.

— Hei, Gyula baci, oprește-ți 
voinicii I Vă așteaptă sus toată 
Petrila. De două ore de la aba
tajul tău gonesc vagonete cu 
cărbune nou, cărbunele lui 1957. 
Mihai Molnar se repezi la vago- 
netul pe oare tocmai îl încăroau 
și scrise cu mîna bătătorită de 
muncă, cu litere de o șchioapă : 
„Bine ai venit 1957". Privi mîn- 
dru în jur simțind că în vago- 
netul ăsta și el. Mihai Molnar a 
pus cărbune nou.

. Matei Tatoc prinse mai abitir 
ciocanul luptînd încăpățînat cu 
peretele de cărbune. Ce-i drept, 
ÎI treceau prin minte atîtea gîn
duri. etîtea bucurii, atîtea minu
nate realizări culese în viața lui 
tînără doar într-o singură ju
mătate de an ; vagonetar și la 
18 ani ajutor miner, și unde, în 
brigada lui Gyula baci.

Cînd au ajuns sus. flori albe 
au căzui peste fețele înegrite de 
praf de cărbune. Vîntul primă
verii l-a răcorit fruntea și Ma
tei Tatoc simți în ziua aceea că 
viața lui tînără are un făgaș mi
nunat — un drum greu dar fru
mos pe suișul îceroat al viito. 
rulut,

★

Inserase de mult. In casele oa
menilor se aprinseseră luminile. 
Cei doi prieteni Matei Tatoc și

Multe s-au scris despre eroismwl in munci al minerilor 
din Valea Jiului. Știri, reportaje, povestiri, articole de 
experiență scrise de mineri, au racul eucscs'.e oameni
lor muncii din patria noastră, aspecte ale luptei mineri
lor pentru a extrage cit mai mult cărbune. Din abata
jele minelor Văii Jiului, curge fără întrerupere ca un flu
viu, cărbunele, ee ia drumul eoeseriilor. al termocentra
lelor, secțiilor de preparații ți depourilor de locomotive. 
Minerii își denumesc eu mir.drie îndreptățită cărbunele 
pe care îl scot, plinea industriei.

Fiecare bucată de cărbune ee se folosește fie la loco
motive, fie la termocentrale sau eoeserii. ar putea vorbi 
despre fapte noi și îndrăznețe, fapte din eroismul muncii 
minerilor.

Aceștia duc astăzi o viată nouă, lipsită de grija zilei 
de miine. Valea Jiului, prin grija statului nostru demo
crat-popular și prin munca harnicilor mineri, se trans
formă tot mai mult dintr-o vale a plingerii, intr-o vale- 
a fericirii, a bucuriei, a muncii și inițiativei creatoare.

In intîmpinarea zilei de 23 August, minerii din Valea 
Jiului intensifică întrecerea socialistă, aplică cu succes 
experiența înaintată, extrăgind tot mai mult cărbune.

Iată citeva fapte obișnuite dintr-una din minele Văii 
Jiului, Petrila.

Mihat Moinar pășeau agale spre 
casă.

— Vom ajunge mineri ca Gy j- 
la baci — se avîntă ta discuți* 
neastîmpănatul Mihai, mai în
drăzneț în visuri și ta gînduri. 
mai entuziast. Matei Tatoc as
culta vorbele prietenului, tăcut 
cum îi era firea, hotărtt să ajun
gă miner dar netadrăznmd să-și 
spună gîndul.

Gyula baci, zfcnbea fericit prl-

Transportînd încărcătură prețioasă
Schimbul II tocmai se pregă

tea să intre în șut. Pînă la 
preluarea lucrului, mai era vre
me cam vreun ceas. Totuși, la 
puțul principal. în așteptarea co
liviei se adunaseră mulți mineri. 
Fiecare se grăbea să ajungă cît 
mai din timp la locul Iui de mun. 
că. In haine de protecție, pur- 
tînd urme de steril și cărbune, 
cu căști și lămpi de siguranță. 
— fără de care nu se poate in
tra în mină. — ortacii coboară 
spre adîncuri. Colivia îi lasă la 
orizonturi diferite, așa cum liftul 
te lasă la un etaj sau altul.

Tovarășele Petrie Valeria, Me- 
drea Sofia și alte mașiniste de 
locomotivă, se opresc la orizontul 
X.

Cu zîmbctul pe buze și casca 
pusă ștrengărește pe cap. Petric 
se. duce să-și la în primire loco
motiva. E e mașină sovletl- 

vi nd prin geamul casei peste 
Petrila. peste munții ce-o încon- 
;urau ca un brîu, gîndi-ndu-se cu 
b-scarie la cei doi prieteni, la cei 
doi tineri crescuți de el.

In timp ce aceste gînduri se 
înmănunchiau fericite, acolo jos 
tn edîncu! celor peste 100 de 
metri, schimbul trei al brigăzii lui 
Haidu Iuliu dădea cărbunii unui 
nou an — anului 1957.

CARMEN CONSTANTINESCU

că, cu mare putere de tracțiune 
ți ușor de condus. Poartă nr. 3.

— „Noroc bun" — îi răspunde 
La urare, tovarășa pe care o 
schimbă. Aceasta o informează 
cum a decurs transportul, cum 
funcționează locomotiva, ce greu, 
tați a întîlnit pe traseu. Petric 
Valeria își ocupă locul pe loco
motivă.

Controlează atentă cutia de vi
teze, acționează frîna, trage de 
sfoara troliului care o clipă se 
depărtează de cablu, face să 
sbîrnîie clopotul de alarmă. „To
tul e în ordine'* — spune Petric. 
Mulțumesc!...

Apoi după ce ultimii mineri din 
schimbul II au suit la suprafa
ță. se dă drumul la curentul elec
tric. Transportul poate începe. 
In abataje. în galeriile care vor 

deschide drumul spre no* straturi 
de cărbune, la puțurile de ex- 

fracție, munca spornici a Ince- 
pal. Au fost deja încărcate pri
mele vagonete de cărbune ți de 
sterii, date de schimbul II. Ele 
irebuîesc scoase- acum la supra. 
ia;â. In curind. unele grupe vor 
simți nevo.a de material lemnos, 
de „goale*, iar sectoarele vor 
transmite telefonic acest lucru 
„centralistului*, dispecerul de la 
cenirala telefonică a orizontului, 
care înregistrează toate cererile. 
Ele vor îi satisfăcute în ordinea 
planificării, urmărindu-se în ace
lași timp graficul de transport.

In preajma centralei telefonice, 
e un fel de triaj... în miniatură. 
Sosesc și pleacă garnituri, se aud 
tot felul de indicați!: „La puțiil 
orb nr. 6 est: 15 goale... 2 lemn'*... 
„De la puțul orb or. 4 : 20 căr
bune... 12 steril...**

Lămpile de siguranță sînt agi
tate : se semnalizează de pleca
re, de oprire... Din galeria prin
cipală — al cărei capăt ajunge 
la puțul nr. 4 Pragă — în stin
gă se desface o altă galerie, oa
re duce la puțul centru pentru 
evacuarea producției. De-a lungul 
acestor drumuri principale și ale 
acelora care se ramifică din ele, 
se întind pe sute și mii de metri 
liniile ferate înguste, oa niște 
panglici care lucesc mat în lu
mina ștearsă a becurilor.

Petric Valeria mînuește. „ direc
ționalul". Locomotiva se pune tn 
mișcare. E tocmai ora 14 și 40 de 
minute... Are un traseu lung : de 
aici — de la puțul principal și 
pînă la sectorul V (puțul nr. 4 
Praga) e mai mult de un kilo
metru și trebuie să deservească 
toate sectoarele de pe acest drum.

Acum duce „goale" și cîteva 
vagonete cu material lemnos, atît 
pentru sectorul V, cît și pentru 
sectorul II. Garnitura e de vreo 
40 de vagonete. La coadă, e un 
cărucior în care stă frîinarul. El 
e dator să observe tot ce se în- 
tîmplă în spatele locomotivei și 
să semnalizeze mecanicului...

Tovarășa Petric privește atentă 
înaintea ei. întunericul galeriei 
este străpuns de reflectorul loco
motivei. Drumul îl vede ca-n pal
mă. Privește încordată, cu grijă, 
să vadă dacă nu cumva frînarul îi 
semnalizează vreo neregulă, dacă 
nu e ceva pe linie... Locomotiva 
aleargă cu 10 km. pe oră. Vago. 
netele scrîșnesc, parcă se zdro
besc unele de altele, atunci cînd 

la vreun macaz, sau la vreo 
curbă, viteza este încetinită.

Petric Valeria privește mereu 
atentă, cînd înaintea locomotivei, 
cînd în urma ei. Nimic deosebit... 
De cîteva minute, a lăsat ..goale
le' la puțul orb nr. 5, și acum 
aleargă spre...... Praga". așa cum
e denumit puțul nr. 4 al secto
rului V... Lumina reflectorului 
joacă pe pereții betonați ai gale
riei. de-a lungul șinelor care lu
cesc și îți dau impresia că alear
gă înapoi ca un fluviu de argint... 
Uneori, furată de zumzetul rit
mic al motorului și al roților, 
Petric Valeria se duce cu gîn
dul înapoi. în’ trecut... Un zîm- 
bet, îi înflorește pe buze — și 
tn ochii ei'larg deschiși poți citi 
atunci că într-o carte... Era prin
1952...  Lucra la crater. Urmărea 
cum se scurge fluviul negru de 
cărbune în vagonete... Dar munca 
aceasta o nemulțumea. Nu avea 
cine știe ce de făcut... După cîte- 
vfl luni, s-a cerut ca și atîtea 
alte fete care lucraseră la cra
ter — să treacă pe locomotivă. 
A fost calificată la locul de mun. 
că, a mai urmat între timp și 
niște cursuri teoretice de electri
citate. A dat examen și a reușit.

De mai bine de doi ani e 
mașinistă pe locomotiva elec
trică. — Muncește bine, cu rîvnă, 
cu dragoste. A îndrăgit această 
locomotivă și o îngrijește cu aten
ție, o unge cînd trebuie, o șterge, 
n-o forțează încărcînd-o peste mă
sură... Niciodată din pricina ei 
n-a încălcat graficul orar... și 
nici n-a făcut vreun „carambol"... 
Aceasta e chiar mîndria ei de 
mașinistă pe locomotivă...

Dar, stai 1 parcă frînanul mișcă 
lampa... O rotește... Da, da, tre
buie să oprească... Dusă pe fă
gașul amintirilor plăcute, uitase 
de ultimul macaz înainte de a 
ajunge la puțul nr. 4. Oprește... 

O importantă inovație: O problemă care dă mult de 
lucru minerilor în legătură cu un bun aeraj la subteran, 
este acum asigurarea unei etanșări perfecte ale legătu
rii dintre tuburi. Această etanșare nu se făcea în bune 
condițiuni, datorită unei cantități insuficiente de șuru
buri, ce existau la mina Petrila. Lipsa neetanșării in bune 
condițiuni, a fost înlăturată printr-o inovație făcută de 
către inginerul Mogoș Iosif. Inovația constă în: cupla
rea tuburilor de aeraj, fără să mai fie nevoie de șuru
buri. In acest fel se elimină necesitatea șuruburilor, se 
face economii și se asigură o bună aerisire a minelor.

Experimentată, această inovație a dat rezultate bune. 
Astfel s-a trecut la confecționarea mai multor cuplaje, 
care vor fi transmise și celorlalte mine.

Frînarul „face" macazul și o ia 
pe jos. înaintea locomotivei.. Mai 
e puțin pînă la sectorul V... Au 1 
ajuns. Lasă „goalele" și ia „pli- ' 
nele“... Tone și tone de cărbune 
pentru industria cocso-chimică, 
pentru transporturi, pentru bri- 
chetare La înapoiere, e mai bucu
roasă parcă șj locomotiva alear 
ga mai repede și mai voioasă ■. 
încărcătura lor e prețioasă. — e 
doar „pîinea industriei**...

*
Tovarășa Petric Valeria locuieș

te în Petroșani. Zi de zi ea vede 1 
sute și sute de vagoane de cale fe ! 
rată, încărcate cu cărbune, care 
sînt trimise în diferite centre <n- . 
dustrjale ale țării.. Transportul 
la suprafață pe căile noastre fe- ' 
rate o îneîntă cu precizia lui, > 
cu marea lui capacitate de încăr
care... Uneori, cînd vede parcă 
zburînd uriașele locpmofive care 
trag după ele zeci de vagoane 
de cîte 20 de tone, se gîndește ‘ 
că bine ar fi dacă și transportul 
subteran s-ar conduce după unele 
norme care călăuzesc căile ferate J 
ale țării, dacă și la Petrila s-ar 
elimina transporturile neraționa- ' 
le, dacă s-ar îmbunătăți indicii Ț 
de folosire a materialului rulant, 1 
dacă orarul de transport ar fi 
întocmai respectat de „centra
list". de sectoare... Dacă con
ducerea minei s-ar îngriji să îm-. 
bunătățească aprovizionarea ou 
materiale...

Petric Valeria se străduiește 
tot mai mult. Ea năzuiește chiar 
să meargă și mal departe. De ia 
conducerea locomotivei ea ăr vrv. 
să treacă la stăpînirea întreagă ' 
a secretului acestei mașini să [ 
cunoască toate măruntaiele, fie ' 
care piesă, fiecare șurub Intr o t 
zi se va duce la o școală de ca
lificare de mecanici. Această zi 
nu e departe.
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NOTE Ciu En-lai se va întâlni la Delhi cu Nehru
Situația pe front Tineretul din America Latină sprijină lupta poporului guatemalez

LONDRA 23 (Agerpres). — Postul de 
radio Londra, transmite comunicatul co
mandamentului armatei guatemaleze, în 
care se spune că în urma contraatacurilor 
trupelor guvernamentale, rezistența inter- 
venționiștilor a fost înfrîntă în trei sec
toare de-a lungul liniei ferate Guatemala- 
City-Puerto-Barrios. Detașamentele in- 
tervenționiștilor se retrag în grabă spre 
frontiera Hondurasului, urmărite de tru
pele guvernamentale.

In comunicat se anunță în continuare 
că detașamentele inamicului rupte de 
forțele principale ale acestuia, se pre
dau fără a opune rezistență.

Intervenționiștii au subapreciat 
sprijinul de care se bucură 

Arbenz
PARIS 23 (Agerpres). — Corespondentul 

din Washington al agenției France Presse, 
care în cronica sa expune în general punc
tul de vedere oficial al Americii asupra 
evenimentelor din Guatemala, recunoaște 
însă că intervenționiștii „au subapreciat 
sprijinul de care se bucură în țară preșe
dintele Arbenz".

O nouă cerere a Guatemalei 
pentru convocarea Consiliului 

de Securitate
NEW YORK 23 (Agerpres). — Agențiile 

de presă occidentală anunță că, într-o te
legramă adresată președintelui Consiliu
lui de Securitate, reprezentantul Guate
malei la O.N.U., Castillo Arriola, a ce
rut convocarea de urgență a unei noi șe
dințe extraordinare a Consiliului, deoa
rece agresiunea împotriva țării sale nu 
a încetat. Henri Cabot Lodge, președin
tele Consiliului de Securitate, a refuzat 
însă să dea curs cererii Guatemalei. După 
cum subliniază France Presse, refuzul 
lui Lodge a produs o impresie proastă în 
cercurile O.N.U. care dezaprobă întru to
tul această atitudine.

Dulles —unul din cei mai mari acționari 
ai lui „United Fruit Company“

NEW YORK 23 (Agerpres). — TASS 
transmite :

In ședința din 20 iunie a Consiliului 
de Securitate, reprezentantul Guatema
lei, Castillo Arriola a vorbit despre ro
lul societății „United Fruit Company" în 
organizarea invaziei armate în Guate
mala.

„United Fruit Company" are destulă 
experiență în astfel de chestiuni. Timp de 
decenii, această societate a instalat și 
răsturnat guverne în țările Americii Cen
trale pentru a-și asigura profiturile pe 
care le realizează din vastele proprie
tăți funciare și din celelalte proprietăți 
din aceste țări. Deseori cele cinci mici 
republici din America Centrală sînt de
numite „Imperiul bananelor" al societății 
„United Fruit Comoany". Societatea po
sedă aproximativ 600.000 acri de pămînt 
cultivat în țările Americii Centrale și 
Mării Caraibelor, o flotă de 65 vase, 
peste 1.500 mile căi ferate. Ea controlează 
mijloacele de radio telecomunicații, pro
ducția de energie electrică și transportul 
orășenesc. Din „imperiul" său, „United 
Fruit Company", stoarce profituri imen
se, care s-au cifrat în cursul ultimilor 
cinci ani între 70 și 100 milioane dolari 
anual.

Vorbind despre operațiunile societății 
„United Fruit Company", doi oameni de 
știință americani — Kepner și Soothill 
au scris următoarele în cartea lor „Im
periul bananelor" : „Această societate pu
ternică îi înăbușe pe concurenți, domină 
guvernele, acaparează căile ferate, îi rui
nează pe plantatori, gîtuie cooperativele, 
asuprește pe muncitori, luptă împotriva 
mișcării muncitorești organizate și ex
ploatează pe consumatori".

Autorii cărții, expunînd istoria ma
nevrelor de culise ale societății în țările 
Americii Centrale, citează numeroase ca
zuri cînd vase de război americane și 
infanteria marină au fost folosite pentru 
a impune dominația societății „United 
Fruit Company" în aceste țări. Despre

V. V, Kuznețov 
a sosit la Geneva

GENEVA 23 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 23 Iunie a sosit Ia Geneva locțiito
rul ministrului afacerilor externe, al 
U.R.S.S. V. V. Kuznețov.

V. V. Kuznețov rămîne reprezentantul 
U.R.S.S. la conferința de la Geneva pe 
timpul cît ? lipsește V. M. Molotov.

-----•-----

Vizita făcuta lui Ciu En-lai 
de delegatul Laosului la Geneva

GENEVA 23 (Agerpres). — China Nouă 
transmite :

Se anunță că șeful delegației Laosului 
la conferința de la Geneva, F. Sananicon 
l-a vizitat la 21 iunie pe ministrul Afa
cerilor Externe al Republicii Populare 
Chineze, Ciu En-lai cu care s-a întreținut 
mai mult de o oră.

---- •-----

Scurte știri
• După cum' anunță știrile sosite din 

Quito, rezultatele alegerilor parlamentare 
din Ecuador constituie o victorie a opozi
ției populare asupra partidului clerical și 
aliaților săi, care formează „partidul ame
rican" al Ecuadorului. Candidații opoziției 
— socialiști, liberali și exponenți ai for
țelor populare, au obținut 38 locuri din 
cele 71 ale Camerei Deputaților, în timp 
ce candidații guvernului, format de par
tidul social-creștin, care este condus de 
ministrul de interne Camilo Pence Hen
riquez, nu au obținut decît 21 locuri. Alte 
12 locuri au revenit conservatorilor. Pre
ședintele țării, Joss Baria Velasca Ibarra 
și susținătorii săi au pierdut astfel con
trolul asupra camerei, pe care îl dețineau 
de la ultimele alegeri din iunie 1952.

• Miercuri dimineață a izbucnit un pu
ternic incendiu într-unul din cartierele 
Seul-ului. Peste 600 Clădiri au fost dis
truse sau avariate.

«Scînteia tineretului»
Pag. 4-a 24 iunie 1954 ...de prisos

Desen de EUG. TARU

BUENOS AIRES 23 (Agerpres). — TASS 
transmite:

Alături de întreaga populație progre
sistă, studenții argentinieni înfierează a- 
gresiunea împotriva Guatemalei. Stu
denții Universității din Buenos Aires au 
organizat un miting de protest împotriva 
agresiunii din Guatemala. Studenții au 
defilat pe străzile orașului exprimîndu-și 
solidaritatea cu poporul Guatemalei și 
cerînd încetarea imediată a agresiunii 
împotriva acestei țări.

Intr-o rezoluție adoptată de studențl, se 
spune : „Condamnăm atacul nedrept îm
potriva poporului frățesc care își varsă 
sîngele luptind împotriva agresiunii fă
țișă și apărîndu-și suveranitatea... Poporul 
argentinean, exprimînd solidaritatea sa, 
este dator să acorde un sprijin hotărît 
țării frățești din America Centrală".

In numele a 14.000 de studenți din ță
rile Americii Latine, care studiază în Ar
gentina, Federația americană a studenților 
a protestat cu hotărîre împotriva atacării 
Gu'.emalei și a cerut încetarea agresiunii.

★

NEW YORK 23 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Potrivit informațiilor primite la New 
York, studenții și muncitorii din Santiago 
(Chile) au aruncat cu pietre în geamu
rile redacției ziarului „El Mercurio", 
care a căutat să denatureze poziția Uniu
nii Sovietice în Consiliul de Securitate 
al O.N.U. adoptată în problema guate
maleză.

Studenții Universității din Guayaquil 
(Ecuador) au organizat un miting în apă
rarea Guatemalei. Federația universitară 
a studenților din Cuba a ales pe Arbenz, 
președintele Guatemala ca președinte de 
onoare ăl Federației și pregătește o de
monstrație în apărarea Guatemalei, în 
ciuda faptului că ea a fost interzisă de 
poliție.

relațiile care există între Departamentul 
de stat și „United Fruit Company" — 
scriu autorii — se poate judeca după 
faptul că ambasada S.U.A. din San-Jcse 
(Costa Rica) este legată de conducerea 
societății printr-o linie telefonică directă. 

Numeroase evenimente din America 
Centrală au fost hotărâte la Boston, unde 
își are sediul conducerea lui „United 
Fruit Company". Cu toate că o parte a 
acțiunilor ei aparțin capitaliștilor de la 
New York, ea este dominată de un grup 
financiar din Boston, din care fac parte 
familiile oligarhice — Thomas Cabot, 
John Cabot, Thomas Jefferson Coolidge, 
Lodge.

Cu prilejul discutării la 20 iunie în 
cadrul Consiliului de Securitate a plîn- 
gerii Guatemalei, reprezentantul S.U.A., 
Lodge, legat de acest grup, a încercat să 
nege că reprezentanții oficiali americani 
se conduc după „interesele lor proprii" 
în ceea ce privește Guatemala. Este clar, 
totuși, că directorii societății „United 
Fruit Company" și protectorii lor au o 
influență mare asupra elaborării poli
ticii Departamentului de stat.

Oligarhia financiară din Boston este 
larg reprezentată în guvern. Nu numai 
subsecretarul de stat Cabot, ci și ministrul 
comerțului Sinclair Weeks, asistentul pre
zidențial, Sherman Adams și adjunctul 
special al președintelui, Robert Cutler, au 
avut cu toții strînse legături cu grupul 
financiar din Boston înainte de a fi ocupat 
posturile lor actuale în guvern.

Ziaristul liberal Stone, în publicația sa 
„A. F. Stones Weekyl" din 21 iunie, subli
niază că secretarul de stat Dulles, mani
festă un interes deosebit în ce privește 
activitatea societății „United Fruit Com
pany" în Guatemala.

După ce amintește că înainte de a de
veni secretar de stat Dulles a condus fir
ma de avocați „Sullivan and Cronwell", 
Stone, scrie: „Firma de avocați în care 
el era principalul asociat este consilier 
juridic al societății de cale ferată „Inter
national Railways of Central America"

O scrisoare...
Prin scrisoarea trimiși recent președintelui Franței de eltre E'ser- 

hower se încerca pe lîngă exercitarea de presiuni în probkrr.a i.-.cc:?. -e: 
și a c.d.e. și menținerea lui Bidault ca ministru de externe a 
După cum se știe. Bidault nu mai face parte din noul cvvern francez.

Un grup de studenți din Panama au 
arborat la 21 iunie steagul guatemalez 
pe terenul de sport al Universității na
ționale, declarînd că steagul va rămine 
în acel loc pînă cînd va înceta atacul 
asupra Guatemalei.

★

BUENOS AIRES 23 (Agerpres). — După 
cum anunță agențiile de presă, în întreaga 
Americă Latină se intensifică campania de 
solidaritate cu lupta poporului guatemalez 
împotriva bandelor mercenare ale mono
polurilor nordamericane.

In Bolivia, studenții de la universitatea 
din La Paz și membrii asociației priete
nii Guatemalei" au organizat un miting 
de protest la universitate, după care au 
manifestat pe străzi strigînd „Jos yan
keii !“ la Quito Federația studenților din 
Ecuador a hotărît să trimită voluntari în 
Guatemala care să lupte alături de armata 
guatemaleză.

Studenții de la universitatea din Teguci
galpa, capitala Hondurasului, au adoptat 
în unanimitate o moțiune condamnînd 
agresiunea contra Guatemalei și au adre
sat un mesaj de simpatie poporului gua
temalez. De asemenea studenții au cerut 
expulzarea din Honduras a colonelului 
Castillo Armas, șeful bandelor invadatoare. 
La Havana studenții au manifestat ostil în 
fața oficiului de presă al S.U.A.

★

La Montevideo, Camera deputaților din 
Uruguay a adoptat o moțiune condamnînd 
agresiunea împotriva Guatemalei. Federa
ția studenților din Uruguay a hotărît să 
declare o grevă de 24 ore in semn de soli
daritate cu poporul guatemalez.

După cum anunță corespondentul agen
ției Associated Press, ziarul cmlian -El 
Siglo" și-a consacrat aproape întregul 
spațiu demascării intervenției americane 
împotriva Guatemalei.

care controlează rețeaua de transport a 
Guatemalei pentru trustul „United Fruit 
Company" și consilier al Băncii Schroder 
care a deservit interesele companiilor ger
mane care se ocupau cu pr oducția caielci 
și ale căror plantații din Guatemala au 
tost expropriate in timpul ultimului război. 
Spre nenorocirea Guatemalei, încercările 
ei de a constitui un guvern liber și de a 
înfăptui reforme sociale au coincis cu nu
mirea secretarului de stat american Dulles, 
care a avut el însuși strânse legături cu 
vechea orânduire din America Centrala". 
Dulles este unul din cei mai mari acțio
nari ai societății „United Fruit Company ?

Pînă și comentatorul ziarului „New 
York Post", Max Lerner, care a participat 
la propaganda calomnioasa împotriva 
Guatemalei, a recunoscut că grupurile fi
nanciare din Statele Unite sînt torța care 
se află în spatele actualei invazii.

Lemer scria la 21 iunie că „nimeni nu 
se îndoiește că corporațiile financiare ame
ricane se află în spatele invaziei lui Cas
tillo Armas. De asemenea nu încape nici-o 
îndoială că unele din livrările de arme pe 
care le-am trimis în Honduras și Nica
ragua au încăput, probabil, în miinile ar
matei rebele" (adică a bandelor armate 
care au invadat Guatemala — N.R.).

Ziarul „New York Post" luînd atitudine 
într-un articol redacțional pentru răstur
narea guvernului guatemalez își exprimă 
totodată îngrijorarea cu privire la faptul 
că rolul societății „United Fruit Company" 
este poate prea evident.

Ziarul declară : „Atît succesul cît și in
succesul rebeliunii (este vorba de inva
darea Guatemalei) sînt pline de primejdii. 
Dacă ea va fi o aventură militară pusă la 
cale cu sînge rece, care se va termina 
prin lichidarea reformelor economice li
mitate pe care le-a înfăptuit Guatemala 
copleșită de mizerie, noi vom plăti un preț 
mare pentru această acțiune. Oamenii de 
pretutindeni se vor întreba dacă „armata 
eliberării" poartă steagul libertății sau em
blema murdară a trustului „United Fruit 
Company".

Fierbere 
în cetatea papală

..Actio Catholtea" *) este tn fierbere. Ur
mașii inchizitorilor med-eval! au 'ntral in pa- 
nică. Mccarfhysmul lace ravagi* pr;i mințile 
lor doldora de versete ș‘ preserpțiunt biblice. 
Se vorbeș1e char că comisia de disciplină a 
..Sfinte: Congregații" — un fel de comisie 
pentru eerceta-ea activității anti-americane îm
brăcată însă tn s Cană bisericească — se vn 
întruni spre a judeca un... răzvrătit. Răzvră
titul nu este a|:ul decit dr. Rossi, despre care 
un recent comunicat al organului Vaticanulu* 
„Osservatore romano" anunță că a fost înlă
turat din funcția de președinte al organizație 
tineretului din „Actio Catholica" (G.I.A.C.) 
Ziarele burgheze afirmau că i vorba de un 
..conflict personal" cu „eminențele cenușii" 
ale nfșcării catolice. Realilalea esie însă alta 
Maro Rossi es e împovăra' de grave învi
nuiri. Prea-sfinț-tele (și prea dolarzatele) fețe 
bisericești ii acuză că „făcea jocul comuniști
lor".

Acuze*.'a pare neverosimilă atunci cînd este 
formulată împotriva unei personalități catolice 
de talia lu: Mario Rossi care ei însuși a do
vedit in diverse ocazii opinii ostile comunis
mului. Și totuși ce este în realitate „cazul 
1 .ss " în Jurul căruia în Italia se face astăzi 
atiSa vîțvă?

„Cazul" pornește de la slăbirea disciplinei 
In rindurile amintitei organizații catolice, ceea 
ce in alte cuvinte înseamnă că una spun înaIții 
preiați ca'ol.ct și alta gîndesc tinerii catolici 
s mo.i. fără ranguri la Vatican. Politica de 
sprijinire a u.nui regim de nedreptate socială 
pe care o promovează Vaticanul, ca șl spri- 
i'nu| acordat planurilor războinice ale cercuri
le- agresive din S.U.A., nu au putut să nu 
rrezcască nemulțumirea în rindurile membri- 
or de rind ai organizației. Cardinalii care 
rostesc vorbe latinești și primesc dolar! ame- 
-ieani au dictat atunci tinerilor catolici: „Da- 
to-ă voastră nu este decît să vă supuneți".

Dar cum evul mediu a rămas în urmă cu 
dteva sute de ani tinerii catolici și-au per- 
mis să nu-și asculte „îndrumătorii" întru di- 
v:n: ate. Mario Rossi, și el în felul lut, a 
acționat tn această situație într-un mod in
dependent. Ad’că a cerut — la limitele ma
xime ale moderației — renunțarea la rigidi
tatea politicii Vaticanului șl înțelegere față de 
revendicările celor ce muncesc. După cum 
scrie ..Tribune des Nations" — „Rossi a fost

.inuit de „tendințe de extrema stîngă" de
oarece el a dus o campanie pentru o politică 
mai progresistă a democrat-creștinilor, iar pe 
p an inter -ațona! a sabotat „Europa" ai că- 
-e- Sufocați aderenți sînt De Gasperi și, se în- 
' telege, Vat:canul. Aceasta a fost conside- 
raă !a Va’ican d'ept o răzvră'ire și Rossi a 
'os- de îndată înlăturat de ța conducerea or- 
zan-zațtef catolice de tineret. în locul Iul a 
fost înscăunat un anume Vinci, cunoscut 
?- n doc'litatea cu care execută dispozițiile 
-na* marilor de la Vatican și a insp’ratorulu: 
lor (nu din ceruri ci de peste ocean).

V nd nu a repus însă lucrurile în ordine. 
Cu în ătura-ea lui Rossi, Vaticanul nu a re
zolvat criza care domnește în mișcarea oa- 
to'că din Italia.

De teama să nu se fzoleze de masele largi 
a e tineretului catolic, o serie de conducători 
a: G I.A.C. ai demisionat în semn de solida
rity.e cu Rossi. Printre ei se află vicepreșe- 
dintele și secretarul organizației precum și 
alți vreo 20 de conducători. O serie de or- 
ganizații locale au protestat împotriva politi
ci: cercurilor conducătoare. Aceste acțiuni sînt 
caracterizate jn Italia drept „fără precedent".

„Cazul Rossi* nu este decît un simptom al 
șubrezeniei poziției cardinalilor catolici tn 
sinul propriilor lor aderenți. Or această șu- 
brezen e nu o poate vindeca n:d chiar apli
carea metodelor iui McCarthy tn cetatea 
papală.-

E. O.

*) „Acțiunea Catolică" — cea mai ramifi
cată organizație catolică.

Eșecul noilor încercări americane 
de zădărnicire a Conferinței de la Geneva

GENEVA 23 (prin telefon).
Ziariștii aflați la Geneva xînt unanimi 

în a sublinia în aceste zile diferența de 
atmosferă care domnește la conferința mi
niștrilor de externe față de începutul săp
tămânii trecute. In urmă cu 8—10 zile, 
soarta conferinței era pusă de unii co
mentatori occidentali sub semnul între
bării, iar presa reacționară se întrecea în 
a face profeții asupra momentului cînd 
va interveni ruperea discuțiilor.

Profitind de criza guvernamentală din 
Franța, cercurile agresive interesate în 
zădărnicirea oricărui acord, pregăteau 
printr-o intensă activitate propagandistică 
eșuarea conferinței asupra Indochinei. Pe 
această linie, ruperea de către delegațiile 
S.U.A. și altor țări occidentale a discu
țiilor în problema coreeană făcea parte 
integrantă din planul de subminare a con
ferinței și de inducere in eroare a opiniei 
publice asupra perspectivelor discuțiilor 
de la Geneva. Publicînd articole cu tit
luri uriașe ca : ..Pe cind eșecul discuțiilor 
asupra Indochinei ?“ sau ..Să aplicăm ex
periența coreeană asupra Indochinei", 
ziarele americane au urmărit crearea 
unei atmosfere de pesimism și neîncre
dere in viitorul dezbaterilor asupra Indo
chinei.

Atit la conferință cît și în afara ei. 
cercurile agresive americane s-au făcut 
luntre și punte pentru ca să torpileze tra
tativele și in problema indochineză. Tre
buie să amintim in primul rind presiunile 
exercitate de S.U.A. in Franța pentru a 
împiedica investirea noului guvern fran
cez condus de. Mendes France, a cărui 
alegere nu era văzută cu ochi buni la 
Washington.

Paralel cu încercările de sabotare din 
afară a lucrărilor conferinței, departa
mentul de stat al S.U.A. și-a dublat efor
turile pentru a demonstra și la Geneva 
inutilitatea continuării discuțiilor și im
posibilitatea ajungerii la un acord in pro
blema indochineză.

Scopul său era limpede : să poată pune 
cît de curînd în discuție aliaților S.U.A. 
și în mod special a Angliei necesitatea 
unei intervenții militare în Asia de sud- 
est.

Politica obstrucționistă a delegației ame
ricane s-a lovit însă de eforturile perma
nente, sprijinite cu putere de opinia pu
blică, ale delegaților țărilor democrate, 
eforturi urmărind să asigure succesul con
ferinței. După cum se știe delegații țărilor 
democrate au prezentat săptămîna trecută 
o serie de noi propuneri menite să con
tribuie la progresul lucrărilor conferinței 
de Ia Geneva și să apropie realizarea unui 
acord asupra încetării ostilităților în în
treaga Indochină.

Astfel în ciuda piedicilor puse de dele
gația S.U.A., conferința de la Geneva a

GENEVA 23 (Agerpres). — De la co
respondentul special:

Serviciul de presă al delegației Repu
blicii Populare Chineze la conferința de 
la Geneva a dat publicității următorul co
municat :

Ciu En-lai, prim ministru și ministru 
de externe al Republicii Populare Chi-

Comeritariile
DELHI 23 (Agerpres). — TASS trans

mite : Cercurile politice și opinia publică 
din capitala Indiei salută călduros ști
rea cu privire la apropiata sosire la 
Delhi a premierului Consiliului Adminis
trativ de Stat al Republicii Populare Chi
neze, Ciu En-lai.

întreaga presă indiană comentează pe 
larg această veste. Ziarul „Hindustan Ti
mes" a publicat un articol de fond în care 
scrie că „premierul Chinei Ciu En-lai se 
va bucura de o primire cordială atunci 
cînd va sosi la Delhi ca invitat al guver
nului indian... Prietenia tot mai strînsă 
dintre India și China, a devenit în ultimul

Ciu En-lai s-a întîlnit cu Mendes France
BERNA 23 (Agerpres).—Ciu En-lai, pre

mierul Consiliului Administrativ de Stat 
al Republicii Populare Chineze, și ministru 
de externe al R.P. Chineze, a sosit miercuri 
la Berna. La orele 14 Ciu En-lai s-a în
tîlnit cu primul ministru francez Mendes 
France.

★
PARIS 23 (Agerpres). — După cum 

anunță postul de radio Paris, convorbirea 
între Mendes France și Ciu En-lai care

Dezbateri de politică externă 
în Camera Comunelor

LONDRA 23 (Agerpres). — Camera Co
munelor a început miercuri după amiază 
dezbateri în legătură cu activitatea dele
gației britanice la conferința de la Ge
neva a miniștrilor afacerilor externe.

Agenția Reuter relatează că primul 
vorbitor a fost ministrul de externe An
thony Eden, care a declarat că „unul din 
rezultatele conferinței de la Geneva a fost 
îmbunătățirea relațiilor anglo-chineze".

Ministrul de externe britanic a subli
niat că „interesul francezilor într-o regle
mentare pașnică în Indochina este direct 
și evident". Agențiile de presă occidentale 
relevă că „Eden și-a exprimat satisfac
ția pentru faptul că primul ministru al 
Franței a și avut întrevederi cu Ciu En- 
lai, ministrul de externe al R. P. Chineze.

Continuîndu-și expunerea în problema 
Indochinei, Anthony Eden, potrivit rela
tării agenției „Associated Press", a de
clarat deschis Camerei Comunelor că 
Anglia nu a dorit nici un moment să spri
jine o intervenție armată pentru apărarea 
fortăreței Dien Bien Fu" (n. r. — fortă
reața a fost cucerită de armata populară 
vietnameză la 7 mai).

El a fost salutat cu aclamații cînd a 
declarat: „O asemenea intervenție mili
tară putea distruge șansele unei regle
mentări..."

In legătură cu conversațiile de la 
Washington ale reprezentanților statelor 
majore din sud estul Asiei, ministrul db 
externe a declarat că s-a precedat la o 
examinare din punct de vedere militar 
„a tuturor situațiilor care puteau să 
apară în sud estul Asiei".

In ce privește Asia de sud-est, el a 
declarat că guvernul britanic „ar fi gata 
să participe alături de alte țări intere
sate la examinarea posibilității de stabi
lire a unei forme de apărare colectivă

De la trimisul special 
al ziarelor 

.Scînteia’ și .Scînteia tineretului’

adoptat de comun acord în ședința res- 
strînsă din 19 iunie textul unei hotărâri 
privitoare la pregătirea încetării operațiu
nilor militare în Laos și Cambodge. La 
baza acestei hotărâri au stat importantele 
propuneri făcute la 16 iunie de delegația
R. P. Chineze și sprijinite de delegațiile 
U.R.S.S. și R. D. Vietnam. Hotărîrea pre
vede că pentru a contribui la încetarea ra
pidă și simultană a operațiunilor militare 
in Indochină reprezentanții comandamen
telor ambelor părți beligerante trebuie să 
se întâlnească atît la Geneva cît și la fața 
locului. Ei vor studia problemele legate de 
încetarea focului pe teritoriile statelor 
Laos și Cambodge începînd cu evacuarea 
forțelor armate străine și a personalului 
militar străin. Merită să fie subliniată in
dicația cuprinsă în comunicat cu privire 
la necesitatea evacuării nu numai a tru
pelor străine ci și a „personalului militar 
străin". Se știe că imperialiștii americani 
folosesc introducerea de „tehnicieni mili
tari" și „consilieri americani" drept pa
ravan pentru intervenția lor în războiul 
din Indochina.

Trebuie spus că în această chestiune po
ziția delegației americane a suferit sem
nificative schimbări. Inițial, nici reprezen
tantul S.U.A. n-a socotit posibil să conteste 
justețea propunerilor delegației R. P. Chi
neze. Ziarul „New York Herald Tribune" 
a arătat că prima reacție a lui Bedell 
Smith față de propunerile chineze din 16 
iunie a fost în general pozitivă. Dar, două 
zile mai tîrziu, la 19 iunie, reprezentantul
S. U.A. Robertson, înlocuitor al lui Bedell 
Smith la conferință a adoptat o atitudine 
diametral opusă. Observatorii politici au 
interpretat aceasta drept o nouă dovadă a 
faptului că Departamentul de stat al 
S.U.A. consideră orice pas spre reglemen
tarea pașnică a problemei indochineze 
drept periculos pentru politica sa agre
sivă.

Reprezentanții Franței și Angliei au re
fuzat însă și de astă dată să se declare de 
acord cu poziția obstrucționistă a delega
ției S.U.A. poziție condamnată și înfierată 
de opinia publică mondială. întreaga presă 
a subliniat izolarea în care s-a găsit dele
gația americană care fără nici un argu
ment a încercat să respingă propunerea 
lui Ciu En-lai în ciuda caracterului ei con
structiv și rezonabil. Ziarul „La Suisse" 
a scris: „Toți delegații, inclusiv cei al 
Laosului și Cambodgiei, au considerat pro

neze, va face o vizită în India la invitația 
primului ministru al guvernului indian, 
Nehru.

Ciu En-lai va fi însoțit de consilierii 
Huan Hua și Van Cia Ju și alții.

Ciu En-lai pleacă din Geneva la New 
Delhi cu un avion special al societății Air 
India la 23 iunie.

presei indiene
timp factor important în opera de menți
nere a păcii în Asia și în lumea întreagă...

India și China sînt foarte neliniștite de 
viitorul Indochinei. China ca și India, este 
interesată în încetarea operațiunilor mi
litare în Indochina...

Sîntem convinși că tratativele de la Del
hi vor aduce o contribuție pozitivă la 
cauza întăririi păcii în Extremul Orient".

După cum relatează ziarul „Indian Ex
press", ministrul afacerilor externe al In
doneziei, Sunarjo, care se află la Calcutta 
în drum spre Haga, a declarat reprezen
tanților presei că el salută întîlnirea dintre 
Nehru și Ciu En-lai.

a avut loc la Berna a durat aproximativ 
două ore.

După terminarea convorbirii cu Ciuj 
En-lai, Mendes France a făcut reprezen-' 
tanților presei următoarea declarație :

Ciu En-lai, eu, precum și colaboratorii 
noștri am avut o convorbire absolut li
beră în problemele referitoare la Indo
china. Această convorbire sinceră și am
plă îmi permite să sper că conferința de 
la Geneva va putea realiza un progres.

în regiunile Asiei de sud-est", dar că pînă 
în momentul de față nu s-a luat nici o 
hotărîre asupra participanților și metode
lor de organizare.

In general, el și-a exprimat părerea că 
orice pact al Asiei de sud-est trebuie să 
se bucure de sprijinul și înțelegerea pu
terilor asiatice. El a declarat că dacă pa
cea va fi restabilită în Indochina speră 
ca țările asiatice să accepte să ia parte la 
supravegherea și garantarea unei regie 
mentări întrucît numai o reglementari 
de acest fel are șanse să dureze.

In continuarea dezbaterilor a luat cu- 
vîntul Clement Attlee, șeful opoziției la
buriste, care a spus între altele: „Sperăm 
că dl. Mendes France va reuși în misiu
nea pe care și-a propus-o“.

El și-a exprimat dorința ca „toate na
țiunile și îndeosebi prietenii noștri ame
ricani să abordeze în mod mai realist 
problema recunoașterii Chinei comuniste. 
Este pur și simplu o farsă să nu recu
noști că actualul guvern al Chinei este 
guvernul acceptat de China".

Attlee a arătat că lucrul cel mai demn 
de relevat în ce privește conferința de 
la Geneva este faptul că „pentru prima 
oară la o conferință europeană iau parte 
adevărații conducători ai Chinei.

Referindu-se la vizita lui Churchill șl 
Eden în Statele Unite, Attlee a spus: „Nu 
mă îndoiesc că va avea loc o discuție sin
ceră. Uneori, a adăugat el, este extrem de 
greu să înțelegi care este adevărata po
litică americană, ținînd seama în acelaș 
timp de ce spun membrii guvernului, de 
ce spun senatorii și uneori de declarațiile 
generalilor și amiralilor".

Attlee a vorbit pe larg de importanța 
unei întrevederi la cel mai înalt nivel a 
reprezentanților marilor puteri. Dezbate
rile continuă.

punerea Chinei ca o bază acceptabilă. Nu
mai Robertson a declarat că propunerea 
lui Ciu En-lai este inacceptabilă". Iar 
ziarul „Manchester Guardian" criticînd 
poziția americană arăta că „diferența de 
poziție față de propunerile chineze poate 
duce Ia o serioasă prăpastie între englezi 
și francezi pe de o parte și americani pe 
de altă parte". In același sens săptămî- 
nalul englez „Observer" remareînd dife
rența de vederi între delegația engleză și 
cea americană la Geneva a scris : „Nu este 
nici o îndoială că evenimentele din ulti
mele zile dacă au provocat noi raze de 
speranțe asupra mersului conferinței au 
întunecat orizontul în vederea întîlnirii 
de la Washington" (proiectata întîlnire 
dintre Eisenhower și Churchill — N.R.).

Poziția americană de respingere a ori
cărui jefort constructiv și de zădărnicire a 
mersului înainte a conferinței a înregis
trat un eșec rușinos.

Comentatorii subliniază însemnătatea 
acordului realizat care poate avea urmări 
favorabile asupra mersului general al con
ferinței. Postul de radio Paris a arătat că 
în capitala Franței „comentatorii atribuie 
o mare însemnătate acordului realizat la 
Geneva în ce privește Laosul și Cam
bodge". Ziarul englez „Sunday Times" de
numește acest acord „un foarte impor
tant pas înainte pe drumul spre realizarea 
păcii în Indochina". Ziarul „Gazette des 
Lausanne" scrie : „Importanța declara
ției publicată este considerabilă. Ultima 
săptămînă s-a terminat printr-un impor
tant succes", iar ziarul „Times" sub titlul 
„Brusc progres al discuțiilor asupra Indo
chinei" arată că „posibilitatea negocierii 
păcii în întreaga Indochină este acum vi
zibilă".

Un alt indiciu care arată și confirmă în
semnătatea pozitivă a acordului realizat 
la 19 iunie la Geneva îl constituie — desi
gur deprimarea și iritarea pe care a 
provocat-o în rindurile cercurilor agresi
ve americane. Sînt caracteristice în această 
privință cele scrise de Hamilton, corespon
dentul special al ziarului „New York Ti
mes" la Geneva: „Este evident că sta
diile finale ale conferinței vor duce la eve
nimente neplăcute pentru dl. Dulles, a că
rui chemare de a se demonstra unitatea 
de acțiune (între reprezentanții puterilor 
occidentale — N.R.) n-a dat rezultate".

In ciuda poziției obstrucționiste a dele
gației americane, conferința de la Geneva 
examinînd problema restabilirii păcii în 
Indochina a făcut un nou pas înainte. 
Manifestînd încredere în posibilitatea în
țelegerii pe calea tratativelor, opinia pu
blică internațională urmărește cu toată 
atentia ca acest nou pas să ducă la un 
acord deplin în problema indochineză.

C. RADUCANU
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