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Tineri țărani muncitori!
Luptați pentru aplicarea regulilor agrotehnice și a experienței 

fruntașilor producției agricole în vederea .obținerii unor recolte cît 
mai bogate, pentru stringerea la timp și fără pierderi a recoltei în anul 
1954, pentru îndeplinirea conștiincioasă a îndatoririlor față de stat!
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a U MAI RĂMAS puține zile pînă

Ta cînd secerișul, care a început de 
acum în unele locuri, se va desfășura in
tens. Ne mai desparte puțin timp de 
această perioadă de muncă încordată, 
cînd toate forțele vor trebui îndreptate 
către stringerea pîinii. Aceasta este o 
sarcină atît de însemnată încît pentru a 
o realiza în bune condiții, eforturile vor 
trebui concentrate aproape numai asupra 
ei și va rămîne foarte puțin timp pentru 
alte lucrări. Se cuvine de aceea ca fie
care comună, întovărășire agricolă, gos
podărie colectivă și gospodărie de stat 

C să chibzuiască la condițiile în care vor 
ț începe campania de recoltare.

In momentul de față, sînt două sarcini 
foarte importante care stau înaintea oa
menilor muncii din agricultură : pregăti
rile pentru recoltat și întreținerea cultu
rilor. Dacă aceste două sarcini nu vor fi 
îndeplinite la timp, nici campania de se
ceriș nu se va putea desfășura în bune 
condiții deoarece ori va lipsi utilajul ne
cesar (din cauza tărăgănării pregătiri- 

J^lor), ori brațele de muncă vor fi insufi
ciente (din cauză că o parte din munci
tori vor fi ocupați Ia întreținerea cultu
rilor). Prin urmare, munca pentru înde
plinirea acestor sarcini trebuie să se des
fășoare acum paralel, bucurîndu-se fiecare 
de cea mai mare atenție.

Executarea la timp’ a lucrărilor de în
grijire a culturilor — și în special a pră- 
șitului — nu poate lipsi atunci cînd se 
pune problema obținerii unor producții 
înalte la porumb, cartof, sfeclă de zahăr, 
floarea soarelui etc. Ori, tocmai obține
rea unor recolte bogate este dorința vie 
a tuturor oamenilor muncii din agricul
tură, care vor să-și ridice propriul lor 
nivel de viață, contribuind în același timp 
la satisfacerea într-o măsură tot mai mare 
a cerințelor mereu crescînde ale poporu
lui muncitor.

Prășitul la timp aduce, pentru orice 
cultură prășitoare, sporuri însemnate de 
recoltă. Prășitul trebuie să se facă de 
cite ori este nevoie, pentru a înlătura bu
ruienile care fură din apa și hrana nece
sară plantelor și pentru a mărunți pămîn- 
tul la suprafață, ceea ce ajută la inma- 
gazinarea .în pămînt a apei din ploi și 
împiedică pierderea ei prin evaporare.

In multe regiuni din țară ca, de pildă, 
Oradea, Iași, se duce o luptă încununată 
de succes pentru executarea la timp a 
prășitului. Sînt însă regiuni ca Suceava, 
Cluj, Timișoara, unde se acordă o slabă 
atenție prășitului. Față de stadiul de dez
voltare a plantelor sînt rămase în urmă 
și regiunile Ploești, Craiova, Pitești. In- 
tîrzierea prășitului în aceste regiuni, do
vedește că comitetele regionale și raio
nale U.T.M. nu privesc cu destulă răs
pundere sarcina de a contribui la ridi
carea producției agricole și nu luptă pen
tru mobilizarea utemiștilor și tinerilor 
țărani muncitori la îndeplinirea acestei 
sarcini. Toate comitetele raionale și re
gionale U.T.M. — și în special cele din 
regiunile rămase în urmă — trebuie să 
depună în perioada actuală eforturi deo
sebite pentru a asigura mobilizarea tu
turor organizațiilor de bază U.T.M. de la

sate, a tuturor utemiștilor și tinerilor ;ă- 
rani muncitori la executarea grabnică a 
prășitului, așa cum prevăd regulile agro
tehnice.

Munca de antrenare a tineretului mun
citor de la sate la prășitul culturilor nu 
trebuie dusă la întîmplare. Unul dintre 
obiectivele cele mai de seamă ale acestei 
munci trebuie să-l constituie combaterea 
și înlăturarea obiceiului învechit și dău
nător al răriț3tului și mușuroitului. In 
multe locuri acest obicei continuă să fie 
folosit de către țăranii muncitori fără ca 
organele de stat sau organizațiile U.T.M. 
să ia măsuri concrete, eficace pentru în
lăturarea lui. Pot fi date ca exemple rele 
în această direcție raioanele Balș din 
regiunea Craiova, Roman din regiunea 
Iași și altele. Organizațiile de bază 
U.T.M. de la sate trebuie să fie sprijinite 
serios pentru a lupta împotriva metode
lor învechite. O metodă bună în această 
direcție este popularizarea largă a frun
tașilor in producție la culturile prăși
toare. cunoașterea și răspîndirea metode
lor folosite de aceștia pentru obținerea 
unor recolte îmbelșugate. Explicînd cu 
pricepere și răbdare utemiștilor, tinerilor 
și tuturor țăranilor muncitori, dezavan
tajele rărițatului și mușuroitului, faptul 
că folosirea lor scade recolta, convingîn- 
du-i să-și transforme rarițele în prășitori 
— cu care prășitul se execută mult mai 
ușor și mai repede — activistul utemist 
care muncește la sate poate obține suc
cese însemnate în munca sa.

Nu trebuie neglijat nici rolul mobili
zator al întrecerii socialiste și patriotice. 
Experiența anilor trecuți și a campaniei 
de primăvară din acest an ne arată că 
acolo unde întrecerea a fost bine orga
nizată, unde s-a asigurat desfășurarea 
vie a întrecerii, pe obiective concrete, re
zultatele au fost din cele mai bune. Ac
tiviștii utemiști care muncesc la sate tre
buie să vegheze ca întrecerea să nu fie 
îngropată in maldăre de hîrtii, — ra
poarte, situații, tabele, procese verbale 
etc. — ci să devină un factor de atracție 
puternică pentru utemiști și tinerii țărani 
muncitori. Birocratizarea întrecerii în
seamnă de fapt desființarea ei — iată 
ce trebuie să-și amintească întotdeauna 
activistul utemist de la sate.

O mare contribuție în executarea la 
timp și în bune condițiuni a prașilelor 
este mecanizarea prășitului. Multe gos
podării agricole de stat și stațiuni de 
mașini și tractoare au obținut succese 
mari datorită prășitului mecanic. A ex
tinde mecanizarea lucrărilor de întreți
nere a culturilor peste tot unde condițiile 
o permit, înseamnă a face mari economii 
de brațe de muncă, a executa prășitul la 
vreme și într-un timp scurt, a asigura 
recolte bogate.

De întreținerea bună a culturilor de
pinde în mod direct obținerea de recolte 
îmbelșugate. Dacă utemiștii și tinerii ță
rani muncitori vor participa cu tot ela
nul la lucrările de întreținere, asigurind 
astfel producții mari la hectar, vor putea 
fi mîndri că au adus o contribuție în
semnată cauzei întregului popor: spori
rea producției agricole.

Pentru stringerea la ti II și fără pierderi a recoltei
în anul 1954, pentru recolte bogate la hectar, 
pentru îndeplinirea îndatoririlor fată de stat!

Chemarea muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din unele gospodarii agricole de stat și S. M. T.-uri 
și a țăranilor muncitori din unele gospodării colective și întovărășiri agricole din regiunea Constanta

In acest in. Ia 23 August sărbătorim cea de a l«-a aniversare a eliberării 
țării noastre de către glorioasa Armată Sovietică și a răsturnării dictaturii fas
ciste de către forțele patriotice populare conduse de Partidul Comunist Romin. 
Poporul nostru intimpină măreața ai de 23 August prin muncă însuflețită pen
tru înflorirea patriei și ridicarea nivelului de viață al oamenilor muncii de la 
orașe și sate. ...

Datorită eliberării țării noastre la 23 August 1944 și instaurării regimului de
mocrat-popular prin lupta clasei muncitoare, aliată cu țărănimea muncitoare, noi. 
oamenii muncii din agricultură. împreună cu toți oamenii muncii din întreaga țari, 
trăim o viață nouă. Jugul boieresc a fost înlăturat pe vecie, moșiile boierești au 
fost expropriate și împărțite țăranilor muncitori fără pămînt sau cu pămint puțin. 
Statul democrat-popular pune la dispoziția țărănimii muncitoare din ce in ce 
mai multe tractoare și mașini agricole, semințe selecționate, animale și păsări de 
rasă, credite, îndrumări și sprijin practic agrotehnic și zootehnic.

Noi, cei ce muncim in agricultură, avem datoria patriotică de a depune în
treaga noastră capacitate de muncă pentru dezvoltarea agriculturii, pentru recolte 
bogate, pentru a asigura populației muncitoare o bună aprovizionare cu alimente 
și a asigura industriei socialiste materiile prime agricole.

L--------------------------------------------------------------------

Folosind condițiile create de statul nostru, unitățile fruntașe ale sectorului 
socialist cit și țăranii muncitori fruntași cu gospodării individuale din regiunea 
Constanța au dobîndit succese in lupta pentru recolte mari, exccutînd lucrările 
agricole de primăvară intr-un timp mai scurt și mai bine decit in alți ani.

Realizările obținute pină acum in regiunea noastră dovedesc că există posi
bilități mari pentru obținerea unei producții sporite la toate culturile, in special 
la griu. perumb, cartofi, sfeclă de zahăr, floarea soarelui.

Analizind in consfătuiri de producție și in adunări generale posibilitățile pe 
care le avem de a obține recolte sporite, noi, oameni ai muncii din unități agri
cole socialiste din regiunea Constanța, chemăm la întrecere in cinstea zilei de 23 
August pe toți muncitorii, tehnicienii și inginerii din gospodăriile agricole de stat, 
din S.M.T. și din centre mecanice, și pe toți țăranii muncitori colectiviști, întovără
șiți și cu gospodării individuale din întreaga țară pentru aplicarea regulilor agro
tehnice și a experienței fruntașilor producției agricole in vederea obținerii de re
colte bogate, pentru stringerea Ia timp și fără pierderi a recoltei în anul 1954, 
pentru îndeplinirea conștiincioasă a îndatoririlor față de stat.

In această întrecere noi ne luăm următoarele angajamente :

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

Din activitatea cooperativelor sătești
Roade

Cooperativele de aprovizionare și des
facere din Regiunea Autonomă Maghiară 
au vîndut în cursul trimestrului I al 
acestui an un volum de mărfuri indus
triale a căror valoare întrece cu 11.260.000 
lei valoarea mărfurilor desfăcute în pe
rioada corespunzătoare a anului trecut. 
In lunile aprilie și mai valoarea mărfu
rilor textile distribuite întrece cu 
322.000 lei pe cea din lunile corespunză
toare ale anului trecut, iar valoarea pro
duselor metalo-chimice distribuite depă
șește pe cea din anul trecut cu 617.000 
lei. De asemenea, în cursul ultimelor 
două luni s-au distribuit țăranilor mun-

bogate
citori materiale de construcție care întrec 
în valoare cu 1.190.000 lei pe cele din pe
rioada corespunzătoare a anului trecut.

O atenție deosebită a fost acordată 
achizițiilor și contractărilor de produse 
agricole. Valoarea produselor agricole 
achiziționate în primul trimestru al aces
tui an depășește cu 5.200.000 lei valoarea 
achizițiilor din primul trimestru al anu
lui trecut. Planul de contractări la bo
vine a fost realizat în luna aprilie în pro
porție de 393 la sută, iar în luna mai în 
proporție de 192 la sută, la porcine în 
proporție de 337 la sută pe luna aprilie 
și de 163 la sută pe luna mai.

In sprijinul strîngerii recoltei
Cooperația de consum aprovizionează 

gospodăriile agricole colective și pe țăra
nii muncitori cu gospodării individuale cu 
unelte șj materiale necesare muncilor a- 
gricole. Pînă în prezent a fost asigurat 
în întregime necesarul de sape, săpăligi, 
coase, seceri, pînză de secerători etc.

Numai în primul semestru al anului în 
curs, cooperativele sătești au primit pen
tru a desface gospodăriilor agricole colec
tive și țăranilor muncitori cu gospodării 
individuale 306 tone sape și săpăligi, 
380.000 de coase, 300.000 de seceri, dintre 
care 170.000 din producția proprie a coo

perativelor, 11.000 m. pînză de secerători, 
60.000 de brățări de coasă, 160.000 gresii 
de coasă, 145 tone furci, 315,7 tone acce
sorii de plug, 1.300.000 șuruburi de plug 
și roată, 13.925 tone de cărbuni forje etc.

Pentru a ajuta pe țăranii muncitori să 
execute la vreme lucrările din campania 
agricolă, cele 3.500 centre de închiriat 
unelte de pe lîngă cooperativele sătești, 
execută acum repararea inventarului 
agricol existent. La efectuarea reparații
lor sînt folosite atelierele de fierărie de 
pe lîngă cooperative și secții de produc
ție.

TELEGRAMĂ
Confederației Generale a oamenilor muncii din Guatemala 

Secretarului general Victor Manuel Gutierez
GUATEMALA CITY

întreaga clasă muncitoare din Republica Populară Romînă înfierează odioasa 
agresiune împotriva poporului guatemalez care luptă cu hotărîre pentru apărarea 
libertății naționale, a cuceririlor social-economice și a libertăților democratice.

Noi ne solidarizăm cu lupta Dvs. justă împotriva agresiunii bandelor merce
nare în slujba cercurilor guvernamentale din Statele Unite și vă dorim succes 
deplin pentru restabilirea păcii în America Centrală, pentru apărarea indepen
denței depline a Republicii Guatemala.

CONSILIUL CENTRAL AL SINDICATELOR 
DIN REPUBLICA POPULARĂ ROMÎNĂ

Gospodăria Agricolă de Stat 
Panduri-Pietroiu

Vom extinde mecanizarea la întreținerea culturilor. 
Vom face polenizarea artificială suplimentară la lu
cerna, porumb și foarea soarelui pe o suprafață de 
561 ha.

Vom termina recoltatul și treieratul la păioase cu 
5 zile înainte de termen și dezmiriștirea unei supra
fețe de 2.096 ha. odată cu recoltatul.

Vom introduce la treierat metoda graficului orar a 
mecanicului batozar sovietic Nekulai Brediuk.

Vom da peste plan la hectar următoarele produse 
agricole: 500 kg. griu de toamnă, 1000 kg. orz de 
toamnă, 350 kg. orz de primăvară, 550 kg. ovăz, 200 
kg. mazăre, 450 kg. sămință de in, 1000 kg. in fuior, 
900 kg. lucernă-fîn, 2400 kg. ceapă arpagic, 900 kg. 
arpagic sămință, 2800 kg. ardei gras, 5500 kg. roșii.

In sectorul zootehnic, in cinstea zilei de 23 August, 
vom da peste plan 30.000 litri lapte de oaie și 12.000 
litri lapte de vacă.

Gospodăria Agricolă de Stat 
Costache Burcă

Vom aplica polenizarea artificială suplimentară la 
culturile de lucernă, floarea soarelui și porumb pe în
treaga suprafață cultivată.

Vom executa prașila a in-a cu mijloace mecanizate 
pe întreaga suprafață.

Vom termina cu 3 zile înainte de termen campania 
de recoltat și treierat

Vom dezmiriști imediat după recoltat suprafața de 
6.936 ha.

Vom da peste plan la hectar următoarele produse 
agricole : 130 kg. griu de toamnă, 210 kg. ovăz boabe. 42 
kg. mazăre, 160 kg. floarea soarelui, 142 kg. lucernă-fîn.

Vom face economii: la materiale — 5%, combustibil
— 3%, piese de schimb — 8% și vom reduce cheltuielile 
de administrație cu 10%.

In sectorul zootehnic, pînă la 23 August vom da peste 
plan următoarele produse și produși: 2.442 litri lapte 
de vacă, 12.060 litri lapte de oaie și 92 purcei.

Vom populariza prin gazetele de perete panoul de 
onoare, presa locală etc. rezultatele obținute de cei mai 
buni muncitori în întrecerea socialistă.

Stațiunea de Mașini și Tractoare
Cobadin

In cinstea zilei de 23 August vom realiza planul de 
producție privind lucrările de recoltat, treierat și dez- 
miriștit cu 5 zile înainte de termen, făcînd lucrări de 
bună calitate și fără pierderi de recoltă.

Vom realiza peste plan următoarele lucrări: secerat
— 170 ha., recoltat cu combina — 70 ha., dezmiriștit
— 440 ha.

Vom reduce prețul de cost per hantru cu 3%.
Vom economisi cantitatea de 20 tone combustibil și 

vom preda 7000 kg. ulei ars pentru regenerare.
Pentru asigurarea realizării acestor angajamente vom 

confecționa din rezerve interne 6 dispozitive pentru 
cuplarea mai multor secerători și cupluri de cite 2 
batoze la un tractor. %

Vom aplica metoda graficului orar la 5 batoze și vom 
organiza un atelier mobil.

Stațiunea de Mașini și Tractoare 
Remus Opreanu

Vom termina lucrările de recoltat, dezmiriștit și treie
rat cu 3 zile înainte de termen.

Prețul de cost al lucrărilor executate de S.M.T. va fi 
redus cu 6% per hantru prin economisirea de piese de 
schimb și materiale în valoare de 40.000 lei, recupera
rea a 3.000 kg. ulei ars.

40 tractoare vor lucra după metoda sovietică a gra
ficului orar la secerat și dezmiriștit, iar 2 batoze după 
metoda Brediuc. De asemenea, vom asigura 3 cupluri 
la secerat și 2 cupluri la treierat.

Pentru asigurarea asistenței tehnice vom forma 2 
echipe de mecanici pentru depanări și vom organiza 
un atelier mobil.

Pînă la 23 August vom termina construcția atelie
rului mecanic, 6 remize și vom da în folosință o locu
ință colectivă și o baie, iar cu mijloacele și posibilită
țile noastre vom amenaja un club, spălătorie, bucătă
rie și sală de mese. <

Stațiunea de Mașini și Tractoare 
Cogealac

Vom realiza planul de lucrări în campania de vară 
privind prășitul mecanic, recoltatul, dezmiriștitul și tre
ieratul cu 8 zile înainte de termen, executînd toate lu
crările de bună calitate.

Vom reduce prețul de cost per hantru cu 3 lei și vom 
face economii de 7.000 litri combustibil iar la piese de 
schimb în valoare de 55.000 lei; vom recupera ulei ars

în valoare de 10.000 lei, vom recondiționa zale de șenilă 
și role de cărucior pentru tractorul K.D.-35 în valoare 
de 10.000 lei.

In timpul, recoltatului vom face 3 cupluri a cite 2 se- 
cerători-legători, iar la treierat vom face 3 cupluri a 
cite 2 batoze la un tractor.

Vom asigura aprovizionarea la timp a brigăzilor de 
tractoare cu carburanți, lubrefianți și piesele de schimb 
necesare.

Centrul Mecanic Constanța
In ziua de 22 august vom lucra în contul zilei de 6 

septembrie.
Vom mări productivitatea muncii cu 2% și vom re

duce prețul de cost cu 3% față de sarcina planificată.
Vom mări viteza de circulație a fondului de rulment 

cu 5% față de cea realizată în trimestrul 1-1954.
Vom face economii în valoare de 14.009 lei prin valo

rificarea deșeurilor și prin recondiționarea pieselor de 
motoare.

Vom recondiționa și pune la dispoziția S.M.T.-urilor 
10 pompe de injecții K.D.-35 din pompe reformate.

De asemenea, pentru sprijinirea S.M.T.-urilor vom 
organiza un atelier mobil pentru intervenții la trac
toare in cîmp.

Vom pune în funcțiune o baie de degresare și spă
lare a motoarelor pînă la 30 iunie. Vom amenaja un 
depozit de carburanți

Vom lansa 15 teme de inovații legate de rezolvarea 
unor probleme tehnice ale centrului nostru mecanic. 
Inovațiile acceptate vor fi puse in lucru și aplicate.

Gospodăria Agricolă Colectivă 
„9 Mai" comuna Negurcni, 

raionul Adamclisi
Vom asigura 4 prașile la porumb și sfeclă furajeră, 

iar la bumbac 5 prașile.
Vom recolta cu mașinile S.M.T. o suprafață de 300 

ha., iar cu mijloace proprii, suprafața de 400 ha.
Vom lega în snopi toate culturile de cereale și vom 

dezmiriști suprafața de 400 ha. cu tractoarele S.M.T.
Vom obține peste plan la hectar, următoarele pro

duse agricole: 280 kg. griu, 150 kg. secară, 150 kg. orz, 
150 kg. ovăz, 400 kg. mazăre.

Vom achita la timp obligațiile către stat pentru a 
obține chitanța nr. 1.

Vom organiza întrecerea între brigăzile de cîmp și 
grădinărit, popularizînd pe membrii brigăzilor care au 
obținut cele mai bune rezultate în producție.

In sectorul zootehnic, vom obține peste plan pînă 
la 23 August 2060 litri lapte de oaie și vom valorifica 
peste plan prin cooperație și prin piața țărănească 4 
vagoane legume, 1300 kg. carne și 680 litri lapte 
de vacă.

Gospodăria Agricolă Colectivă 
„8 Mai", Cobadin

Vom face polenizarea 'artificială suplimentară la 
floarea soarelui pe 130 ha., la porumb pe 100 ha. și la 
lucernă pe 5 ha.

Vom folosi la maximum forțele proprii, secerînd la 
timp o suprafață de 1.000 ha., iar cu mașinile S. M. T. 
400 ha.

In sectorul zootehnic vom obține pînă la 23 August 
următoarele produse peste plan: 1800 litri lapte de 
oaie, 200 capete păsări. ,

Vom construi pînă la 23 August cu mijloace proprii, 
un grajd pentru 80 capete vite.

Gospodăria Agricola Colectivă
• „Olga Bancic"*, Palazul Mare

Vom face polenizarea artificială suplimentară la 
floarea soarelui pe o suprafață de 46 ha., la porumb 
— 100 ha., lucernă — 10 ha.

Vom recolta cerealele cu mijloacele S.M.T. de pe o 
suprafață de 290 ha., iar cu mijloace proprii de pe o 
suprafață de 293 ha.

Vom dezmiriști concomitent cu recoltarea păioaselor, 
suprafața de 500 ha.

Vom achita la timp obligațiile către stat pentru a 
obține chitanța nr. 1.

Vom depăși producția la hectar după cum urmează : 
la ovăz boabe 100 kg., la fasole cu 200 kg.

In sectorul zootehnic, pină la 23 August, vom ob
ține peste plan 3600 litri lapte, iar de la 2 vaci cite 
30 litri lapte zilnic, de fiecare vacă.

Vom obține 1600 pui de găină pînă la data de 2 
august, în plus față de plan.

Vom valorifica prin cooperație și prin piața țără
nească, pînă la 23 August, următoarele produse peste 
plan : 25.000 litri lapte de vacă, 2.000 kg. brinză de 
oaie, 500 kg. carne, 12.000 bucăți ouă și 9 vagoane de 
legume.

întovărășirea AgricolăTe • •//impuri noi r 
comuna Vlădeni, raionul Fetești

Vom îngriji culturile în așa fel încît să obținem ur
mătoarele sporuri de producție la hectar : 300 kg po
rumb, 300 kg. floarea soarelui, 5.000 kg. sfeclă de za
hăr, 150 kg. fasole.

Astfel, vom executa 3 prașile la porumb și floarea 
soarelui, 4 prașile la sfecla de zahăr și 5 prașile la 
bumbac.

Vom executa polenizarea artificială suplimentară la 
floarea soarelui pe o suprafață de 105 ha. iar la po
rumb pe 311 ha.

Vom strînge cu mijloace proprii la timp și fără pier
deri recolta de păioase de pe o suprafață de 500 ha. și 
vom recolta culturile furajere pentru asigurarea hranei 
animalelor.

Vom dezmiriști terenul cultivat cu păioase, în supra
față de 560 ha., imediat după recoltare.

Vom organiza treieratul în așa fel încît să înlăturăm 
orice pierderi, folosind la maximum capacitatea bato
zelor.

Vom achita în întregime, imediat după recoltare, 
toate obligațiile față de stat și față de S.M.T.

Vom populariza rezultatele obținute de întovărășirea 
noastră.

întovărășirea Agricolă 
„Filinwn Sîrbu", 

comuna Săcele, raionul Istria
Vom asigura îngrijirea la timp și în bune condițiuni 

a culturilor vegetale, făcînd lucrări de calitate bună.
Vom executa 4 prașile la porumbul semănat în 

cuiburi așezate în pătrat și 3 prașile la cel semănat în 
rînduri.

Vom face polenizarea artificială suplimentară de 2 
ori la porumb, pe o suprafață de 149 ha. și odată la 
floarea soarelui pe o suprafață de 7 ha.

Vom recolta cerealele la timp și fără pierderi lucrînd 
cu mijloacele mecanizate ale S.M.T. pe o suprafață de 
190 ha., iar cu mijloacele proprii pe o suprafață de 
122 ha.

Vom dezmiriști terenul cultivat cu păioase, pe o su
prafață de 312 ha., în termen de trei zile de la recoltare.

Astfel, vom obține următoarele sporuri la hectar la 
culturile de vară: 110 kg. griu, 50 kg. secară, 90 kg. 
ovăz, 110 kg. porumb, 80 kg. floarea soarelui, 40 kg. 
fasole și 48 kg. rapiță.

Vom organiza treieratul în așa fel încît să se înlă
ture orice pierdere de recoltă. încă de la batoză ne vom. 
achita obligațiile față de stat pentru a obține chitanța 
nr. 1 la predarea cotelor.

întovărășirea „Drumul lui Lenin" 
satul Vadu Oii, raionul Hîrșova

Vom executa polenizarea artificială suplimentară la 
floarea soarelui pe o suprafață de 23 ha., iar la porumb 
pe o suprafață de 20 ha.

Pentru recoltarea la timp și fără pierderi, se vor lua 
următoarele măsuri: recoltarea suprafeței da păioase 
cu mijloacele S.M.T. pe o suprafața de 40 ha., iar cu 
mijloace proprii pe o suprafață de 90 ha. Recoltarea 
suprafețelor de păioase o vom face în timpul optim, 
iar odată cu recoltarea vom strînge spicele rămase.

Vom lega în snopi toate păioasele recoltate cîștigînd 
astfel un timp prețios la transportul la batoză.

Pentru folosirea întregii capacități a batozei vom or
ganiza munca după metoda graficului orar.

Vom aplica regulile prevăzute in agrominim.
Aceste măsuri ne vor ajuta să obținem peste plan, 

la hectar, următoarele produse agricole : 100 kg. griu, 
200 kg. orz, 100 kg. ovăz, 400 kg. porumb, 200 kg. 
floarea soarelui, 100 kg. fasole, 600 kg. dughie-fîn.

★

Muncitori, ingineri, tehnicieni și funcționari din 
S.M.T.-uri, gospodării agricole de stat și centre meca
nice, membri ai gospodăriilor colective și întovărășiri
lor agricole, țărani muncitori cu gospodării individuale 
mici și mijlocii !

Se apropie timpul recoltării și al treieratului.
Rezultatul luptei noastre pentru o recoltă bogată de

pinde în cea mai mare măsură de felul în care vom 
pregăti și executa lucrările agricole din vara acestui 
an. Să nu precupețim nici un moment forța și munca 
noastră în lupta pentru o producție sporită la hectar.

Să desfășurăm larg întrecerea pentru aplicarea regu
lilor agrotehnice și a experienței truntașilor producției 
agricole, pentru stringerea la timp și fără pierderi a 
recoltei anului 1954, pentru îndeplinirea conștiincioasă 
a îndatoririlor față de stat.

Să întîrapinăiTi ziua de 23 August, cea de a 10-a 
aniversare a eliberării patriei noastre, măreața sărbă
toare a poporului, prin noi succese in lupta pentru ri
dicarea neîncetată a bunei stări materiale și culturale 
a celor ce muncesc de la orașe șl sate, pentru continua 
înflorire a patriei noastre dragi.



Pe marginea scrisorii „Despre curaj în creafia literară
<

Viața ne cere să fim curajoși
Liviu Solomon

Conferențiar la Facultatea 
de matematică și fizică-București

Teodor Mazllu

PORTRETE SATIRICE
Prin „Scînteia tine

retului" am aflat de la 
tov. Dumitru Mircea 
că problema curaju
lui în artă e o sclifo
seală mic-burgheză. 
însuși acel articol dovedește că discuția e 
necesară.

Fără îndoială, curajul e o calitate a co
munistului, indiferent de meseria lui. Dar 
a crede că fiecare scriitor e un comunist 
pe deplin format, ar fi o dovadă de în- 
gîmfare și autoliniștire.

Procesul construirii conștiinței socialiste 
nu e mai ușor decît cel al construirii in
dustriei socialiste; ar îndrăzni oare ci
neva să afirme că problema curajului în 
munca de partid, în știință, în construcție, 
e o sclifoseală mic-burgheză ? 
dacă ar face-o, s-ar compromite 
pe multă vreme.

Oceanul nu se poate traversa 
de-a lungul malului,

> nu se poate face fără idei mari, curajoase. 
Dar nu e suficient să vorbești despre viață 
și despre problemele el! Trebuie să vor
bești in așa fel, îneît această viață să nu 
apară sărăcită față de ceea ce cititorul cu
noaște și singur. Schematismul realizării 
poate compromite și cea mai pasionantă 
temă, cel mai bun conflict.

Iată un exemplu simplu: de ce o serie 
de scene din piesa „Martin Rogers desco
peră America" de A. Rogoz și C. Constan
tin sînt lipsite de capacitatea de a emoțio
na? Pentru că în acest caz autorii n-au 
făcut altceva decît să redea fidel, sub for
mă de dialog, un admirabil articol apărut 
acum cinci ani în revista „Timpuri Noi" 
despre intensele legături ale băncii ger- 
mano-americane „Schroder" și despre ro
lul ei în politica americană dinainte și 
după război. Cît privește eroul central al 
piesei — Martin Rogers, care desigur nu 
apărea în articol — el nu e decît „abstrac
țiunea americanului cinstit" și nu o expre
sie concretă, vie, omenească a ideii pe care 
au dorit s-o afirme autorii.

Cei ce n-au curaj în artă, cei ce în
groapă orice gînd viu sub un morman de 
fraze gata și situații șablon — procedează 
astfel pentru că n-au încredere în viață, 
în propriile lor personaj ii, pentru că se tem 
ca nu cumva un erou al lor să spună ceva 
ce nu e prevăzut de nici un regulament și 
nu e scris pe nicăieri.

Ei și ? Atîta timp cît eroul tău trăiește 
ca om cinstit, lasă-1 să trăiască ! Iar dacă 
un bandit va scoate capul din rîndurile 
cărții, tot acolo — dacă opera ta reflectă 
într-adevăr viața — se vor găsi forțele 
care să-1 strivească. Lasă-ți eroii să mun
cească, să sufere și să se bucure, scriito
rule ! Nu-i dădăci! Viața e complicată — nie ; după caz, criticii noștri observă ma- 
dă-le voie eroilor tăi s-o trăiască.

Eu cred că o lipsă importantă a unora 
din scriitorii noștri stă în acest didacticism, 
în faptul că-1 prinzi pe autor vorbind din 
spatele fiecărui personaj. Filosofia, pe
dagogia, arta, — își au metodele lor spe
cifice de prezentare a adevărului, chiar 
dacă acest adevăr e același. Un roman nu 
e un tratat de istorie, nici de filosofie, nici 
de pedagogie-; și cei care-1 reduc la acea
sta uită că cititorul știe și el să gîndească, 
că el nu cere romanului lecții de populari
zare a unor lucruri cunoscute. Cititorul 
cere tipuri, oameni, caractere in ciocnirea 
lor, vrea cărți în care să aibă pe cine ad
mira și pe cine urî.

Iată-1 de pildă pe instructorul de pio
nieri Vlad din romanul dealtfel pe drept 
cuvînt apreciat de cititori „Marea bătălie 
de la Iazul mic" de Octav Pancu-Iași. In 
locul unui cbip viu avem de-a face cu un 
distribuitor ambulant de rețete pedagogice, 
purtător al unui miraculos carnețel „să nu 
uit" în care-și notează tot, locatar al unei 
încăperi devenită celebră printre pionieri: 
„Camera-celor-cinci-reguli", un adevărat 
„model" de disciplină, curățenie, modestie, 
silință la învățătură etc., etc., etc.

Pentru aceasta trebuie curaj, și mult 
simt de răspundere. Trebuie ca patosul 
afirmării vieții noi să nu ne facă să uităm 
dușmanul și fenomenele negative care tră
iesc încă, și nici ca aceste fenomene ne
gative să întunece tot orizontul. Alunecă
rile spre „roz" și spre „negru" sînt două 
fețe ale aceleiași medalii : lipsa de nivel 
ideologic a multor scriitori. Numai cine nu 
înțelege realitatea noastră și nu are încre-

Cred că 
adine și

mergînd
și artă adevărată

dere în forța clasei 
muncitoare, poate că
dea în disperare sau 
în automulțumire. 
Numai cine nu vede 
frumusețea vieții 

caută s-o înfrumusețeze cu tot dinadinsul. 
Supralicitarea nu e semn bun !

Personajiile goale de conținut nu pot fi 
salvate prin nici un fel de zorzoane ; nu 
poți „umaniza" ceva ce nu e om !

Iată de pildă recenta nuvelă a lui A. Jar 
despre viața de luptă utecistă și dragostea 
a doi tineri. Ea respiră un romantism atît 
de dulceag, atît de lipsit de gust îneît 
lupta eroilor rezistenței împotriva dicta
turii fasciste — eroi pe care aș fi vrut să-i 
cunosc din lucrarea lui A. Jar — dispare 
cu totul fiind înlocuită cu o melodrama
tică opoziție a „binelui" și „răului", totul 
într-un stil siropos de-a dreptul deplasat 
pentru frumoasa temă atinsă. Si o astfel 
de încercare de „umanizare" a eroilor ile
galității în locul prezentării lor realiste, 
veridice, nu este altceva decît o manifes
tare de fals curaj. La toate acestea se 
adaugă un stil dulceag.

Iată un citat, cu totul la întîmplare: 
„Cît de neasemuită e scrisoarea aceasta cu 
slove împletite din trupul unei raze, min- 
gîiate de privirile iubitei, și purtate ca o 
prețioasă povară de nobile miini bătucite 
de muncă, spre cel ce o așteaptă încre
zător de atîta timp". In această nuvelă au
torul n-a dat dovadă de curaj in zugră
virea vieții, a luptei, a dragostei ci a îm
pletit didacticismul și schematismul cu 
melodramatism.

Că toate aceste neajunsuri nu sînt inevi
tabile, nu e nevoie de demonstrat: o de
monstrează realizări valoroase pentru care 
cititorii mulțumesc din suflet autorilor lor. 
Iată de pildă „Bărăganul" de V. Em. Ga
lan. Directorul Filip, inginerul Matei. Po- 
nici, Tiripan, Prodan, și toți ceilalți — pe 
nlci-unul nu-1 poți uita : sînt oameni vii, 
așa cum i-ai întîlnit de multe ori. oameni 
care, în împrejurări pe care și tu. cititorule 
le cunoști bine, se poartă așa cum te-ai 
purtat tu, sau ai văzut că s-au purtat alții, 
sau știi că ar fi trebuit să se poarte. Eu 
cred că forța acestei cărți stă în cunoaș
terea adevărată, nu din „informare" a 
vieții, în faptul că se pun și se rezolvă 
probleme apropiate sufletului oricărui om 
care luptă pentru socialism în țara noas
tră : o carte profund partinică, profund 
adevărată, fără văicăreală sau idea
lizare. Și exemple se mai pot da destule : 
„Despre pămînt" al Măriei Banuș, ca și 
numeroase lucrări care bat drept la țintă.

Tot lipsa de curaj face ca multe arti
cole de critică să aibă caracter de campa-

nifestările de formalism, respectiv de sche
matism cu toți deodată. Eu cred că nouă 
nu ne trebuie nici critică cu bîta. nici cri
tică cu mănuși. Nici critică ce uită de for
malism, nici critică ce uită de schematism; 
lupta contra acestor două abateri princi
pale de la calea artei noastre trebuie dusă 
simultan. Căci e vorba de aceeași ideo
logie burgheză care încearcă sub aspecte 
diferite să pătrundă în arta noastră — și 
a slăbi focul împotriva uneia din formele 
ei, înseamnă a-i da cîmp liber de manifes
tare.

In general, cred că se ocolesc lipsurile 
din operele cîtorva scriitori cunoscuți. Un 
număr de lucrări reușite pentru momentul 
apariției lor nu trebuie să asigure scutirea 
de critică ; greșelile unui scriitor consacrat 
sînt mult mai de temut decît ale unui în
cepător, și pentru public, și pentru scriito
rii tineri, îndemnați să-1 urmeze și pen
tru scriitorul însuși, dacă nu e criticat.

Pentru ca scriitorul să poată într-adevăr 
să-și spună părerea cu curaj, trebuie ca re
vistele și editurile noastre, împiedicînd cu 
hotărîre apariția de lucrări scrise de pe alte 
poziții decît cele ale clasei muncitoare, să 
stimuleze originalitatea în creație, să-i 
ajute pe scriitori să-și spună cuvîntul cu 
curaj, oglindind adevărul vieții.

Eu subliniez încă odată că discuția des
pre curaj în artă mi se pare utilă. Aș dori 
numai ca tovarășii scriitori (yîrstnici și în
cepători) care participă la ea să ia o poziție 
mai fermă (mai cu curaj !) să critice mai 
ascuțit, să pună probleme mai concrete, 
delimitînd cîmpul discuției. Cred că toți 
cititorii „Scînteii tineretului" așteaptă cu 
interes cele ce se vor mai spune.

r P E S CURT

Concerte fă
Din cînd în cînd, cel 

puțin odată pe săptămînă, 
se poate asista în sala 
Ateneului R.P.R. la o în- 
tîlnire de-a dreptul mira
culoasă. La ora anunțată, 
după ce sala se umple de 
lume, pe estrada binecu
noscută a gravelor con
certe simfonice, se urcă 
cîteva zeci de oameni îm- 
brăcați în costume națio
nale și se dispun sub for
mă de orchestră. Ce-i 
drept instrumentele nu 
sînt cele mai. obișnuite în 
împrejurări solemne, pre
cum cată să fie un con
cert simfonic. Cînd și cum 
să fi căpătat asemenea 
nas cobza, naiul și țamba
lul să ocupe pentru o sea
ră locul violinei, clarine
tului și pianului ? Ori
cum, în fața spectatorului 
șe află o orchestră adevă
rată care tace deplin aș- 
teptind parcă ceva.

Dar iată că în sală s-a 
făcut liniște, dirijorul a 
făcut un semn și ca și 
cum bagheta sa ar fi răs- 
pîndit valuri de unde ne
văzute orchestra s-a elec
trizat dintr-odată și a iz
bucnit. Repertoriul a fost 
atacat nu numai cu vir
tuozitate, dar mai ales cu 
frenezie. De pe scena o- 
cupată de oamenii aceș
tia tăcuți, cu instrumen
tele lor bătrînești, s-au 
revărsat de nestăvilit asu
pra sălii valuri de sunete 
melodioase care răscoleau

Părea căadînc sufletele.
sub cupola Ateneului au 
pătruns într-un iureș zglo
biu rîsetele și cîntecele 
oamenilor simpli din toa
tă țara și că cernute mă- 
iastru prin arcușe și țam
bale, ele s-au unit într-o 
cîntare zguduitoare despre 
grijile, bucuriile și setea 
de viață a poporului nos
tru. Cîntecele populare 
pe care le-am mai ascul
tat cu toții și nu o singură 
dată, capătă în concer
tele marii orchestre adîn- 
cimi și sensuri nebănuite. 
Cine nu recunoaște ime
diat melodia „Anicuța 
neichii dragă" ? Dar, ve
deți, numai acolo, în sala 
Ateneului, veți putea pri
cepe cît 
rostește 
cale ale 
mentul aprins al dragos
tei, într-un fel propriu 
oamenilor îndrăgostiți de 
viață și hotărîți să-și do- 
bîndească fericirea aci pe 
pămînt și nu pe altă lume. 
Ni s-a părut în vreme ce 
orchestra ne mărturisea 
mereu mai mult despre 
tainele cîntecului, că 
am 
sale 
tre 
Iui 
nea 
cărate Anica a lui Timof- 
te care a murit pentru că 
„drag i-a fost să trăiască 
pe lumea asta și n-a avut 
parte". Părea că s-a tre-

de fierbinte se 
în frazele muzi- 
cîntecului, senti-

ne- 
întîlnit în acordurile 
cu figura uneia din- 
eroinele povestirilor 
Sadoveanu, cu imagi- 
înviată a acelei înflă-

Pe Bartolomeu Salcie îl 
cunosc de mult, din anii 
romantici ai copilăriei. Cînd 
i se aprindeau călcîiele 
după vreo școlăriță de la liceul ortodox bătea sfios 
la ușa casei mele rugîndu-mă să-i întocmesc „o scri
soare de amor".

îmi mărturisea pe-ndelete și de altfel cu mult umor, 
semnele caracteristice ale celei ce i-a răpit inima: 
vîrsta, culoarea părului, culoarea ochilor, și, în 
cîteva minute, misiva aducătoare de fericire era gata. 
Un alt coleg de liceu, în schimbul unui timbru furat 
din modesta colecție a părintelui Bartolomeu îi ducea 
scrisoarea la destinație și — în plus — convingea fata 
și pe cale orală de sentimentele și farmecele lui 
Salcie. Eu scriam misive de dragoste emoționante, 
prietenul meu avea un remarcabil talent de orator, 
așa că succesul lui Salcie Bartolomeu era pe deplin 
asigurat. Tot noi îi trimeteam 
anunța fata că n-o mai iubește 
expresii cît mai tari și cît mai

Salcie Bartolomeu, socotit nu 
direcțiunea liceului din Muscel 
coce", „o inteligență pătrunzătoare", 
nent". nu avea nici o bătaie de cap cu viața. Părin
tele Bartolomeu îi făcea zi de zi lecțiile la algebră 
și trigonometrie, blestemind mai mult decit îi îngă
duia smerenia preoțească învățăturile satanei. Mai- 
că-sa îi lustruia zi de zi pantofii, îi lega șireturile 
„cu fundulițe". Un unchi — om cu trecere prin toate 
ministerele — se zbătea să-i asigure un locșor la 
Facultatea de drept. Pentru toate aceste întîmplări 
în mahalaua noastră se ivise și se răspîndise o vorbă 
veselă: „Feciorul popii și-n noaptea nunții o să 
cheme vecinii in ajutor". La auzul acestor necuviințe 
părintele murmura îndurerat: „Rele-s doamne, oițele 
tale".

Se crease involuntar un adevărat aparat complex 
cu ramificații in toate instituțiile din Muscel, in multe 
alte orașe și. în primul rind in Capitala țării avind 
misiunea să asigure fericirea lui Salcie Bartolomeu în 
toate domeniile. Deviza noastră, țelul nostru suprem 
era: „Totul pentru Salcie Bartolomeu".

Cînd vremurile s-au schimbat aparatul cu rami
ficații atît de vaste creat pentru a asigura fericirea 
deplină a lui Salcie Bartolomeu se risipi ca pulberea 
în vint. Părinții lui Bartolomeu îmbătrâniseră. nu pu
teau să-1 ajute decit cu învățătura Sfintei Scripturi. 
Unchiul cel cu trecere prin toate ministerele și-a pier
dut pozițiile și însemnătatea mulțumindu-se să-i tri-

r ă partituri
zit la viață nouă și ne vră
jea și pe noi printre alune- 
cușurile cîntecului, cu far
mecul vieții și 
tei împlinite.

Este limpede 
mare orchestră 
fără partituri 
simte bine povestind atî- 
tea taine și minunății au
zite de la oamenii simpli 
care le-au creat, 
tra, cuprinzînd 
sens mai larg și pe com
pozitorii care nu 
față (unii cîntă cu foc la 
nai sau la vioară) apare 
astfel ca un organism 
complex care dă grai ope
relor celui mai genial din
tre artiștii tuturor 
rilor, creatorul 
popular.

Impresia aceasta 
lănțuire a bucuriei 
trăi plin, se degajă și din 
felul cum cîntă orches- 
tranții. Ca și cum bagheta 
dirijorului cu cămașă în
florată s-ar adresa 
puțin instrumentelor 
sufletului fiecărui 
tant, se 
chestră nu numai cu viori, 
cobze sau taragoturi, ci și 
cu ochii, cu încrețirea su
gestivă a feței, 
rea nelimitată 
întregi.

Este de crezut 
tînd cîntecele 
care poartă numele unuia 
dintre cei mai iubiți cin- 
tăreți ai trecutului, tine
rii muncitori și tinerii ță-

al dragos-

că această 
care cîntă 
scrise, se

Orches- 
într-un

sînt de

timpu- 
anonim

de dez- 
de a

mai 
cît 

execu- 
cîntă în or-

cu dărui- 
a ființei

că ascul- 
orchestrei

SALCIE BARTOLOMEU

scrisorile prin care 
rugîndu-ne să găsim 
plastice.
știu de ce de către 

drept „un copil pre- 
„un elev emi-

mită lui Bartolo
meu o broșurică 
gălbejită cuprin- 
zind sfaturi și 
maxime : „Cum 
se poate reuși în 
viață".

La examenul de 
la Facultatea de 
drept a căzut. în
furiat Bartolomeu 
a plîns și a înju
rat o noapte în
treagă :

— Antropofagii!
Dimineața cînd 

se mai liniști se 
gîndi cu tristețe 
și melancolie la 
părintele Barto
lomeu :

— Unde ești tătucă să mă vezi ?...
A căpătat o slujbă de funcționar la un sfat popu

lar. Colinda camerele salutind grav funcționarii ca 
un mareșal ce-și trece forțele în revistă în preajma 
unei bătălii. Șușotea la urechile dactilografelor anec
dote pipărate iar cînd era întrerupt se făcea roșu la 
față de mînie. trîntea ușa furios și dispărea plin de 
demnitate. Plingăreț se ținea de capul cîte unui 
coleg :

— Jenică dragă... fă-mi și mie referatele astea... 
Scrie. „nu se aprobă" și gata trebșoara...

Bartolomeu se ducea la cițiva prieteni și-i ruga 
emoționant:

— Găsiți-mi mă și mie o fetiță... Să am și eu un 
rost...

Pe urmă îi întreba în fiecare zi:
— Ei. ați găsit fetița ?
Aflind că nu i s-a găsit „o fetiță" devenea posac 

și furios :
— Nu-i frumos tovarăși...
Cînd a fost criticat pentru că vrafuri de hîrtii ză

ceau nerezolvate de luni de zile Salcie Bartolomeu se 
ridică în picioare mînios :

— Ce-i tovarăși...? N-are voie omul să facă puțină 
filozofie în timpul producției... ?

Se destăinuia apoi unui prieten:

— Mie îmi place socialis
mul, nu zic ba... da unde-i 
umanitatea? se întreba in
dignat Salcie Bartolomeu.

Despre unele lucruri vorbea pe scurt folosind ade
seori cuvîntul ețetera:

— A fost o ședință, prezidiu, angajamente, chestii 
obișnuite ețetera.

Cînd cineva îi destăinuia vreun gînd cutezător 
Bartolomeu zîmbea cu ostentativă ironie :

— A, da știu... Romantism... Muncă de iluminare 
a poporului, condiții grele, senzație, mister, ețetera, 
ețetera... Și-n folosul cui aceste exuberanțe necuge
tate ? In folosul societății, umanității, ețetera, ețe
tera... Dar să lămurim mai întîi ce e societatea. Mai 
mulți indivizi adunați în aceeași oală... Se scula în 
picioare, aștepta o clipă și după aceea rostea cu gra
vitate :

— Eu domnilor prefer să stau pe oala mea.
Odată colegii au făcut o glumă îndrăzneață. I-au 

trimis intr-un plic o hîrtie cu următorul cuprins:

A MURIT SALCIE BARTOLOMEU

Azi a încetat din viață după o lungă și grea sufe
rință prietenul nostru Salcie Bartolomeu. Pierderea 
lui Salcie Bartolomeu e grea și ireparabilă. El a 
desfășurat o bogată activitate. Deși foarte tînăr a 
spus dactilografelor noastre un număr de peste 200 
de anecdote care începeau întotdeauna așa : „odată 
î.ntr-un tren s-au întîlnit un romîn, un neamț, un 
țigan. Și rominul zice...

„Ce o să ne facem noi fără Salcie Bartolomeu ? 
Cine o să mai spună dactilografelor anecdote ?" 

Salcie Bartolomeu a citit ciudata scrisoare zîmbind 
îngăduitor :

— Știi, că e spirituală... A murit Salcie Bartolo
meu... Apoi, mirat, întrebîndu-se parcă pe sine :

— Ei, și ? Ei și ce dacă a murit Salcie Bartolomeu ?
★

Pe Bartolomeu Salcie îl cunosc de mult, din anii 
romantici ai copilăriei. Zilele acestea m-am întîlnit cu 
el. I-am spus că e un ticălos.

Nu s-a supărat.
— Exagerezi și 
M-am întîlnit a 
I-am spus că e 
De atunci s-a supărat pe mine. Nu mă mai salută.

O — ce greșeală ireparabilă ! Dacă-i spuneam că e 
numai ticălos mă saluta și acum.

Mi-a zîmbit chiar: 
tu...
doua oară cu el. 
un prost.

Titi Ludovic Gijbă a fost 
întotdeauna un om cum
pănit, prudent, care nu-și 
arunca in luptă toate po
sibilitățile și — păstra cîte ceva — în rezervă 
pentru timpuri excepționale. Maică-sa femeie fru
moasă și fără prejudecăți i-a hărăzit doi tați. Pri- 
mul. în persoana unui pricăjit, om sărac lipit pămin- 
tului. Al doilea, in persoana unui acționar, proprie
tar, om cu poziție solidă, figură politică remarcabilă. 
Origina lui Titi Ludovic din punct de vedere bio
logic era echivocă, dar din punct de vedere juridic 
în afară de orice îndoială : era fiul omului solid ca 
poziție și remarcabil ca figură politică. Titi Ludovic 
se bucura mult de această întîmplare a sorții mărtu
risind adeseori: „Ce bine-i doamne să ai o mamă 
imorală ’. Pentru țărani, in timpul rampantei elec
torale era „fiul unui biet țăran romîn. baza și su
fletul acestui popor" iar pentru cercurile înalte des
cindea dintr-un tată „a cărui viață a fost dedicată 
din prima și pină la ultima suflare propășirii indu
striei rominești".

Taică-său mină spartă și negrijulie pentru destinul 
odraslei sale i-a lăsat puțină avere, destulă însă ca 
să aibă cum spune Titi Ludovic „o bază de plecare".

Șeful siguranței generale prieten din tinerețe al bă- 
trinului Ludovic l-a chemat la el acasă ca să stea 
de vorbă prietenește de la inimă la inimă.

— Dragă domnule Ludovic tatăl dumitale a fost 
un romîn excelent™ Dumneata ai datoria morală și 
patriotică...

— Să fiu un romîn excelent îl întrerupse Titi Lu
dovic vrind să-1 oblige pe șeful siguranței să intre 
mai repede în subiect.

— Excelent și activ... Romini excelenți — avem, 
slavă domnului — destui. Activi — zău — ducem 
lipsă... mormăi cu tristețe șeful siguranței.

I-a propus postul de șef al siguranței din PloeștL
— Cinste mare... Dar nu pot primi... se scuză poli

ticos Titi Ludovic.
A rămas stabilit ca Titi Ludovic fără să facă parte 

organizat din personalul siguranței să-1 informeze 
direct din cînd în cînd, cînd vrea el, de persoanele 
suspecte.

Șeful siguranței l-a anunțat apoi cu voce scăzută 
aruncată parcă la întîmplare :

— Domnule Titi... Elementele suspecte se plătesc 
bine... O mie de lei bucata.

Titi Ludovic plecă amețit, cu o poftă pătimașă de 
a se pune pe treabă. Calcula în fiecare zi. Cîte ele
mente suspecte îmi trebuiesc ca să-mi cumpăr moșia 
Gîjba ? Cîte elemente suspecte îmi trebuiesc ca să 
pun mîna pe casa din Șoseaua Iancului ? Muncea cu 

disperare, cu înverșu
nare sălbatecă ziua și 
noaptea. Pîndea, cerceta, 
scormonea, numai să gă
sească elemente suspec
te. Amintindu-și de prie
tenii din tinerețe

Odată 
— Ne

liberal! la vorbă 
îi denunța imediat 
poliției. Cînd n-o 
scotea la capăt cu 
persoanele sus
pecte, anunța po
liția și de per
soane care în 
viața lor n-au au
zit de politică. 
Despre greutățile 
financiare gîndea 
așa:

— încă zece 
persoane suspecte 
și-mi cumpăr casa 
din Șoseaua Ian
cului...

mustrat prietenește :

răni, intelectualitatea tî- 
nără de asemenea, vor 
pricepe mai profund sen
surile muzicii. Cintecul 
popular interpretat cu 
măestrie poate fi și înce
put de drum spre marile 
creații muzicale culte, 
nu mai puțin poartă 
nică spre înțelegerea 
voarelor rapsodiilor 
Enescu, pentru acei 
l-au ascultat pe 
compozitor numai cu ure
chea ( fie ea cît de rafi
nată) și nu tocmai cu su
fletul.

Pentru unii și pentru 
alții, pentru toți cei care 
trăiesc astăzi emoțiile lup- 
'tei pentru viața marilor 
bucurii, muzica populară 
înseamnă oricînd o întîl- 
nire dintre cele mai 
scumpe. Iar în sala Ate
neului R.P.R., din cînd în 
cînd, cel puțin odată pe 
săptămînă, la orele opt 
seara se urcă pe estradă 
cîteva zeci de oameni tă
cuți cu cămăși înflorate. 
Dirijorul face un semn, 
și orchestra izbucnește 
deodată. Din străfunduri 
de veac pare a zîmbi că
tre public aplecat pe cobza 
sa înegrită de ani Barbu 
Lăutaru, care a luat viața 
de la cap 
nouă, trăind 
prin zeci de 
brili aplecați 
de culoarea 
primăvară.

V. MlNDRA

dar 
tai- 
iz- 
lui 

care 
marele

în vremuri 
de astădată 

muzicanți fe- 
pe cobze noi 
soarelui de

mai

șeful siguranței l-a
tragi pe sfoară dragă domnule Ludovic... Noi 

te plătim pentru suspecți...
Afacerea cu persoane suspecte se dovedise ren

tabilă. Titi Ludovic își îndeplinise năzuința veche de 
a putea așterne la coada numelui său o liniuță. A 
cumpărat de la un moșier scăpătat aflat în pragul 
falimentului păminturile satului Gîjba. Aceasta în
semna dreptul legitim și inviolabil de a scrie cu inima 
curată liniuța. Nu se mai numea Titi Ludovic. Se 
numea Titi Ludovic-Gîjbă. Putea să-și pună 
și înainte de cumpărarea moșiei liniuța ? Putea. Si
gur că putea. Dar caracterul său integru l-a împie
dicat El vroia o liniuță autentică, veritabilă. Nu cum 
procedează farsorii care n-au nici o para chioară 
in buzunar și-și pun liniuța în chip nedemn, frau
dulos.

Dintr-un sentiment binecuvîntat de prudență de care 
era la fel de mindru ca și de liniuța din coada nu
melui său publica sub pseudonim într-un ziar de 
mina a doua tipărit în tiraj intim apeluri patetice 
..împotriva samavolniciilor polițienești". „Pînă cînd va 
mai dura această barbarie odioasă ? Pînă cînd oameni 
nevinovați vor fi 
iubesc poporul ?“

Odată cu liniuța
Titi Ludovic-Gîjbă _
cumpănită și mai prudentă. De afacerea cu persoa
nele suspecte nu se mai ocupa direct și-și angaja 
vreo cîțiva ciraci pe care-i plătea cu cîțiva lei și 
cărora le cerea să-1 informeze de un număr fix de 
persoane suspecte.

Titi Ludovic-Gîjbă era convins că e ticălos. Era 
însă și mai convins că aceasta nu-i nimic rău. Pen
tru el 
cu un

uciși pentru simpla vină că-și

adăugată în coada numelui său, 
deveni o persoană gravă și mai

ticăloșia era o chestiune practică, echivalentă 
post de ministru sau de administrator delegat

la o întreprindere petroli
feră. Adesea în ceasurile 
de melancolie se gîndea cu 
recunoștință și venerație 

la ticăloșia lui ca la un unchi îndepărtat care i-a lăsat
în ceasul morții o avere fabuloasă :

— Suflet ticălos... Cit mi-ai adus tu...
In vara anului 1950 reuși să se strecoare în postul 

de director al unei fabrici din provincie unde conta
bilul șef bea sîmbătă seara drojdioară cu paznicul 
și unde, pînă și noțiunea de director părea nefirească, 
nelalocul ei.

Se purta ca un om simplu. Spunea că e fiul unui 
argat fără însă să se plîngă că a dus trai greu, fără să 
se laude cu origina sa țărănească......După muncă se
cunoaște omul", spunea el. De apelurile „împotriva 
samavolniciilor polițienești“ vorbea numai în auto
biografie și acolo foarte pe scurt. Nu dădea mina cu por
tarul și femeile de serviciu ca să nu pară că umblă 
după o popularitate ieftină, ocolea cu pricepere exage
rările pentru ca omenia lui să nu bată la ochi'. Ade
seori în timpul unei discuții se scuza buimăcit amintin- 
du-și de ceva extrem de important:

— Mă scuzați tovarăși... Un tovarăș bolnav... Tre
buie să mă duc la dînsul...

Oamenii îl urmăreau cu simpatie:
— Inimos șef avem...
Fabrica mergea prost. Planul nu se îndeplinea. 

Titi Ludovic-Gîjbă era năpădit de tristețe :
— Ce să facem tovarăși ? Așa nu mai poate dura— 
Oamenii spuneau :
— Cum îl doare inima de munca noastră.
Adeseori se strecura în sala unde se făceau repe

tițiile, deschidea ușa sfios, saluta vesel pe toată 
lumea.

— Vreau și eu să joc tovarăși... Ce-s bătrîn ?
— Nu sînteți bătrîn tovarășe director șoșoteau fe

tele zîmbind.
Oamenii spuneau :
— Ce director tînăr avem... inimă deschisă...
Scria la gazeta de perete, își făcea autocritica după 

ce cerea răgaz de cugetare : „să mă gîndesc... să nu 
fie formală", era prezent la toate ședințele, nu res
pingea pe nimeni care voia să stea de vorbă cu el, 
avea și avînturi romantice : „O să mărim fabrica to
varăși de o să se ducă vestea în Europa". Făcea orice, 
începînd cu simularea de avînturi romantice, pînă 
la grija pentru căminul de copii numai ca să treacă 
neobservat, să nu i se ghicească sufletul și gîndurile, 
să poată sabota în tihnă, slobod de primejdii.

Acasă ținea în fiecare seară începînd de la orele 
10 ședințe pentru „salvarea națiunii". Făcea și răs- 
făcea guvernul. întocmise o proclamație, mesajul de 
salut către tron, totul era pregătit pentru schimbă
rile cu care-și hrănea sufletul. Cînd îl tulbura nos
talgia meleagurilor străine își rezerva postul de mi
nistru de externe. Cînd ura era mai cumplită, dez
lănțuită își rezerva postul de ministru de interne.

Cînd securitatea l-a arestat, se hotărîse pentru pos
tul de ministru

OUȘOR PASĂRE
de interne...

fațaprin 
pe banca

urmărind cu dis-mea
unde ședeam la taifas 
plece dis de dimineață 
satele Olteniei. Urmă- 
sjus. Pîndea, scormo-

Se plimba agitat 
perare un loc liber 
cu cîțiva tineri ce urmau să 
ca mecanizatori într-unul din 
rea e puțin spus, inexpresiv 
nea cu atenția încordată de lup’flămînd. Cînd cineva 
îi ocupa locul se făcea negru de ciudă și mînie. Din 
depărtare îmi zîmbea încontinuu vrind parcă să mă 
anunțe de existența lui, să nu cumva să-1 dau uitării. 
In viața mea n-am zărit un zîmbet atît de politicos 
și atît de amabil ca acel ce lumina fața gălbejită a 
lui Oușor Pasăre.

Insfîrșit, după lungi calcule strategice reuși să 
ocupe un loc. Se așeză lîngă mine și-mi zîmbi 
nou ca un fel de omagiu anticipat sau dracu 
știe ce, extrem de politicos, extrem de amabil.

— Sînteți de la jurnal tovarășe, nu ?
— Da...
— Și de
— De la
— Aaaa, 

clamă el cu dezamăgire în glas. Apoi își făcu ceva 
socoteli în gînd căci după cîteva clipe își 
poziția deși dezamăgirea i se mai citea încă

— E bine și așa...
Ceva mi-a atras atenția la Oușor Pasăre 

turisesc mi l-a făcut simpatic. Punea toată ideologia 
la persoana întîia. Nu spunea clasa muncitoare e 
hegemonul țărănimii ci... eu tovarășe ca hegemon al 
țăranului... Mă uit la el. Pricăjit, gălbejit nu prea 
aducea a hegemon. îmi mărturisea că plecînd de la 
patron i-a spus : — Eu ca proletar sînt groparul tău, 
bestie aflată

După cum 
xism.

Se lipi de 
duioasă.

— Știi ce

la ce jurnal ?
Scînteia tineretului...
de la Scînteia mică care va să zică

din 
mai

ex-

schimbă 
pe față.

și măr-

în ultimul stadiu.
se vede Oușor Pasăre știa și ceva mar-

mine și-mi mărturisi cu voce domoală,

tovarășe jurnalist, eu aș vrea să fac, 
cum se spune, o declarație presei.

Cu creionul și blocnotesul in mină așteptam eu 
curiozitate oa Oușor Pasăre aă facă declarații preset

Pasăre pleacă să ajute agri- 
adăugă cu o notă de 
laudă :

fină și

nevoie 
Oușor .

— Oușor 
cultura. Și 
nestridentă

— Așa sînt eu tovarășe. Unde-i 
și Oușor Pasăre. Unde-i greu și 
Pasăre.

Eu ce să zic : bravo Oușor Pasăre !
— Dar nevasta n-a vrut. Știi dumneata 

cum sînt femeile, inconștiente și apolitice. 
Caut eu s-o conving, mă nevastă... agri
cultura... datoria... devotamentul, nimic. 
Atunci eu i-am zis categoric: ori mergi 
cu mine la țară și ajuți agricultura, ori la 
revedere.

Și ce-a zis ?
— Că nu-i pasă de agricultură... Auzi 

tovarășe...
Un tînăr vru să-mi spună ceva dar 

Oușor Pasăre mă avertiză cu promptitu
dine :

— Nu te lua după el tovarășe... Ăsta 
nici abonat nu e... Și apoi fără nicio 
legătură : ...Pe mine mă cunoaște și tova
rășul Macinoiu de la partid, din patru- 
șase...

Oușor Pasăre trecu din nou la atac :
— O fotografie nu faceți tovarășe ? Una 

faină așa... Cu titlu sus... înainte de înce
perea epopeii, ce ar fi rău ?...

Rușinat, mă scuz :
— N-am aparat...
Oușor Pasăre nu dezarmează. îmi pro

pune o soluție :
— Mă duc eu să aduc poza tovarășe...
In timp ce Oușor Pasăre plecă să-și 

aducă poza „faină" povestesc secretarului 
de partid întîmplarea.

— A— Oușor Pasăre... palavragiu... ăl»

care și-a lăsat nevasta fiindcă ea a 
plecat la țară să ajute agricultura...

In clipa asta Oușor deschide ușa 
și exclamă vesel:

— Am adus poza tovarășe... Faină 
poză. Cu titlu sus : „înainte de înce
perea epopeii". Ce-ar fi rău ?



Viata U. T. M. In sprijinul Vești din Țsra SocialismuluiI n iroul secretarului studierii geografiei Pe pâmînturile virgine și înțelenite

încre

TJșa se deschise brusc și un tînăr nă
văli în biroul secretarului. Avea părul 
răvășit și era tare agitat.

— Tovarășe secretar, de ce n-au 
dere în mine ? Ce faptă gravă am comis,
să nu merit votul lor? In ochi îi jucau 
lacrimi. Se așeză aproape trîntindu-se pe 
banca de lingă perete. își plecă capul în 
palme ca un om copleșit de griji.

— Mare necaz mi-au făcut — mai spuse 
el și oftă. Secretarul îl privi un timp apoi 
în tăcere, se apropie 
pe umăr.

— Ridică capul... 
ca o babă. Spui că 
ai fost ales membru în 
zației de bază U.T.M Hai să vedem îm
preună încă odată. Se îndrepta spre bi
rou și scoase dintr-un sertar un dosar, 
răsfoi și luă în mină procesul-verbal 
adunării generale de alegeri.

— Borlea Petru care te-a propus 
spune... arată unele calități... așa., iată și 
lipsuri ...„nu respectă pe bătrîni", mai de
parte : tov. Klug Stela „neserios, 
îndeplinește sarcinile de utemist".

Secretarul închise procesul-verbal 
apoi se uită la el întrebător.

— Oare să se fi înșelat adunarea 
nu te-a ales ? Ce spui ?

— Nu spun asta. Dar mă știu că n-am 
făcut nimic care să dăuneze organizației 
Așa. lipsuri mici, are fiecare.

— Depinde, ce fapte înțelegi tu că ar 
putea dăuna organizației, vieții noastre co
lective de aici din uzină.

Mult timp a ținut discuția în biroul se
cretarului. Pe urmă utemistul Groza Au
gustin s-a convins că nici el n-ar fi avut 

Âncredere să dea votul său unui utemist 
rcare lipsea de cîteva ori pe lună de la lu

cru lăsind mașina singură, care muncea 
. fără însuflețire și era indiferent dacă pla

nul uzinei va fi sau nu îndeplinit.
Un membru al comitetului U.T.M. tre

buie să aibă nivel ideologic, să

de

Și 
nu

el și-i puse mina

nu te mai văita 
știi pentru ce nu 
comitetul organi-

II 
al

ce

nu-și

că

stu
dieze cu perseverență marxism-leninismul. 
Altfel de unde seva aceea care dă viață 
acțiunilor ? Si el... de săptămini întregi 

^jpsește de la cursul seral.
Seriozitate față de sarcini 1 Cînd el 

le privește in așa fel incit le este și greu 
celor din comitet să-i vorbească. — „Ce 
tovarășe ? Lasă-mă în pace ! N-am timp 
Nu fac nimic. Așa vreau eu ! Ei și ?“_ Și 
cîte altele de acest fel. De cite ori rezemat 
de mașină cu picioarele încrucișate sau pur 
și simplu intorcind spatele celor care ve
neau să-i spună cite ceva, nu le-a arun
cat vorbe zeflemitoare sau răstite, înso
țite de ridicări din umeri.

♦
Secretarul a rămas singur. Timpul era 

Înaintat dar nu părăsise încă uzina. Si

lui personal această discuție i-a fost fo
lositoare.

Trebuie să cunoaștem mai mult tinerii, 
frămîntările lor — gîndea secretarul. Iată 
pe Groza. Cineva de la serviciul admi
nistrativ a încălcat grosolan codul mun
cii în care se prevede că pînă la 18 ani 
tinerii să nu lucreze în muncă de noapte. 
S-a trecut astfel peste legile statului 
și a fost încadrat în schimbul de noapte, 
deși n-a împlinit încă 18 ani. Și acesta 
a fost un motiv care i-a dat lui prilejul 
să tragă chiulul uneori. Va trebui să se- 
ziseze direcțiunii aceste cazuri de neres- 
pectare a codului muncii.

Să cunoaștem ce doresc tinerii, aspira
țiile lor... Se rezemă de spătarul scau
nului și zîmbi. își reaminti ziua aceea în 
care a venit la el utemistul Borlea Petre. 
„Vreau să plec, la aviație" a spus el. 
Secretarul a rămas surprins. Pînă in clipa 
aceea nimic în felul lui Borlea de a fi 
nu arătase că vrea să se facă aviator. Nu 
studia problemele aviației și nici nu-și 
manifestase o pasiune deosebită pentru 
aviație După o discuție așa, ca de la om 
la om. secretarul află că lui Borlea nu-i 
plăcea secția în care lucra și după nenu
mărate intervenții de a trece în altă sec
ție. care au rămas fără rezultat, el s-a 
hotărît — sub pretextul că vrea să se 
facă aviator, să părăsească uzina. Dar 
comitetul U.T.M. a rezolvat cu succes ce
rerea tînărului de a trece în altă secție. 
Acum Borlea muncește cu multă tragere 
de inimă la rectificarea polizoarelor și 
nu se mai gîndește la plecare.

Biroul secretarului este în inima uzinei, 
cum spun tinerii, adică în hala centrală, și 
le vine foarte la îndemină. Ajungi Ia el 
ureînd niște scărițe. Toată ziua scărițele 
acestea sînt bătute de tineri care în ca
mera micuță unde pătrunde în voie zgo
motul mașinilor din hală, își găsesc de lu
cru. Acum de exemplu le dă multe griji 
reuniunea tovărășească ce se organizează 
duminică in clubul de pe malul Mureșului.

★

Multe luni au trecut de la acea zi din 
februarie, dureroasă pentru Groza, cînd 
adunarea generală respinsese trecerea lui 
pe lista de candidați pentru comitetul 
U.T.M. El a suferit, s-a zbătut și a tinut 
seama de ’lipsurile ce i-au fost arătate. 
Pe urmă a fost lămurit mai pe îndelete 
și de secretar. Nu trebuie să înțelegem că 
de acum nu mai are aerul acel? șirer.ră
resc nelipsit la anii lui. că nu mai face 
glume și nu mai ride Dar tovarășii hn 
de muncă spun că a început să privească 
cu mai multă seriozitate sarcinile ce : se 
dau. Ei se gândesc acum să-1 aleagă or
ganizator de grupă C.T H. mai ales că a 
absolvit cu bine cursul serai din acest aa.

După victoria obținută de brigada ute- 
mistă în care lucrează, și cîștigînd steagul 
de. brigadă fruntașă pe uzină, Groza .Au
gustin s-a hotărît să devină corespondent 
de presă. Intr-un carnet avea notate cî
teva date : depășirea de plan a brigăzii 
de la secția montaj cu 150 la sută ; apli
carea metodei sovietice Kuznețov de re- 
condiționare a sculelor; reducerea rebu
turilor cu 10 la sută ; consfătuirile regu
late ale brigăzii; cum a luat ființă bri
gada etc.

In corespondența pe care o va întocmi 
se va folosi de aceste date și de două în- 
tîmplări mici așa ca să fie și fapte de 
viață — nu numai cifre — și care merită 
să fie povestite.

Prima este legată de plecarea „micuței" 
Ana Lecuțan care a făcut practică în sec
ția lor. la Școala profesională metalurgică. 
Luîndu-și rămas bun „micuța", cum ii 
spuneau ei, își exprimă regretul că plea
că acum cînd este sigură 
adică brigada lor, va lua 
brigada a 7-a și și-a 
rima ca după examene să 
în această brigadă. Aceasta înseamnă că 
Ana s-a simțit bine in brigadă. Va mai 
arăta cum Florian Arcadie. secretarul or
ganizației lor de secție de la montaj par
țial. a reușit să lucreze 25 piese, in timp 
ce norma este de 12. Deci secretarul le-a 
dat un exemplu de modul in care se pot 
depăși normele.

★
Vorbeam cu tov. Gheorghe Constantin 

secretarul organizației de U.T.M. pe uzină. 
Subiectul discuției noastre era rum poate 
fi făcută viața organizației U.T.M. mai in
teresantă. In timp ce vorbeam mă ju
cam cu o plachetă de pe nTasa pe care 
era fixat un strung 
tură, din acela care 
uzină.

— Multe strunguri
S.M.T.-uri. imi spuse 
stantin. Ținea in mină o broșură „Part:- 
duh conducătorul Uniunii Tineretului 
Muncitor".

— De aid vine forța noastră — adăugă 
dinsul parcă mingiind cu privirea cartea. 
Ușa se întredeschise și apăru capul unui 
tinar cu o bască mică pe creștet și cu gu
lerul cămășii descheiat. Ochii albaștri lu
minoși și jucăuși priveau spre secretar. 
_Vin mai tîrziu. să vedeți dacă este scris 
bine articolul" — și ușa se induse la ioc.

— După cum vedeți sini multe hacruri 
interesante în viața de U.T.M. a uzinei de 
mașmi si unelte Josif Ra-gneț din Arad, 
încheie discuția tov. Gbeorghe Constantin.

că brigada 12, 
steagul de la 
exprimat do- 
vie să lucreze

universal în minia- 
se fabrică la ei, in

trimitem acum la
tov. Gheorehe Or.-

Livada din marginea Sebeșului

s-au

Livada tînără își arată pomii aliniați de 
oriunde i-ai privi Iată intii merii „iona
tani" cu frunza măruntă și lunguiață .Io
natanii" aceștia sînt pomi deosebiți, ieșit 
din mina lui Ion Grancea Cei gpre
mai ocupat cu pomicultura in Sebeș, spu
neau că pămîntul nu e prielnic pentru 
soiul „ionatan". După cîțiva ani. pomii 
capătă ..gură de lup" și se usucă. In ciuda 
credinței înrădăcinate în satul de la poa
lele munților Făgăraș „ionatanii" din li
vada lui Grancea sînt neasemuit de fru
moși.

— De unde o fi prins soiul ăsta de 
„ionatani" ? se întreabă cei din satele 
învecinate.

— A făcut port-altoi de măr sălbatic, 
îi lămuresc sebeșenii. Acum toți facem la 
fel !

— Carevasăzică așa ! De aceea și frun
zele le sînt altcum decît ale „ionatanilor" 
obișnuiți, răspund dumirindu-se străinii.

★

In jurul întreprinderii unde muncește 
Grancea s-au plantat pomi fructiferi. Așa 
i-a încolțit în minte ideea de a planta 
și el o livadă în curtea părintească.

Sînt șase ani de atunci Acum livada 
muncitorului e neîntrecută în tot Sebeșul.

Cînd se 
cu drag: 
natan". in al doilea vin „pătuli 
za mai subțire $i ma: ulucată. după e: 
„parmeni" și „văratici" — 
-int pe al treilea. începând de la „berga- 
mot" și terminând cu „pietroșii" cu fruc
tul rotund și tare. Prunii sint pe ultimek 
rânduri.

Prin fața case: bătrânești trece un braț 
al piriuiui Sebeș, ce curge printr-un uluc 
adincit in chip de canal pe toată lungimea 
drumului care străbate satul La capătul 
drumului, unde e gospodăria lui Grancea 
apa taie „drumul de sus" și se scurge ia
răși in matca de unde a pornit Apa le e 
astfel la îndemină sătenilor pentru vite 
și îndeosebi gospodinelor, pentru spălatul 
rufelor.

Grancea, n-a lăsat nefolosită apa care-i 
trece pe la ușă A săpat și el un șanț care 
îi aduce apa. atunci cînd e nevoie, pînă 
la rădăcina pomilor. Și astfel, oricît de 
secetos ar fi anul, livada lui Grancea în
vinge uscăciunea. E în sat părerea că dacă 
ai apucat să pui o livadă, apoi 
nepotul, întind mina și iau rodul" 
Grancea nu așteaptă să-i vină rodul 
la sine, lucrează livada așa cum scrie 
cartea de pomicultură pe care o ține 
mica etajeră de deasupra laviței.

întoarce de la lucru o privește 
intiiul rind e cu meri din soiul _io- 

ii“ cu frun-

Perii de tot sonii

„și fiul și
Ion 

de 
în 
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Convorbire cu tov. NANA ȘERBAN, 
director al Institutului de Cercetări 

Geografice
întrebare : Ce ne puteți spune despre ulti

mele realizări obținute în institutul dumnea
voastră ?

Răspuns : In primul rînd trebuie spus că 
Institutul nostru este un Institut de cercetări 
științifice. Activitatea lui este strins legată de 
activitatea institutelor de învățămînt superior 
din țară, cum ar fi facultățile de geografie, 
geologie etc.

Firul conducător, care stă la baza întregii 
noastre activități este de a da patriei o mono
grafie, deosebit de importantă pentru munca 
tineretului studios Monografia țării va sta la 
baza tuturor manualelor de geografie, folo
site de elevii școlilor elementare și medii Ea 
mai are menirea de a sădi în sufletul fiecărui 
tînăr, dragostea de patrie, de a-i dezvolta in
teresul pentru cunoașterea frumuseților și bo
gățiilor naturale ale patriei noastre, de a-i 
lărgi orizontul.

In ceea ce privește activitatea 
prin comunicări științifice publice, 
fac regulat de două ori pe lună, 
terii institutului nostru aduc la 
publicului, 
întreprinse 
rea justă 
economice.
nostru comunică cele mai noi descope: 
ințifice din domerru! geografic dirt t 
Sovietică ți din țările de democrație popu
lară. Prin referate, institutul nostru coraba-e 
ideologia geografilor burghezi. an*:ioarx:«:ă. 
cosmopolită Acest lucra se face ți
careu primului volum de specialitate editat 
de Xcaderr.îa R.P.R. — intitulat „Probieme 
de geografie”.

Desigur că dacă ar fi «1 vorbesc desye 
toate reaiiză.—’e pe târint ț-ii-țffiic obț:".’e 
de instit-Jtui nostru, ar trebia. să vorbesc sta. 
mult. Vo> ammti dec asma triera <Lt-» 
aceste real ’ăr: lată de r că. s fuerare 
foarte Mo»>toare școăaritor dîn earsul ele
mentar : E vorba de editarea _*aaua^W de 
geografie Szica ța ecawacă a De
asemenea, pentru studer— s-a ’errwnet au 
ie luait o lucrare iatitulata «Tratat de ge»- 
grafie fizica a O altă -e» -rar» care

> leagă acth-raiea noastră de grachcă. este 
I lucrarea dm Valea JWML ande ta arr- BK!- 
t 1353 s-a aerat * a

H -asu-e* ii rini BJ-iVS'
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pe teren, caută «ă traseze orienta- 
a obiectului geogTaiiei fizice ți 
Prin aceste referate institutul
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Astfel de cum s-a des it.. : A vArat. 
rirîm zăpada in jurul pomilor Lucrul 
cesta n-a fost fără efect. Multe livezi 
Sebeș au suferit de m unna zer-.ir.ior de 
la sfîrsitul lu: martie h începutul hn apri
lie. Zăpada strinsâ in jurul pomilor Im 
Grancea. a întârziat insă infloriUii lor. 
astfel că m le-a păsat de gerurile urni

Printre rândurile de porni sînt straturi 
de legume, puse cu grijă, ca să iu dău
neze livezii. Se vede insă că și legumelor . 
le priește irigația căci Iș: întind tniudre co
vorul verde pe sub frunzarul pomilor

Din cei 35 meri. 25 peri și 60 pruni. Ioc 
peste 500 

livezi mult 
rodit atîta.
ani.

ul

in fior

a

Grancea a strins anul trecut 
kg. de fructe de tot felul. Slnt 
mai bătrâne in Sebeș care n-au 
A lui Grancea are numai șase

Si dacă oamenii din Sebeș râdeau odi
nioară văzindu-1 muncind altcum livada, 
după îndemnurile cărții, acum nu se mai 
satură să-i ceară părerea despre creșterea 
pomilor...

Tot ce se vede înfăptuit în ograda 
Grancea 
dragostei sale pentru pomi. Lucrul acesta 
îl spune muncitorul cu mîndrie oricui se 
abate pe la gospodăria sa din marginea 
Sebeșului.

lui 
este datorită numai muncii sale.
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Mecanizatorii din regiunea Rostov au sare’, 
na ca in acest an să valorifice peste 130.000 
hec.are de pămînturi înțelenite în cîtnpîile 
din reg’unea Donului. Pentru prelucrarea pă- 
mîntur’lor înțelenite și virgine au fost aduse 
sute de tracloare puternice.

Pentru prima dată, la aratul pămînturilor 
înțelenite din această regiune au fost folos'te 
tractoare electrice aduse din S.M.T.-ul elec
trificat înființat de curînd în Mecetnovsk.

S.M.T.-ul electrificat din .Mecetnovsk are pe 
ogoarele colhoznice 50 de kilometri de linie 
electrică. A intrat in funcțiune și o sub- 
stațiune cu o putere de aproximativ 200 ki
lowați. Această substațiune a primit deja e- 
nergie electrică de la hidrocentrala Țimlian- 
slcaia.

In zona irigabilă a regiunii Rostov se cons
truiesc 5 S.M.T.-uri electrificate. Intr-un viitor 
apropiat va intra în funcțiune S M.T—ul elec
trificat de la Dubențovsk, care a primit deja 
tractoare electrice. r

S-M-T.-uriie electrificate ale regiunii vor 
prjmi 300 de tractoare electrice, 50 de com- 
ha’ne electrice ele. necesare regiunii. Aceasta 
va permhe să se realizeze o electrificare com
plexă a prodjeței agricole în 27 de colhozuri 
din zona irigabilă a acestei regiuni.

Un nou oraș în stepă
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In orele l'bere, fiecare mecanizator care lu
crează la valor’f’carea pămînturilor înțeleirt» 
ale Kazahslanului își găsește o ocupație in
teresantă și folositoare. Unii ascultă transmi
siunile la radio, alții joacă șah, citesc ziare, 
cărți, rev’ste. Această regulă — a lucra b’ne 
și a te odihir cu folos — a fost m.rodusă și în 
brigada de tractoriști a comsomoliștilor din 
Belgorod, care lucrează în S.M.T.-ul Dja.m<an- 
tuzsk.

Miile de mecanizatori care au sosit din 
toate colțurile țării pentru valorificarea pă- 
mînturjlor înțelenite și virgine se bucură de 
o grijă deosebită din partea organizațiilor 
comsomoliste și sindicale

538 de brigâz’ de tractoriști au primit 
aparate de radio, patefoane, armonici, jocuri 
de masă și altele. Sindicatele metalurgiștilor, 
țextiliștilor, minerilor și feroviarilor au tri
mis în S.M.T.-uri și în noile sovhozuri în
ființate peste 60.000 cărți. Ele au trimis de 
asemenea 250 de completuri de inventar spor
tiv,

Cluburile sătești și casele de lectură din 
Kazahstan manifestă o deosebită grijă pen. 
tru satisfacerea nevoilor culturale ale noilor 
locuitori din aceste ținuturi. In taberele de 
cîmp au fost trimise peste 600 de biblioteci 
mobile. In locurile unde se valor'f'că pâ. 
mînturile înțelenite merg brigăzi de agila- 
tori. caravane cinematografice. In fața noilor 
locuitor' se prezintă concerte executate de co
lectivele de artiști amatori.

Pentru mecanizatorii

In 70 de S.M.T.-urf șt sovhozuri din regiu- 
“ra S-j-a ov ce-e jerează '.a valorificarea
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celor 
tractoriști din S.M.T.-uri 

lucrează la analul pămîn-
■ -- •• Fecare brigadă a primit 

an aparat de radio, pate- 
domtno.
_• t înțelenite din regiunea Sa- 

•u fost înființate cinci no< sovhozuri 
'ere. In ele lucrează în majoritate U- 
' care ■ sosi! aid la chemarea par- 

O~' ■>~to! ș' : d n Saratov au trimis 
:le covhozur. peste 10.000 cărți, Instru. 
nertru orchestre și inventar cultural
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Se cere pen- 
spirit veșnic 
bune soluții 

«ervator al 
ir al speciali- 
diază. Toate

mină o carte des- 
de specialistul so- 
pus pe ginduri pe 
pe experiența spe- 
priceperea și cu- 

ooștmțele sale. Socoleanu concepe un dis
pozitiv pentru metalizarea obiectelor cu 
praf feros, înlocuind astfel metalele

-rumpe, neferoase. Piesele metalizate — 
in special axele — capătă o rezistență 
sporită. devenind de 2—10 ori mai dura
bile Aceasta este una. Mai tîrziu, fiind 
lipsă de burghie, prin intirziereg unei li

re ri. meșterul Socoleanu se gîndește cum 
-ă înlăture lipsa de care suferea secția. 
Recurge din nou la cărți, — prietenii și 
fătuitoru săi — și studiind materialele 

tehnice documentare ale savanților sovie
tici H și B. Lazarenko, găsește soluția. 
Împreună cu tovarășul Hablea Florian, de 
la atelierul electric, el face o mașină ba
zată pe un disc termic pentru produs bur
ghie spirale. Materialul de prelucrat se 
montează intr-o mandrină care-i dă o 
nișcare de înaintare și răsucire. Desigur, 
conducerea fabricii a adoptat de urgență 
inovațiile lui Socoleanu ele integrîndu-se 
acum in procesul tehnologic de produc
ție Iar inovatorul a primit, odată cu cins
tea și prețuirea cu care este înconjurat, 
și un însemnat premiu în bani.

„Ambasadorul cartofului la tovarășul Rabega1a

Noi ne străduim ca 
absolvenții ce vin în % JT I
acest an în întreprin- 
dere, să fie primiți “ ■
cît mai bine. Con
ducerea întreprinde
rii, dar mai ales muncitorii, îi privesc 
pe absolvenți cu multă încredere. Noi ne 
punem nădejdea în cunoștințele lor, in 
capacitatea lor și mai cu seamă în entu
ziasmul lor tineresc. încrederea aceasta 
pornește de la felul cum muncesc absol
venții care ne-au venit anul trecut. Aceș
tia au îndreptățit speranțele noastre, apli- 
cind cu succes in practică cele învățate 
pe băncile școlilor. In urma noilor mă
suri economice prevăzute de plenara C.C. 
al P.M.R. din august 1953, în fața între
prinderii noastre în perioada actuală stau 
sarcini deosebit de importante. Venirea 
absolvenților o socotim un prețios ajutor, 
un sprijin calificat în lupta ce se duce 
de către colectivul unității noastre, pen
tru îndeplinirea acestor sarcini. Punem 
mari speranțe în munca entuziastă pe 
care o vor desfășura absolvenții reparti
zați unității. In același timp sîntern siguri 
că așteptările noastre vor fi întrecute de 
succesele viitorilor țesători.

De absolvenții de anul trecut ne-am 
ocupat cu mult timp înainte de ve
nirea lor și în mod deosebit în luna de 
practică. Fetele care trebuiau să lucreze 
la războaiele automate unde se cere o ca
lificare mai înaltă, au fost pregătite în 
acest sens S-a ținut cont de asemenea ca 
absolventele să fie repartizate în sectoa
rele unor maiștri cu bună pregătire care 
să le ajute să-și ridice măiestria profe
sională, să acumuleze în permanență noi 
cunoștințe în domeniul țesătoriei. Prin 
munca ’or plină de succese importante, 
absolventele de anul trecut au dovedit 
pregătirea temeinică pe care și-au făcut-o 
in școală, atenția și grija deosebită a con
ducerii școlii, pentru pregătirea lor pro
fesională Astfel, acum ele lucrează la 
patru. șase și opt războaie. Tovarășa 
Trifu Eugenia lucrează la patru războaie, 
Cocoș Elisabeta la patru, Topîrdea Vasilica 
Îs opt războaie etc. Se vede la tinerele 
muncitoare absolvente de anul trecut o 
sete neîntreruptă de a învăța, de a cu
noaște noi lucruri în legătură cu meseria

In aceste zile, în școlile profesionale se desfășoară examenele de sfîrșit de an. 
După acest eveniment, elevii care anul acesta termină școala, se vor indrepta 

către noile lor locuri de muncă.
In întreprinderile care au fost anunțate că vor primi în acest an absolvenți ai 

școlilor profesionale, se fac pregătiri intense. Se ian toate măsurile necesare, 
pentru ca viitorii tineri muncitori să aibă asigurate locurile de muncă și condițiile 
de viață

Pentru a face cunoscute cititorilor ziarului pregătirile ce se fac pentru pri
mirea noilor absolvenți la întreprinderile pentru Industria Bumbacului, uni
tatea B, un redactor al ziarului nostru, a avut o convorbire cu tovarășii Carie 
Vidroiu, directorul acestei întreprinderi și Sami Aronovici, responsabil cu pro
ducția și calificarea în comitetul organizației de bază U.T.M. din unitatea B.

Redăm alăturat relatările lor :

lor. Cabinetul tehnic al unității, este frec
ventat în permanență de noile țesătoare. 
Cel mai mult, pot fi văzute în cabinetul 
tehnic Bîră Vasilica, Țențea Sofia, etc. 
Conducerea unității și comitetul organi
zației de bază U.T.M. au acordat o mare 
atenție antrenării acestor fete în brigăzile 
utemiste din unitatea noastră. Astfel to
varășa Brînzan Ana este membră a bri
găzii nr. 6, tovarășele Lăptici Maria și 
Șerban Elena lucrează în brigada nr. 8 
etc. Cum am arătat mai sus, fetele s-au 
bucurat de un sprijin prețios din partea 
muncitorilor cu mai multă experiență și 
îndeosebi a maiștrilor. Trebuie evidențiată 
atitudinea părintească a comunistului Mu- 
șat Florea, maistru țesător, care este un 
sfătuitor permanent al tinerelor munci
toare. La fel tovarășul Matei Ion, maistru 
țesător, îndrumă pe tinerele țesătoare din 
brigada nr. 9, le ajută să rezolve unele 
probleme grele ce se ivesc în 
de zi cu zi.

Ca urmare a muncii însuflețite, 
jinului pe care l-au primit, dar 
seamă a experienței lor înaintate 
o posedă și o aplică cu succes în practică, 
a crescut și cîștigul tinerelor țesătoare. 
In medie ele cîștigă acum 800 lei lunar, 
încă de la venirea lor în unitate, absolven
tele au fost antrenate în activitatea cul- 
tural-artistică jrf sportivă. Fetele «tet

munca

a spri- 
mai cu 
pe care

membre active ale corului, ale echipei ar
tistice etc. Echipa reprezentativă de volei 
a unității noastre este compusă numai din 
absolvente din anul trecut. Tovarășele 
Stroe Veronica, Țopîrdea Vasilica și 
coechipierele lor sînt nu numai mînui- 
toare iscusite ale războiului de țesut, dar 
și excelente jucătoare de volei. Absolven
tele au fost antrenate și-n activitatea or
ganizației U.T.M. Tovarășele Trifu Eu
genia, Cocoș Elisabeta și Coțofană Euge
nia, sînt membre în comitetul organi
zației de bază U.T.M. Tovarășa Brînzan 
Ana este o bună propagandistă.

Și în domeniul profesional, absolventele 
au fost promovate cu curaj în munci de 
răspundere. Tovarășele Dinu Anghelina și 
Ene Ioana au fost ridicate în munci de răs
pundere, la controlul tehnic.

Tovarășele Cocoș Elisabeta și Trifu Eu
genia, pentru meritele lor în muncă da
torită dorinței lor de a învăța, au fost 
propuse de către conducerea unității să 
meargă la Facultatea Muncitorească.

Pînă anul trecut unitatea nu a avut un 
cămin. Cînd s-a anunțat venirea a 35 de 
absolvenți, noi am luat toate măsurile și 
am amenajat un cămin cu tot confortul 
necesar. In vara trecută toate absolventele 
au fost trimise în concedii de odihnă in di
ferite stațiuni balneo-climaterice,

Noi am avut M lipsuri ta eeea

ce privește activitatea
* Mi în rândurile absol-
* țn ventelor de anul tre-

■ cut. Cîteva țesătoare
au lucrat în salturi.
Maiștrii din sectoa

rele respective n-au fost trași la timp la 
răspundere pentru că nu au acordat aten
ție suficientă tinerelor țesătoare. Lipsuri 
serioase de această natură care însă pînă 
la urmă au fost remediate, s-au observat 
în sectorul tovarășului maistru Dobres- 
cu Cornel.

Conducerea unității a greșit atunci cînd 
n-a trecut să antreneze pe tinerele absol
vente în acțiunea de pregătire profesio
nală a 
cate.

Anul 
derilor 
absolvente. Ele au făcut practica în mare 
parte in această unitate. In ultima vreme, 
conducerea unității a acordat o atenție 
deosebită pregătirii absolventelor la răz
boaiele automate ............. ■ ■ - -
ver, unde 
ficați.

In ceea 
de muncă 
Astfel la sala nr. 10, unde avem războaie 
automate, va fi creat un schimb numai din 
absolvente. S-au luat de asemenea măsuri 
ca absolventele să fie repartizate în sec
toarele celor mai buni maiștri, pentru ca 
aceștia să poată da noilor țesătoare un 
sprijin calificat și competent. Conducerea 
unității a luat măsuri de amenajare a că
minului cu cele necesare cazării noilor 
muncitoare. Paralel cu aceasta se urmă
rește antrenarea absolventelor în activi
tatea culturală și artistică,. în activitatea 
organizației U.T.M., în forme specifice de 
muncă tinerești și în toate acțiunile ce au 
ca scop ridicarea măiestriei lor profesio
nale. Noi ne vom strădui ca să canalizăm 
dorința de învățătură a absolventelor și 
să facem totul pentru ca ele, a'plicînd în 
practică cele învățate în școală să de
vină adevărate stăpîne pe tehnica nouă, 
înaintată. In aceste zile vom termina toate 
pregătirile. Așteptăm cu nerăbdare ziua în 
care să le spunem absolventelor ce vor .

păși pe poarta unității noastre, bun venit i

Cultivarea cartofului pe suprafețe din 
ce in ce mai mari și in toate regiunile ță
rii. e una din sarcinile de seamă care 
stau in actuala campanie agricolă în fața 
țăranilor muncitori.

Sfaturile populare au ca sarcină să în
drume și să ajute pe țăranii muncitori 
să cultive cu cartofi suprafețe întinse.

In cadrul 
există însă 
însămînțarea

Foiletonul
tovarășul Rabega", apărut în ziarul nostru 
nr. 1565 critica atitudinea nejustă și ne
preocuparea de care a dat dovadă tova-

unor sfaturi 
tovarăși care 
cartofului.

„Ambasadorul

populare mai 
subapreciază

cartofului la

tovarășelor lor de muncă necalifi-

acesta în unitatea B a întreprin- 
noastre vor fi repartizate 24 de

și la războaiele revol- 
sînt mai puțini muncitori cali-

ce privește asigurarea locurilor 
noi am luat măsurile necesare.

rășul inginer Rabega, șeful secției agri
cole din cadrul sfatului popular raional 
Vida, în problema insămînțării cartofu
lui in acest raion.

După apariția articolului, comitetul 
executiv al sfatului popular raional a or
ganizat o ședință în cadrul căreia tova
rășul Rabega 
la răspundere 
subaprecierea 
de cultivarea
dovedite tov. Rabega a fost sancționat cu 
retrogradare din funcțiune, pe un anumit 
termen.

a fost aspru criticat și tras 
pentru nepreocuparea și 

de care a dat dovadă față 
cartofului. Pentru lipsurile

Crescători de viermi de mătase

muncă multă
sericiculturi

poat

vicriui

E ușor sa intri intr-un magazin și sa spui vinzatorului : 
mătase naturală". Și iei mătasea, admirînd-o. Atunci însă 
unde provine această mătase, cum e munca harnicilor 
mătase ?
Ca să crești viermi de mătase nu-i de loc ușor. Trebuie

„Da-mî, te rog, 3 ni 
nu te gîndești 
crescători de

și mai 
ales răbdare. Dar nu-i bucurie mai mare pentru vrednicii sericiculturi decît 
atunci cînd viermii încep să-și împletească gogoșile cu fir alb, fin, strălucitor.

Iată în fotografie o harnică crescătoare de viermi de mătase : tovarășa Lu.T 
Cărnțașu, de la întreprinderea „Sericicola" din Cîslău, regiunea Ploești, îngr- ? 
viermii.



Jos mîinile de pe Gu atemala !
Comunicatul comandamentului armatei guatemaleze

LONDRA 26 (Agerpres). — Corespon
dentul agenției Reuter transmite comuni
catul comandamentului armatei guatema
leze în care se arată că armata guatema
leză face pregătiri în vederea atacului fi
nal împotriva cotropitorilor.

In prezent, armata controlează toate 
punctele strategice de pe teatrul operați
unilor militare. Comandamentul armatei 
guatemaleze a declarat la 24 iunie că tru
pele guvernamentale „controlează com
plet" Puerto Barrios. Cotropitorii nu mai 
dețin nici un punct de sprijin nici la 
Puerto Barrios și nici în orașul Gualan, 
situat la 60 mile de Puerto Barrios. Comu
nicatul se referă la acțiunile militare din 
ultimele 12 ore, pînă la amiaza zilei de 
24 iunie.

Sub presiunea S. U. A. Consiliul de Securitate a respins 
cererea Guatemalei

NEW YORK 26 (Agerpres). — Agenția 
Prance Presse anunță că în ședința sa din 
25 iunie, Consiliul de Securitate a respins 
cu 5 voturi contra 4 și 2 abțineri cererea 
Guatemalei de a se înscrie pe ordinea de 
zi a Consiliului plîngerea sa cu privire la 
agresiunea a cărei victimă este. Reprezen
tanții Uniunii Sovietice, Libanului, Noii 
Zeelande și Danemarcei au votat pentru 
înscrierea cererii Guatemalei pe ordinea 
de zi. împotriva cererii Guatemalei au 
votat reprezentanții Statelor Unite, Bra
ziliei, Columbiei, Turciei și Gomindanului, 
iar reprezentanții Franței și Marii Britanii 
s-au abținut.

Corespondentul France Presse subli
niază majoritatea prea puțin convingătoare 
obținută de Statele Unite în efortul lor de 
a zădărnici examinarea plîngerii Guate
malei de către Consiliul de Securitate. 
Chiar și reprezentantul britanic, Pierson 
Dixon, deși s-a abținut de la vot, a decla-

Bandele de intervenționiști sînt înzestrate cu arme fabricate 
în Germania occidentală

BERLIN 26 (Agerpres). — Ziarul „Ne- 
ues Deutschland" scrie că în afara ar
melor primite din S.U.A., bandele de in- 
tervenționiști care au săvîrșit atacul îm
potriva Guatemalei sînt înzestrate cu arme 
— mitraliere și carabine de tip nou — 
fabricate în Germania occidentală.

Ziarul relatează de asemenea că, po
trivit unei informații a agenției americane 
Associated Press, una din coloanele de 
trupe intervenționiste, care au invadat Gu-

Intervenționiștii bombardează cu sălbăticie populația civilă
GENEVA 26 (Agerpres). — Reprezen

tanța Guatemalei pe lîngă Oficiul euro
pean al Organizației Națiunilor Unite a 
publicat un comunicat în care anunță că 
„la 24 iunie populația civilă din localita
tea guatemaleză Chiquimula a fost supusă 
unui bombardament sălbatic. Asupra aces
tei localități, precum și asupra orașelor 
Gualan și Zacapa, au fosl aruncate bombe 
cu trinitritroluen".

In continuare comunicatul arată că „for
țele de invazie venind din Honduras au la 
dispoziția avioanelor lor piraterești aero
dromurile șituate în regiunea de frontieră 
a acestei țări, în special acelea de la Santa 
Rosa și Copan, precum și aerodromurile

★

NEW YORK 26 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Reprezentantul Guatemalei la O.N.U., 
Castillo Arriola, a declarat corespondenți
lor de presă că în timp ce la Consiliul de 
Securitate aveau loc discuții asupra sta
bilirii ordinei de zi, capitala Guatemalei 
era bombardată.

Arriola a arătat că în timp ce vorbea 
la telefon cu Toriello, ministrul afacerilor 
externe al Guatemalei, aproximativ la ora 
17,30, ora New Yorkului, Toriello i-a co
municat că trei avioane bombardează 
Guatemala-City. Avioanele au mitraliat 
cartiere de locuit din Guatemala-City, dar

Cronica evenimentelor internaționale
Proiectul de constituție 

a R. P. Chineze
In mai puțin de cinci ani de cînd a luat 

ființă, R.P. Chineză a obținut succese 
uriașe, nemaiîntîlnite in istoria poporului 
chinez, în domeniul politic, economic și 
cultural.

Bilanțul marii victorii repurtate de po
porul chinez în lupta grea și sîngeroasă 
pentru democrație, marile schimbări care 
au avut loc în relațiile sociale după vic
toria revoluției în China și crearea R.P. 
Chineze, succesele obținute de marele stat 
democrat-popular sînt oglindite astăzi în 
proiectul de constituție.

La baza proiectului de constituție stă 
Programul general al Consiliului Consul
tativ Politic Popular al Chinei din 1949.

Decenii de-a rindul China a constituit 
un cîmp vast de exploatare al feudalilor 
și mai ales al monopolurilor străine. China 
era de fapt o colonie a imperialiștilor 
străini. Teritoriul ei era fărâmițat, astfel 
incit clicile feudalo-militariste aveau po
sibilitatea să gospodărească după plac în 
această țară.

Așa a fost China. Astăzi ea apare însă 
în fața întregii lumi ca un mare stat de
mocratic unit, stabil și puternic. De la 
bun început, proiectul de constituție — 
oglindă fidelă a cuceririlor revoluționare 
ale eroicului popor chinez, stabilește că 
„Republica Populară Chineză este un stat 
de democrație populară condus de clasa 
muncitoare și bazat pe alianța dintre 
muncitori și țărani".

Masele de milioane de țărani, munci
tori și meșteșugari — exploatate la singe 
de către monopolurile străine prin inter
mediul clicilor feudalo-militariste erau 
lipsite de orice drepturi, erau ținute în 
întuneric. Cu cită mîndrie citesc însă as
tăzi fiii Chinei populare articolul 2 din 
proiect care arată că „în Republica Popu
lară Chineză întreaga putere aparține po
porului. Organele puterii populare sînt 
A.dunarea pe întreaga Chină a reprezen
tanților populari și adunările locale de 
toate gradele ale reprezentanților populari. 
Adunarea pe întreaga Chină a reprezen
tanților poporului și adunările locale de 
toate gradele ale reprezentanților popu
lari precum și toate celelalte organe de

«Scînteia tineretului»
Pag. 4-a 27 iunie 1954

După cum se spune în comunicat, tru
pele guvernamentale, înfrîngind rezistența 
din Puerto Barrios, au desfășurat ofensiva 
în direcția Morales — punctul de sprijin 
al cotropitorilor, „bine echipați și înarmați 
în urma aprovizionărilor pe calea aeru
lui". In comunicat se arată că Morales a 
trecut în mîinile trupelor guvernamentale 
și periferiile orașului au fost curățite de 
dușmani. Comandamentul armatei a co
municat că inamicul a suferit pierderi 
mari. Au fost capturate arme, explozibile 
și alt echipament militar.

„Trupele guvernamentale — se spune în 
comunicat — desfășoară o ofensivă hotă- 
rîtoare pentru a obține victoria deplină".

Cotropitorii au suferit mari pierderi în 
morți și răniți.

rat că Consiliul ar trebui să examineze 
chestiunea guatemaleză, deoarece nu este 
vorba numai de o chestiune internă.

La sfîrșitul ședinței Consiliului, cercu
rile O.N.U. ^.manifestau un oarecare pesi
mism", spune corespondentul. Aproape toți 
exprimau părerea că acest vot a creat un 
precedent primejdios.

Delegații din țările Amerlcil Latine își 
exprimau îngrijorarea în legătură cu ecoul 
pe care îl va avea hotărîrea Consiliului în 
țările lor. Un diplomat occidental, rezu- 
mînd impresia generală care s-a degajat 
în urma votului, a declarat că ziua de vi
neri a fost o zi nefastă pentru Organiza
ția Națiunilor Unite.

La aflarea rezultatului votului din Con
siliul de Securitate, însărcinatul cu afa
ceri al Guatemalei la Washington, Alfredo 
Chocano, a declarat: „Ciocanul Consiliu
lui și mitralierele care lovesc în țara mea 
sînt bine sincronizate".

atemala, este comandată de Ernst Heit
mann, fost colonel în Wehrmachtul hit- 
lerist.

In încheiere, ziarul scrie că actualmente 
„departamentul lui Blank" (ministerul de 
război de la Bonn) întocmește in grabă 
planuri menite să dea imperialiștilor de 
la Bonn posibilitatea ca în afara armelor 
livrate bandelor de intervenționiști să 
trimită în Guatemala și mercenari vest-. 
germani.

statului și acelea ale societății „United 
Fruit". Alte avioane iși au bazele în Nica
ragua, unde ele se servesc de aerodromu
rile civile și militare".

După ce anunță că pe baza informațiilor 
la dispoziție, capitala Guatemalei ur
mează să fie din nou obiectul unui bom
bardament masiv, comunicatul încheie : 
„Din cauza refuzului Statelor Unite, care 
de mai mulți ani nu mai vrea să vîndă 
Guatemalei avioane moderne, armata gu
vernamentală nu are la dispoziție forțele 
aeriene necesare pentru a respinge atacu
rile escadrilelor de vînătoare și de bom
bardament aflate în serviciul trupelor 
mercenare de invazie".

*

numărul victimelor nu este încă cunos
cut. Avioanele au bombardat de aseme
nea localitatea Sacapa, unde se semna
lează numeroase victime. Toriello a co
municat de asemenea că avioanele au mi
traliat un tren la Eljicaro lîngă Sacapa, 
ucigînd șapte persoane. Intervenționiștii 
au bombardat Chiquimula, unde au iz
bucnit aproximativ 50 incendii și se* nu
mără mai mult morți și răniți.

Potrivit unei știri a corespondentului 
din Guatemala-City al agenției „United 
Pres", avioane ale intervenționiștilor au 
mitraliat Palatul național, unde lucrează 
președintele Arbenz.

stat înfăptuiesc sistemul centralismului 
democratic". In proiectul de constituție se 
subliniază că sectorul de stat al economiei 
este forța conducătoare a economiei națio
nale. Bizuindu-se pe organele ei de stat 
și pe forțele ei sociale — arată proiectul 
— R. P. Chineză asigură pe calea indus
trializării socialiste și a transformărilor so
cialiste lichidarea treptată a sistemului 
exploatării și construirea societății socia
liste.

Munca nu mai este considerată o po
vară pentru cetățenii marii Chine ci este, 
așa cum arată proiectul „o chestiune de 
onoare", statul încurajînd spiritul de ini
țiativă și de creație în muncă ai cetățe
nilor. Toți cetățenii R.P. Chineze care au 
împlinit vîrșta de 18 ani au astăzi pentru 
prima oară dreptul să aleagă și să fie 
aleși. Femeile se bucură de asemenea de 
dreptul de a alege și de a fi alese Ia fel 
ca bărbații. Cetățenii R. P. Chineze se 
bucură de libertatea cuvintului, presei, 
cultului, întrunirilor și demonstrațiilor. 
Constituția proclamă și garantează tot
odată drepturile cetățenilor R.P. Chineze 
la muncă și odihnă, la învățămînt, la 
ajutor material la bătrînețe.

Proiectul de constituție a R.P. Chineze 
a fost publicat în presă, tradus in cinci 
limbi ale minorităților naționale și supus 
discuției maselor largi populare. El a fost 
primit de populația întregii țări cu ne
spusă bucurie și entuziasm, ca un mare 
eveniment de importanță excepțională în 
istoria Chinei. Numeroase ziare din China 
relatează despre mitingurile oamenilor 
muncii din diverse localități, despre uria
șul avînt politic și în muncă stîrnit de 
publicarea proiectului de constituție.

Proiectul de constituție a R.P. Chineze 
— a declarat Tan Jui-fu din Ciunși, 
Erou al Muncii — oglindește interesele cla
sei muncitoare și ale tuturor păturilor 
populației din China. — Vom sprijini pro
iectul de constituție — a declarat mun
citorul Șen-Jun-an de la fabrica de ar
ticole de cauciuc din Mukden — prin 
dezvoltarea continuă a. spiritului de ini
țiativă în producție.

Popoarele țărilor prietene R.P. Chineze 
ca și toți oamenii cinstiți de pe glob au 
primit cu entuziasm vestea adoptării pro
iectului de constituție de către Consiliul 
Guvernamental Popular Central. Succe
sele pe care le dobîndește R.P. Chineză 
în consolidarea democratică a orînduirii 
de stat marcate prin adoptarea proiectu
lui de constituție sau alegerile generale 
pentru organele puterii de stat de toate 
gradele — sînt salutate cu bucurie de toți

Apelul F. D. I. F.
BERLIN 26 (Agerpres). — Federația De

mocrată Internațională a Femeilor a adre
sat femeilor din lumea întreagă un apel 
chemindu-le să acorde sprijin deplin 
poporului din Guatemala în lupta sa îm
potriva agresiunii.

„Federația Democrată Internațională a 
Femeilor, se spune in apel, condamnă în 
fața femeilor din lumea întreagă actul 
crunt de agresiune, săvîrșit împotriva 
Guatemalei.

...Agresiunea înpotriva Guatemalei 
arată că forțele părții agresive vor să 
impună voința lor prin violență și inten
sificarea încordării internaționale, contrar 
voinței popoarelor din lumea întreagă".

Arătind că în interesul monopolurilor 
americane intervenționiști! vor să nimi
cească cu forța armelor realizările poporu
lui guatemalez. Federația Democrată In
ternațională a Femeilor protestează cu 
hotărire împotriva acestei agres:uni ar
mate și-și exprimă solidaritatea fierbinte 
cu viteazul popor guatemalez. FJJ.LF. 
cheamă femeile din toate țările să sprijine 
și să acorde un ajutor energic femeilor din 
Guatemala în lupta lor pentru indepen
dența națională.

Presa monopolurilor 
cere extinderea intervenției 

S. U. A.
NEW YORK 26 (Agerpres). — TASȘ 

transmite : Presa reacționară americană, 
temîndu-se că actuala invazie în Guate
mala ar putea eșua, a început o campanie 
pentru extinderea intervenției Statelor 
Unite în Guatemala. Ziarul „New York 
Journal American" a publicat o știre din 
Washington în care se arată: ..Mișcarea 
anticomunistă (astfel denumește presa 
americană detașamentele interventioniști- 
lor) din Guatemala pare-se că slăbește. 
Ceva nu este în regulă...". Declarând că 
Statele Unite „și-au pus drept scop schim
barea regimului" din Guatemala, ziarul în
deamnă la extinderea intervenției.

Același ziar a publicat un articol redac
țional semnat de William Randolph 
Hearst junior, care scrie : ..Ne-am situat 
pe o poziție lipsită de energie în ceea ce 
privește Guatemala. Este timpul să adop
tăm o poziție mai rigidă".

Statele Unite s-au situat 
pe „o poziție 

extrem de vulnerabilă"
NEW YORK 26 (Agerpres). — Referin- 

du-se la politica de tergiversare, dusă de 
președintele Consiliului de Securitate 
Lodge, reprezentantul american la O.N.U. 
în legătură cu cererea Guatemalei privind I 
convocarea unei ședințe a Consiliului, co- ‘ 
respondents ziarului „Christian Science ' 
Monitor", Fry, scrie că Statele Unite s-au l 
situat pe „o poziție extrem de vulnera
bilă".

Fry subliniază că „este cu totul neobiș- j 
nuit ca președintele Consiliului să refuze 1 
convocarea acestui organ atunci cind unul • 
din membrii Organizației Națiunilor Unite . 
cere aceasta. Diplomații cu experiență și 
observatorii de pe lîngă O.N.U. nu pot 
să-și amintească de vreun caz asemănător , 
întîmplat în trecut".

Fry arată că scopul urmărit de Lodge | 
prin amînarea convocării ședinței Consi
liului este „să creeze o acoperire pentru 
invazia" intervenționiștilor, conduși de 
trădătorul Castillo Armas. „Teoretic. Con
siliul ar putea să întreprindă cele mai va
riate măsuri, dacă ar vrea să împiedice 
acțiunea lui Castillo Armas și să sprijine 
guvernul din Guatemala. Consiliul are la 
dispoziția sa sancțiuni economice, politice 
și chiar militare". „Potrivit părerii majo
rității diplomaților și a observatorilor — 
scrie in continuare Fry — Lodge nu are 
aproape nici un fel de motive legale pen
tru a refuza aceasta... Numeroase persona
lități din cercurile O.N.U., care simpati
zează cu Statele Unite, se întreabă, dacă 
afacerea Guatemala nu va costa prea mult 
Statele Unite... în privința prestigiului și 
autorității lor morale".

prietenii păcii. Alături de Uniunea Sovie
tică, China populară duce o politică de 
apărare a păcii și prieteniei între po
poare. Politica R. P. Chineze unită prin 
strînse legături de prietenie și colaborare 
cu U.R.S.S., constituie un important fac
tor al păcii in zona Oceanului Pacific și 
în întreaga lume.

Dușmanii păcii în frunte cu cercurile 
agresive din S.U.A. duc o politică dușmă
noasă față de China populară, de nerecu- 
noaștere a drepturilor ei. Desigur că o ase
menea politică obstrucționistă, dușmănoasă, 
față de un stat iubitor de pace, cu o popu
lație de peste 600 milioane locuitori nu 
poate fi sortită decît unui eșec total încă 
din ziua constituirii sale, R. P. Chineză a 
fost recunoscută de peste 20 de state a 
căror populație depășește un miliard de 
oameni.

Dat fiind rolul de mare putere pe care-1 
joacă China, s-a dovedit că în actualele 
condiții nici una din problemele importan
te ale Asiei nu poate fi rezolvată in mod 
satisfăcător fără participarea reprezentan
ților legali ai Chinei. Opinia publică mon
dială a salutat cu căldură convocarea con
ferinței de la Geneva la care R. P. Chineză 
participă cu drepturi egale alături de cele
lalte mari puteri. In cadrul conferinței, de
legația R. P Chineze a adus și aduce o 
contribuție însemnată la rezolvarea paș
nică a problemelor în discuție.

Fiecare nou succes ai R. P. Chineze în 
domeniul consolidării bazelor democratice 
ale statului și coeziunii poporului, cit și 
pe arena internațională este considerat de 
către opinia publică mondială iubitoare de 
pace ca fiind corespunzător intereselor 
vitale ale tuturor popoarelor. Proiectul de 
constituție a R. P Chineze care asigură 
mersul înainte ai Chinei pe calea păcii și 
construirea unei societăți socialiste înflo
ritoare, este salutat cu căldură de poporul 
și tineretul patriei noastre care urmărește 
cu dragoste frățească și interes munca 
pașnică, constructivă a poporului frate 
chinez.

Solidari cu lupta 
poporului guatemalez

Bande înarmate de Intervenționiști au 
trecut frontiera Guatemalei Invadînd în 
mod criminal teritoriul' acestei țări. In 
pregătirea psihologică a intervenției ar
mate, cercurile guvernante din S.U.A. au 
folosit tot felul de mijloace începînd cu

Conferința de la Geneva 
a miniștrilor afacerilor externe

GENEVA 26 (Agerpres). — TASS trans
mite : In ședința restrinsă din 25 iunie a 
conferinței de la Geneva cele nouă dele

Vizita iui Ciu
NEW DELHI 26 (Agerpres). — China 

Nouă transmite : La 25 iunie, ora 9,30, pre
mierul Consiliului Administrativ de Stat 
și ministrul Afacerilor Externe al R. P. 
Căineze, Ciu En-lai, l-a vizitat pe Rajen-

★

NEW DELHI 26 (Agerpres). — China 
Nouă transmite: La 25 iunie, ora 10,15, 
premierul Consiliului Administrativ de 
Stat și ministrul Afacerilor Externe al R. 
P. Chineze, Ciu En-lai, l-a vizitat pe Sar-

★

NEW DELHI 26 (Agerpres). — La 25 
iunie, ora 11, premierul Consiliului Admi- 
-.istrativ de Stat și ministrul Afacerilor 
Externe al R. P. Chineze, Ciu En-lai, l-a 
vizitat pe primul ministru și ministrul

★

NEW DELHI 26 (Agerpres). — China 
Nouă transmite: La 25 iunie, premierul 
Consiliului Administrativ de Stat și mi
nistrul Afacerilor Externe al R. P. Chi
neze, Ciu En-lai, a avut o întrevedere cu 
primul ministru Indian, Jawaharlal

★

NEW DELHI 26 (Agerpres). — In după 
amiaza zilei de 26 iunie, premierul și mi
nistrul de externe chinez Ciu En-lai a

*
NEW DELHI 26 (Agerpres). — CHINA 

NOUA transmite:
Ir. seara zilei de 25 iunie. Rajendra 

Prasad, președintele Republicii indiene a 
oferit o recepție în cinstea premierului 
și ministrului afacerilor externe al R.P. 
Chineze, Ciu En-lai.

Ciu En-lai va
NEW DELHI 26 (Agerpres). — CHINA 

NOUA transmite :
Ră.spunzind invitației primului ministru 

al Uniunii Birmane U Nu, Premierul Con-

Convorbirile anglo-americane
WASHINGTON 26 (Agerpres). — Agen

țiile occidentale de presă anunță că în 
cadrul convorbirilor anglo-americane de 
vineri după amiază. înainte de a se trece 
la principalele probleme care au deter
minat convocarea acestei conferințe, a 
fost luată în discuție situația din Guate
mala.

Potrivit relatărilor agenției France 
Presse. „Eisenhower a subliniat îngrijo
rarea Statelor Unite față de faptul că 
delegatul permanent al Marii Britanii la 
O.N.U. a adoptat în problema Guatemalei 
o poziție nefavorabilă punctelor de ve
dere americane".

Numeroși corespondenți de presă din 
Washington scot in evidență deosebirile

în preajma festivalului național 
al tineretului francez

PARIS 26 (Agerpres). — Intre 10 și 14 
iulie urmează să aibă loc la Paris „Festi
valul național, al tineretului care luptă 
pentru o Franță liberă, puternică și feri
cită". La pregătirile in vederea festivalu
lui participă activ tineretul din majorita
tea departamentelor țării. După cum rela
tează insă ziarul „l’Humanite", autorită
țile pun piedici in calea organizării festi
valului. AslteL prefectul departamentului 
Sena a interzis să se folosească pentru fes

dezlănțuirea unei furibunde campanii de 
calomnii și pînă la agresiunea armată îm
potriva poporului guatemalez care-șl 
apără independența sa națională.

Opiniei publice mondiale, ale cărei pri
viri sînt îndreptate astăzi asupra Guate
malei, nu-i sint deloc străine adevăratele 
scopuri ale mirșavei agresiuni armate.

Guvernanților din S.U.A. nu le este pe 
plac actualul regim democrat existent în 
Guatemala. Transformările democratice 
înfăptuite în ultima vreme în Guatemala 
au lovit în interesele trustului „United 
Fruit Company" care poseda uriașe su
prafețe de pămînt

Lupta poporului guatemalez se bucură 
însă de simpatia tuturor popoarelor iubi
toare de pace. Un val de proteste pentru 
încetarea agresiunii bandelor de invada
tori a pornit din toate colturile globului 
pămintesc. Ele sînt expresia simpatiei 
pentru poporul guatemalez, expresia dra
gostei pe care o nutresc popoarele lumii 
iubitoare de pace pentru țările care-și 
apără cu curaj independența națională.

Numeroase organizații internaționale 
printre care Federația Sindicală Mondială, 
Federația Democrată Internațională a Fe
meilor și altele au cerut in numele mem
brilor lor încetarea agresiunii care con
stituie un pericol pentru cauza apărării 
păcii.

Alături de opinia publică mondială, gla
sul tinerei generații a lumii se face auzit 
cu toată tăria. Sub lozinca „Jos mîinile de 
pe Guatemala" tineretul iubitor de pace 
se pronunță pentru încetarea agresiunii 
împotriva poporului guatemalez.

De curînd a fost dat publicității Apelul 
adresat tineretului din întreaga lume de 
către Secretariatul Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat, apel care cheamă 
tineretul din America Latină și din în
treaga lume să-și exprime solidaritatea cu 
poporul și tineretul din Guatemala, să 
ceară încetarea agresiunii. Tineretul în
tregii lumi iubitoare de pace răspunde 
cu entuziasm apelului F.M.T.D.

In America Latină crește o puternică 
mișcare pentru încetarea agresiunii. Tine
retul acestor țări se solidarizează cu lupta 
poporului și tineretului guatemalez și cer 
încetarea agresiunii. Mari mitinguri de 
protest au loc în Brazilia, Argentina, Chile, 
Uruguay, în Honduras, Nicaragua și în 
alte țări. Tinerii din Buenos Aires au defi
lat pe străzile orașului condamnînd atacul 
împotriva Guatemalei. 

gații au continuat discutarea problemei 
restabilirii păcii în Indochina.

Următoarea ședință restrînsă în această 
problemă va avea loc la 29 iunie.

En-lai la Delhi
dra Prasad, președintele Republicii In
diene. Premierul chinez a fost însoțit de 
consilierii săi, Ciao Kuan-hua și Wang 
Cio-ju, precum și de ambasadorul R. P. 
Chineze în India, Yuan Ciun-hsien.

★

vapalli Radhakrishnan, vicepreședinte al 
Republicii Indiene. Premierul chinez a fost 
însoțit de consilierii săi, Ciao Kuan-hua și 
Wang Cio-ju, precum și de ambasadorul 
R. P. Chineze în India, Yuan Ciun-hsien.

★

Afacerilor Externe al Indiei, Nehru. Pre
mierul chinez a fost însoțit de consilierii 
săi, Ciao Kuan-hua și Wang Cio-ju, pre
cum și de ambasadorul R. P. Chineze în 
India, Yuan Ciun-hsien.

★

Nehru. întrevederea a avut loc între orele 
15,30 și 18,15.

In seara zilei de 25 iunie, la ora 20.45 
premierul chinez a fost invitat de primul 
ministru indian la un dineu intim. După 
dineu, cei doi premieri și-au continuat 
discuțiile.

*
avut o nouă întrevedere cu primul mi
nistru indian Nehru.

*
La recepție au participat: dr. S. Rad

hakrishnan, vicepreședinte al Republicii 
indiene, Jawaharlal Nehru primul mini
stru al Indiei, și alte personalități ale vie
ții publice indiene.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească.

vizita Birmania
siliului Administrativ de Stat și ministrul 
afacerilor externe al Republicii Populare 
Chineze, Ciu En-lai va vizita la 28 iunie 
Birmania.

de vederi dintre S.U.A. și Anglia în ce 
privește Guatemala. Astfel, Robert Men- 
gin scrie că problema Guatemalei, care 
nu figura inițial pe lista subiectelor ce 
urmau a fi discutate vineri, a devenit ur
gentă în urma ședinței de vineri a Con
siliului de Securitate...

★
WASHINGTON 26 (Agerpres). — După 

cum anunță agențiile de presă, în dimi
neața zilei de 26 iunie primul ministru 
britanic, Churchill a avut o întrevedere 
cu președintele S.U.A. Eisenhower. Agen
ția France Presse anunță că subiectul 
discuțiilor anglo-americane din ziua de 
26 iunie îl constituie problema Asiei de 
sud-est.

tival stadionul „Parc des Princes" și ma
rele teatru de vară „Arene de Lutece". 
Uniunea tineretului republican din Franța 
și Uniunea tinerelor fete din Franța au 
protestat împotriva acestei măsuri discri
minatorii față de tineretul democrat. Cele 
două uniuni au adresat întregului tineret 
și populației Franței apelul de a cere anu
larea hotăririi sus-amintite a prefectului, 
hotărire contrară normelor și spiritului 
constituției franceze.

O știre anunță că studenții și muncitorii 
din Santiago au aruncat cu pietre în gea
murile redacției ziarului „El Mercuria" 
care n-a informat în mod real opinia pu
blică despre poziția adoptată de Uniunea 
Sovietică în Consiliul de Securitate al 
O.N.U. în momentul în care s-a examinat 
plîngerea Guatemalei.

Acțiunile tineretului din America La
tină devin tot mai curajoase. Astfel, stea
gul guatemalez a fost arborat de către 
tinerii din Panama pe terenul de sport al 
universității naționale. Federația studen
ților din Ecuador a luat de asemenea hotă- 
rirea de a trimite voluntari în Guatemala 
pentru a lupta împotriva mercenarilor 
monopolurilor nord americane. Președin
tele Guatemalei Arbenz a fost ales de către 
Federația Studenților din Cuba ca pre
ședinte de onoare al Federației.

Semnificativă este acțiunea studenților 
din Santiago participanți la manifestațiile 
de protest care după ce au defilat sub 
lozinca „Să ne unim forțele și să strîn- 
gem rîndurile pentru a infringe agresiu
nea împotriva Guatemalei" au ars drapelul 
american.

„Ucigașilor afară din Guatemala", 
„Moarte imperialismului american 1". Aces
tea au fost lozincile scandate de cei 2500 
de metalurgiști din Montevideo care au 
organizat o demonstrație în fața ambasadei 
americane.

In ciuda represiunilor polițienești miș
carea de protest se întărește tot mai mult 
și în rîndurile tineretului din Honduras 
și Nicaragua.

Socotelilor magnaților de peste ocean 
li s-a opus rezistența dîrză a poporu
lui guatemalez. După cum se anunță în 
ultimile comunicate ale comandamentu
lui militar al armatei guatemaleze, ban
dele de intervenționiști de sub conduce
rea lui Castillo Armas suferă înfrîngeri 
după înfrîngeri.

Lupta dîrză a poporului guatemalez își 
are .izvorul în cauza sa dreaptă, în faptul 
că acest mic popor nu-și cedează cuceririle 
sale în schimbul robiei monopoliștilor ame
ricani și a mercenarilor acestora.

Alături de întreaga opinie publică mon
dială, glasul puternic al tineretului lumii 
se ridică pentru apărarea păcii înfierînd 
cu tărie pe agresori.

D. MIHAIL
I. BOBEA

Plenara Comitetului
Central al P.C.U.S.

MOSCOVA 26 (Agerpres).. — Zilele aces
tea a avut loc Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice.

Plenara a examinat rezultatele însămîn- 
țărilor de primăvară, îngrijirii semănătu
rilor, pregătirii în vederea strîngerii re
coltei și asigurarea îndeplinirii planului de 
colectări ale produselor agricole în anul 
1954. Plenara a ascultat și discutat rapoar
tele prezentate în această problemă de 
I. A. Benediktov, ministrul agriculturii al 
U.R.S.S., P. P. Lobanov, ministrul agricul
turii al R.S.F.S.R., A. I.’ Kozlov, ministrul 
sovhozurilor al U.R.S.S., T. A. Iurkin, mi
nistrul sovhozurilor al R.S.F.S.R., L. R. 
Kornieț, ministrul colectărilor al U.R.S.S. 
și a adoptat o Hotărire corespunzătoare.

--- » —-

Tratative comerciale 
chino-indiene

DELHI 26 (Agerpres). — După cum 
transjnite postul de radio Delhi, la 25 iu
nie au început la Delhi tratative comer
ciale între India și Republica Populară 
Chineză. Delegația indiană este formată 
din reprezentanți ai Ministerului Comerțu
lui și Industriei. Delegația chineză este 
condusă de un reprezentant al ambasadei 
chineze la Delhi. Scopul tratativelor este 
lărgirea comerțului între cele două țări.--•--

SPORT

Campionatul mondial 
de fotbal

ZURICH 26 (Agerpres). — Sîmbătă au 
început întîlnirile din cadrul sferturilor 
de finală ale celui de al 5-lea campionat 
mondial de fotbal. După cum se știe jocu
rile din această fază a competiției au un 
caracter eliminatoriu.

La Basel, deținătoarea titlului mondial, 
Uruguay, a întîlnit echipa Angliei. Des- 
fășurînd un joc bine organizat, cu atacuri 
rapide, fotbaliștii uruguayeni au obținut 
victoria cu scorul de 4—2 (2—1). AstfeW 
Anglia este eliminată din competiție, iar 
Uruguay se califică în semifinale.

In cel de al doilea joc, desfășurat la 
Lausanne s-au întîlnit echipele Austriei 
și Elveției. Lupta pentru victorie a fost 
extrem de aprigă în acest meci și scorul 
e evoluat de o manieră curioasă. Ince- 
pînd jocul intr-un ritm rapid, fotbaliștii 
elvețieni au reușit să înscrie 3 puncte în 
primele 20 de minute, fără să primească 
nici unul. Apoi aspectul jocului s-a schim
bat. Echipa Austriei, cu o tehnică supe
rioară, atacă metodic și pînă în minutul 
26 înscrie de 3 ori consecutiv, egalînd 
scorul. La pauză rezultatul a fost de 5—4, 
în favoarea echipei Austriei care a repur
tat victoria finală cu 7—5. Echipa Austriei 
este cea de a doua echipă calificată pen
tru semifinale.

Astăzi vor avea loc jocurile R. P. Un- 
gară-Brazilia la Berna și Iugoslavia-Ger- 
mania occidentală la Geneva.

Turneul zonal de șah 
de la Praga

PRAGA 26 (Agerpres). — La 25 iunie, 
turneul zonal pentru campionatul mon
dial de șah a continuat cu disputarea par
tidelor întrerupte.

Maestrul cehoslovac Pachman a cîștigat 
la Hodja și a remizat cu Uhlmann, tre- 
cînd din nou în fruntea clasamentului, 
înaintea marelui maestru maghiar Szabo.

Șahistul romîn Ciocîltea a jucat bine 
continuarea partidei cu Palmasson, acesta 
din urmă recunoscîndu-se învins. Kluger 
a remizat cu Filip, dar a fost învins de 
Minev. Maestrul polonez Sliwa a confir
mat forma excelentă în care se află, cîști- 
gînd în fața lui Barcza. Partida Sajtar- 
Koskinen s-a terminat remiză. Partida Cio- 
cîltea-Lundin s-a întrerupt pentru a doua 
oară.

înaintea ultimei runde clasamentul ss 
prezintă astfel:

Pachman (R. Cehoslovacă) 14 puncte; 
Szabo (R.P. Ungară) 131/2 ; Sliwa (R.P. Po
lonă), Stahlberg (Suedia) 12 ; Filip (R. Ce
hoslovacă) li1/»; Olafsson (Islanda) 11; 
Bălănel (R.P.R.), Kluger (R.P. Ungară) 10; 
Lundin (Suedia) 91/: ; Barcza (R.P. Un
gară), Minev (R.P. Bulgaria), Sajter 
(R. Cehoslovacă) 91/- ; Uhlmann (R.D. Ger
mană) 8U2 ; Ciocîltea (R.P.R.) 7’/2 (1) ; Pe
dersen (Danemarca), Palmasson (Islanda) 
7 ; Koskinen (Finlanda) 5*/s ; Bassyuni 
(Egipt) 5); Solin (Finlanda) 4>/s; Hojda 
(R. P. Albania) 2.

A apărut:
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