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Tineri muncitori de pe ogoare!
Marea bătălie a recoltei a început! Oamenii 

muncii de pe ogoarele regiunii Constanța vă 
cheamă să luptați cu toate forțele pentru strîn- 
gerea recoltei la timp și fără pierderi, pentru 
recolte sporite la hectar, pentru îndeplinirea în
datoririlor față de stat. Răspundeți cu tot entu
ziasmul acestei patriotice chemări. Desfășurați 
larg întrecerea socialistă și patriotică pentru câș
tigarea bătăliei recoltei, pentru asigurarea pîinii 
poporului muncitor.

Elevii în practica de vară
CU SIGURANȚA multi dintre ele

vii anului II și III de la școlile 
medii tehnice, își aduc 
vacanței trecute cind, 
de admirație amestecat

I die își luau rămas bun 
lor mai mari care plecau la practică în 
producție.

Da, elevii anului I și II (nu toți anii 
11 de la școlile medii tehnice fac prac
tică) ar fi vrut să fie și ei primiți să 
lucreze în producție, să verifice „pe viu" 
cele învățate în școală. Și pe drept cu
vin t; atitea lucruri interesante au auzit 
despre munca în fabrică, la S.M.T., G.A.S 
și în alte întreprinderi din ramura în care 
studiază, îneît nu aveau răbdare să mai 
aștepte un an pînă să le vină și lor rîn- 

r dul să facă practică.
r ...Timpul a trecut repede și iată că ele

vii anilor II ai unor școli medii tehnice
- și cei din anii III de la mai toate școlile, 

au plecat și vor pleca în lunile viitoare 
în practica de vară.

Elevii au acum posibilitatea să dove
dească mai mult dragostea lor pentru pro- 

*r fesia aleasă, dorința de a face cunoștință 
mai îndeaproape cu procesul de producție 
prin conștiinciozitatea lor în muncă, prin 
strădania de a învăța cît mai multe lu-

* cruri noi.
Această etapă a procesului de învăță- 

mînt este deosebit de importantă pen
tru ei. Elevii au acum prilejul să-și 
consolideze și să-și îmbogățească cunoș
tințele căpătate la orele de curs și mai 
ales să capete deprinderea de a munci, 
ceea ce le va fi de mare folos cind vor 
lucra ca adevărați tehnicieni.

Una din principalele condiții care tre
buie asigurată elevilor pentru buna reu
șită a practicii este repartizarea lor justă 
după specialitatea în, care se pregătesc. 
Nu e îngăduit să se mai găsească cazuri 
asemănătoare celui de anul trecut cînd 
elevii Școlii medii tehnice de mecanică 
nr. 2 din București, deși specializați în 
cazangerie, au fost trimiși să muncească 
la mașini.

La venirea elevilor în întreprinderi, 
S.M.T.-uri sau G.A.S.-uri, utemiștii de 
aici să caute să le facă o primire cit mai 
bună, mai tovărășească, să se împriete
nească cu ei căutînd să-i facă pe practi
canți să îndrăgească astfel locul 
muncă la care au fost repartizați.

Utemiștii să-î ajute pe elevi să-și 
ganizeze bine munca în producție, să 
piardă timpul umblînd prin secții, 
colo pînă colo, fără să facă nimic, 
dacă acestora nu li s-a precizat încă locul 
de muncă, să ceară responsabilului cu 
practica acest lucru. Timpul este doar pre
țios și orice zi pierdută înseamnă o pie
dică în realizarea planului de practică 
care prevede pentru fiecare sector de 
muncă un anumit număr de ore ce tre
buiesc efectuate.

Organizațiile U.T.M. de la locurile de 
practică să vegheze ca la împărțirea pe 
sectoare să nu fie repartizați prea mulți

aminte de zilele 
cu un simțămînt 
cu oarecare invi- 

de la tovarășii

de

or- 
nu 
de
iar

elevi într-un loc. Cazul elevilor anilor IV 
de la școlile medii tehnice: siderurgică 
din Reșița și mecanică din Craiova care 
au fost repartizați la întreprinderile Re
șița și n-au putut munci în bune condiții 
fiindcă numărul de elevi la locul de 
muncă era mult prea mare, dovedește 
din plin necesitatea acestui lucru.

Elevii trebuie să treacă prin toate sec
toarele, să cunoască toate detaliile muncii 
de acolo. Dacă nu folosesc însă din plin 
timpul (sînt lăsați de capul lor sau sînt 
repartizați prea mulți într-un loc) ei par
curg în mod superficial programa practi
cii, în unele cazuri mulțumindu-se chiar 
cu „vizitarea" unor secții sau cu cule
gerea, din auzite, a diferitelor amănunte 
privind etapele procesului de producție. 
Un control riguros și permanent asupra 
muncii de fiecare zi a elevilor atît Sin 
partea întreprinderilor cît și a profeso
rilor poate evita acest lucru. Activitatea 
unor elevi ca de exemplu a celor de la 
Școala medie tehnică de căi ferate din 
București a fost mult neglijată in peri
oadele trecute de practică. Inginerul dis
pecer șef de la Atelierele Grivița Roșie 
din București care era în același timp 
profesor de specialitate la școala de căi 
ferate și răspundea de problema practicii, 
și-a rezumat „controlul" la strîngerea ca
ietelor de practică pe care după ce le-a 
ținut la el o săptămînă le-a înapoiat fără 
nici un fel de observații trimițîndu-i pe 
elevi „la secretarul său“ pentru ca acesta 
să le semneze caietele. Asemenea atitu
dini față de elevii practicanți trebuiesc 
combătute cu toată tăria fiindcă ele nu 
pot aduce nici un rezultat bun.

In organizarea activității elevilor la 
practică au un rol de seamă organizațiile 
U.T.M. din întreprinderile respective sau 
cele din școală — dacă elevii fac prac
tică în orașul sau satul în care se află 
școala. Pentru a veni în ajutorul prac- 
ticanților este indicat ca organizațiile 
U.T.M. să inițieze diferite consfătuiri pe 
teme de producție mai puțin cunoscute 
de elevi, să urmărească ca fiecare elev 
să-și respecte locul său de muncă și să-și 
completeze zilnic caietul de practică. 
E bine ca organizațiile U.T.M. să popu
larizeze printre practicanți 
bune ale celor silitori scoțînd în 
succesele obținute și în același 
ia atitudine împotriva oricăror 
sau încercări ale unor elevi de a

Comitetele raionale, orășenești 
onale U.T.M. trebuie să fie acelea care să 
ajute organizațiile de bază în rezolvarea 
unor probleme de care depind succesele 
practicii de vară.

Deplina reușită a practicii în producție 
este o problemă deosebit de importantă 
pentru învățămîntul nostru mediu tehnic 
Dacă 
inimă 
torul 
își va 
buție 
lor de mîine ai economiei patriei noastre

rezultatele 
evidenjă 
timp să 
delăsări 
chiuli.

Ș> regi-

toți elevii vor munci cu tragere de 
și dacă li se va acorda fot aju- 

necesar, practica din această vară 
da roadele dorite aducînd o contri 
însemnată la pregătirea tehnicieni-

TELEGRAMA
Către

Edelberto Torres Rivas
ALIANȚA TINERETULUI DEMOCRATIC DIN GUATEMALA

Aflînd cu adîncă revoltă despre invadarea Guatemalei de către mercenarii 
plătiți de imperialiștii nord-americani, tineretul romîn înfierează această acțiune 
mirșavă a imperialiștilor și se solidarizează cu lupta pe care o duce tineretul și 
poporul din Guatemala pentru libertatea și independența patriei sale.

Vă urăm victorie deplină asupra invadatorilor și în restabilirea păcii în 
voastră.

Lucruri „mărunte
de vorbă cu moșu

Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Muncitor 
din Republica Populară Romînă

In cinstea zilei <je 23 August

Să dăm un nou avînt întrecerii socialiste 
în industrie și agricultură!

★ ★
Salcia, raionul Cujmir. Ei s-au 
angajat să obțină in 
producție sporită cu 
grîu la ha., 409 kg. 
la ha. și 159 kg. de
ha., față de prevederile planului. 
Pentru aceasta, colectiviștii vor 
prăși de cel puțin trei ori po
rumbul și de cinci ori bumbacul.

Urmînd pilda oamenilor 
muncii de pe ogoarele 

regiunii Consfanfa

In adunările ce au loc în ace
ste zile în gospodăriile agricole 
de stat, în S.M.T.-uri, in gospo
dăriile agricole colective și in în
tovărășirile agricole din regiu
nea Craiova, oamenii muncii din 
agricultură răspund chemării la 
întrecerea socialistă în cinstea zi
lei de 23 August lansată de uni
tățile agricole socialiste din re
giunea Constanța.

Muncitorii și tehnicienii gospo
dăriei agricole de stat din Moță- 
ței s-au angajat ca în cinstea zi
lei de 23 August să obțină pe fie- 

teren ipsămînțat 
re-

care hectar de teren msămii 
cu grîu și porumb un ^por de 
coltă de 150 kg. de grîu și 200 
kg. de porumb. Printr-o bună 
întreținere a culturilor de bum
bac aplicînd cinci prașile — 
muncitorii acestei gospodării a- 
gricole de stat vor depăși pro
ducția medie de bumbac obți
nută anul trecut cu 5 la sută.

Și mecanizatorii de la stațiunea 
de mașini și tractoare Filiași și-au 
luat noi angajamente în întîmpi- 
narea zilei de 23 August. Pentru 
a sprijini pe colectiviștii, întovă- 
rășiții și țăranii muncitori cu 
gospodării individuale, cu care au 
încheiat contracte de lucrări, me
canizatorii vor executa numai lu
crări de bună calitate. Ei vor 
termina recoltatul păioaselor cu 
7 zile și treierișul cu 20 de zile 
înainte de termen. Datorită a- 
plicării unor noi metode de mun
că vor realiza în timpul campa
niei agricole de vară o economie 
de 10 la sută la carburanți și 5 
la sută la-piesele de schimb, pen
tru a putea reduce prețul de cost 
al lucrărilor executate cu 15 la 
sută pe fiecare hantru.

Asemenea angajamente și-au 
luat și colectiviștii din comuna

acest an o 
350 kg. de 
de porumb 
bumbac la

Angajamentul 
colectiviștilor din Șerbești

Membrii gospodăriei agricole 
colective din satul Șerbești, ra
ionul Piatra Neamț, au răspuns 
chemării la întrecere lansată de 
unitățile agricole socialiste din 
regiunea Constanța. _

Colectiviștii s-au angajat, prin
tre altele, să efectueze 4 prașile 
la porumb, să execute poleniza
rea suplimentară artificială pe o 
suprafață de 20 ha. porumb, 7 
ha. floarea-soarelui și un hectar 
trifoi de sâmință, să execute re
coltatul furajelor in timpul op
tim pentru a putea face trei coase 
la lucernă și trifoi și să obțină 
chitanța nr. 1 pe raion la pre
darea către stat 
reale din noua

a cotelor de ce- 
recoltă.

Cei din Sa Ion ta 
se angajează

Veștile sosite din diferite părți 
ale regiunii Oradea arată că în 
aceste zile, in gospodăriile agri
cole de stat, în stațiuni de mașini 
și tractoare ca și in gospo
dăriile agricole colective și înto
vărășirile agricole, au loc adunări 
in cadrul cărora muncitorii agri
coli, tractoriștii, colectiviștii și 
întovărășiții răspund cu noi an
gajamente chemării la întrecerea 
socialistă lansată în cinstea zilei 
de 23 August de cele 
agricole socialiste din 
Constanța.

Muncitorii, inginerii

★
cienii gospodăriei agricole de stat 
din Salonta s-au angajat să ter
mine recoltatul și treierișul cu 
două zile înainte de termen, să 
aplice polenizarea artificială su
plimentară la cultura de porumb 
de pe 109 ha. și la cultura de tri
foi de pe 167 ha. Pentru a aduce 
o contribuție și mai mare la a- 
provizionarea orașelor cu produse 
agro-alimentare, ei vor întrece 
planul de producție la grîu cu 
300 kg. la ha., la orz cu 300 kg. 
la ha., iar pînă în toamnă vor tri
mite pe piețele orașelor 70 va
goane de legume și zarzavaturi, 
19.000 litri lapte și 1.000 de purcei.

Angajamente asemănătoare și-au 
luat și colectiviștii din Salonta. 
Pentru sporirea producției agri
cole vor face polenizare artifi
cială suplimentară pe cele 75 ha. 
însămînțate cu porumb și pe 
cele 25 ha. cu floarea-soarelui. 
Recoltatul și treieratul îl vor 
executa cu tractoarele și mași
nile agricole ale stațiunii de ma
șini și tractoare din comună.

Imediat după recoltare, ei vor 
dezmiriști întreaga suprafață de 
teren arabil, pregătind-o pentru 
însămînțările de toamnă. In cin
stea zilei de 23 August, colecti
viștii vor executa la vreme lu
crările de întreținere a culturii de 
sfeclă de zahăr pentru a obține 
25.000 kg. la hectar și vor spori 
totodată producția medie la hec
tar cu 100 kg. la grîu, cu 500 kg. 
la orz și cu 790 kg. la ovăz.

Cuvînful mecanizatorilor 
de la S.M.T. Vlaici

12 unități 
regiunea

și tehni-

Angajamente sporite în cinstea 
zilei de 23 August și-au luat și 
mecanizatorii de la S.M.T.-Vlaici, 
raionul Vedea, care pînă la 22 
august vor termina în întregime 
treieratul. Ei s-au mai angajat 
să treiere 200 tone de cereale cu 
carburanți economisiți.

Realizmd. economii, reducem prețul de cost
La noi se folosește 

rational materia primă
In brigada noastră, din secția 

10 sculărie, lucrează 7 tineri din
tre care majoritatea sînt ute- 
miști. Responsabilul brigăzii 
noastre — utemistul Lindenfeld 
Mihai — este fruntaș în întrece
rea socialistă și de la el noi am 
învățat nu numai să avem o ati
tudine justă față de muncă, ci 
să folosim rațional materia 
primă pentru a obține economii.

In consfătuirile de 
afara faptului că se 
felul cum au fost 
sarcinile de plan, se 
cuții cu privire la o seamă de 
probleme specifice muncii noas
tre. Aceasta o facem in scopul 
ridicării calificării noastre pro
fesionale, pentru a găsi mereu 
noi căi de sporire a producției 
și productivității muncii, pen
tru a îmbunătăți calitatea și a 
reduce prețul de cost.

Tinerii care nu au 
periență în muncă sînt 
de fruntașii brigăzii, 
utemistul Lindenfeld 
ajută pe Nica Gheorghe.

Organizîndu-ne bine munca, 
aplicînd experiența înaintată 
producție, noi am reușit ca 
ultimele 3 luni să realizăm 
confecționarea dispozitivelor 
pieselor de schimb necesare 
tractoarelor și secerătorilor-le- 
gători economii lunare între 
899—1999 lei.

brigadă in 
analizează 
îndeplinite 

poartă dis-

încă ex- 
sprijiniți 

Astfel, 
Mihai îl

în 
în 
la
Și

In mod deosebit s-au eviden
țiat în lupta pentru 
economiilor, utemistul 
Gardyan Alexandru 
ză cu multă atenție 
Szalai Ștefan, Link 
alții.

Există și tineri 
fac cinste. Așa 
Ștern Beniamin 
ziu la lucru și 
atenție. Brigada 
să fie fruntașă în întreprinderea 
„Infrățirea“-Oradea. In consfă
tuirile de brigadă noi vom ajuta 
pe utemistul Ștern pentru ca să 
devină 
neri ai 
preună 
nile de 
produsele noastre 
ieftine.

obținerea 
lăcătuș 

care lucrea- 
și pricepere, 

Ludovic și

care nu ne 
este utemistul 
care vine tîr- 

nu lucrează cu 
noastră trebuie

unul din cei mai buni ti- 
noștri, pentru ca îm- 
să ne îndeplinim sarci- 

plan înainte de termen și 
să fie mai

Corespondent
TREBITS ARMIN

Recondiiionări de scule
Pentru a obține un preț de 

cost cît mai redus, tinerii de la 
uzinele „Steagul Roșu" din Ora
șul Stalin s-au constituit în bri
găzi de economii care astăzi se 
situează ca brigăzi fruntașe pe 
uzină și unele chiar pe regiune.

O astfel de brigadă este și 
aceea din sectorul forje care este 
fruntașă pe uzină. Membrii aces
tei brigăzi sint utemiști care au 
înțeles că pentru ducerea la în
deplinire a măsurilor economice 
elaborate de partid și guvern 
pentru a crea oamenilor muncii

trai mereu mai bunecondiții de 
trebuie ca și ei să producă piese 
mai multe și de o cit mai bună 
calitate și la un preț scăzut.

Brigadierii, achitîndu-se cu 
cinste de sarcinile ce le reveneau 
pe luna mai au putut realiza 
economii în valoare de 77.382 lei. 
Toată brigada lucrează în ate
lierul de matrițe de pe lingă sec
torul forje și economiile care 
s-au făcut sint prin recondițio- 
narea matrițelor.

Matrițele care erau scoase din 
uz, nu s-au înlăturat cum se 
obișnuia ci au fost date spre a 
se executa din ele alte 
noi. In felul 
economii de

Munca în 
fășurat sub 
sprijinul 
Jean, maistru în acest 
responsabilul brigăzii, 
Petre, tehnolog șef al 
lui responsabil tehnic al brigăzii.

In mod deosebit s-au eviden
țiat tov. Butu loan, Orzan Au
rel și Moise Nicolae care nu au 
precupețit nici un efort din sar
cinile ' care le-au fost încredin
țate.

Brigada de economii din sec
torul forje nu se oprește însă 
aici, ea a prevăzut ca în curînd 
să realizeze alte economii, mai 
mari, care le va înscrie în con
tul ei colectiv.

Corespondent
BRATOVEANU CORNEL

matrițe 
au făcutacesta ei

material.
acest sens 

îndrumarea și cu 
tovarășilor

s-a des-

Amarie 
sector, și 
Rodeanu 
sectoru-

tneu
— Am trăit-o și p-asta! 

Cărucioare de copii în 
Tei I Dacă n-aș ști cu si
guranță că oamenii din 
Tei sînt aceeași ca și 
acum 15 ani, aș crede că 
o altă categorie de oameni 
s-a transplantat pe la 
noi. Totuși sint aceeași 
ca și atunci ; muncitori 
la tramvaie, la fostele fa
brici „Voinea", și S.E.T.

— Nu știu de ce te im
presionează pe dumneata 
tocmai cărucioarele de co
pii 7 Muncitorii cîștigă 
bine. Mamele înainte de 
a naște primesc un a- 
jutor de naștere. Nu 
văd de ce să nu-și cum
pere și un cărucior ?

— Cîștigă nepoate, cîș
tigă ! Vezi tu, probabil că 
îmbătrinesc, d-asta mă 
impresionează 
astea mărunte.
în aparență.
pentru tine Pentru mine, 
uriașe. Tu nu poți înțele
ge. Un cărucior de 
vizavi de casa mea. 
tul la a doua casă 

tnine. Muncitorii din

lucrurile 
Mărunte 
Mărunte

copil
Al- 

lîngă 
stra-

da mea, își plimbă copiii în 
cărucioare I Asta nepoate, 
mie îmi spune mai mult, 
decît toate gazetele. Căru
cioarele astea, cind le văd 
pe stradă mie mi se um
ple sufletul de bucurie 
Privesc lung femeia care 
impinge căruciorul și re
văd lucruri pe care le-ai 
văzut și tu, că nu erai așa 
de mic. Lucruri care 
însă mi-au rămas 
întipărite. Femei 
Herul nostru cu 
copil atirnat de 
un altul in brațe 
prin praful „străzilor" 
noastre de atunci de la 
brutărie la zarzavagiu, de 
la zarzavagiu la cîinele 
ăla „cum se cade" băca
nul Gheorghe. Mi-aduc 
aminte cum ani de-a rîn- 
dul ți-am promis o bici
cletă 
te-am 
intrat
Și iar te-am amînat, de la 
un sfîrșit de an școlar, la 
altul Pe urmă ți-am pro
mis o minge de fotbal. 
Te-ai făcut băiat mare și 
n-am reușit să-ți cumpăr 
nici asta. Și apoi din ce 
să-ți fi cumpărat, atunci

mie 
adine 

din cor
cite un 
fustă și 
alergind 

praful „străzilor' 
de atunci de

cu trei roate. Și 
amînat așa pînă ai 
în școala primară

cind deabia aveam cu ce 
ne duce zilele și ziua de 
mîine în care speram me
reu nu era mai bună de
cît a de ieri. Azi copiii de 
pe strada noastră sînt 
„rentieri". Vin acasă cu 
mașina pe la 4. li aduce 
aceeași mașină care 
luat dimineața la 7 la că
min. Pe cei mai mici 
plimbă mamele lor în că
rucioare. Cei mai mari, 
dar uită-te și tu la ei. Unii 
se string în fundătură, cei
lalți mai 
tramvai.
purile au 
minge de 
Sărmana 
de cîrpe. 
in ce mai 
nostru.

Dar omuleții care-și dau 
aere de campioni de ci
clism cu bicicletele lor pe 
trei roate. Mă 
de ei, zîmbesc 
visului tău 
mă bucur că 
are o altfel 
decît ai avut 
spui că astea sînt lucruri 
mărunte ?
COSTACHE PÎRVULESCU

i-a

îi

spre stația de 
Amîndouă gru- 

mingea lor. O 
fotbal adevărată, 

voastră minge 
Se vede din ce 
rar în cartierul

împiedic 
la gîndul 

nerealizat și 
băiatul tău 
de copilărie 

tu Și tu mai

La serbarea cînfecului și
Plecînd din Tg. Jiu 

așezări de la poalele 
deîndată ce treci cîmpul Stăneștilor îți 
apare în față un drum drept, cu șanțuri 
aliniate și curățite în dreapta și in stingă 
Iui, cu podețe bine întreținute.

După felul acesta de rînduială în co
mună, iți poți da ușor seama că țăranii 
muncitori din acest sat sînt oameni har
nici. Acest lucru este cunoscut nu numai 
în satele vecine ci și în întregul raion. 
Țăranii muncitori din Stănești s-au situat 
fruntași pe raion în campania muncilor 
agricole de primăvară, cîștigînd întrecerea 
patriotică cu alte comune. Și acum 
muncile de întreținere a culturilor și 
pregătire pentru recoltare, ei folosesc 
prisosință timpul, pentru a fi mereu 
frunte.

Dar, nu numai în gospodărirea comunei 
și la muncile cîmpului sînt fruntași ță
ranii muncitori 
se preocupă cu 
viața culturală

In noul local 
truit în anii regimului 
populară și la a cărui realizare au dat în 
cea mai mare măsură sprijin voluntar 
locuitorii acestei comune, se află și se
diul căminului cultural. Aci sub îndru
marea cadrelor didactice, au crescut și 
s-au întărit zi de zi echipele artistice de 
cor, teatru, fluierași și numeroși soliști 
vocali.

în spre pitoreștile 
muntelui Măgura,

la 
de 
cu 
in

din comuna Stănești. Ei 
multă dragoste și 
a comunei.
al sfatului popular, cons- 

de democrație

de

în zilele de odihnă și în multe seri 
întoarcerea de la munca cîmpului,

Aci 
după 
în sala spațioasă, se string cu deosebită 
plăcere mulți țărani muncitori, pentru a 
asculta îndrumările și sfaturile folositoare 
ale activiștilor și tehnicienilor veniți de la 
raion în diferite probleme.

Organizarea celui de al treilea concurs 
pe țară între echipele artistice de ama
tori, a însuflețit și mai mult pe activiștii 
culturali din Stănești. La cel de al doilea 
concurs pe țară stăneștenii au 
frunte. Atunci activitatea culturală din 
comună nu era așa de dezvoltată ca astăzi. 
Pentru a se situa fruntași și anul acesta, 
ei se pregătesc pentru concurs zile in șir, 
muncind cu mult sîrg. Despre pregătirile 
lor știu toți țăranii muncitori, care au 
ascultat în cadrul serbărilor duminicale 
toate cîntecele și jocurile noi create de 
echipele artistice ale căminului cultural.

Nelipsiți de la viața culturală a satului 
sînt țăranii muncitori Danciu Ion și sora 
sa Danciu 
execută cu 
„Alunelu", 
alte jocuri 
lui din care fac parte cei mai buni fluie
rași din comună și-a dobindit un frumos 
renume, iar la faza comunală a concursu
lui a fost clasificată printre primele.

Soliștii vocali Simu Cireșica, Zăvoi Va
leria, Victor Uricanu și Costică Popescu, 
sînt iubiți de țăranii muncitori din co-

fost in

Ioana. In echipa de jocuri ei 
multă indemînare „Invîrtita", 

„Hora mare", „Mînioasa" și 
Echipa de fluierași a căminu-

UN STĂPÎN AL PĂDURII

un copac, un bătriu gigant alHorj Alexa este 
acestor păduri a căzut. Sus, aproape la 1899 de metri înăl
țime deasupra nivelului mării el și cu ceilalți tovarăși din 
brigadă dau zilnic tot mai mult material lemnos pentru cons
trucțiile ce înfrumusețează chipul patriei și viața 
lor ei. Nu e muncă ușoară aceasta. Se cer mușchi 
și o minte ageră. Și Horj alături de tovarășii săi 
dează mușchii și chibzuiește cum să muncească
pentru ca tot mai mulți bușteni să ia drumul Bistriței spre 
fabricile de prelucrarea lemnului, spre construcții. Truda lui 
dă roade. El își depășește zilnic planul cu 178 la sută.

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

locuitori- 
puternici 
își încor- 
mai bine

Să strîngem recolta la timp 
și fără pierderi1

★ ★

Au începe sscerișul griului
Respectarea minimelor 'agrotehnice în campania de însă

mînțări și în executarea lucrărilor de întreținere a culturilor, 
ca și timpul călduros din ultima vreme, au făcut ca lanurile 
gospodăriei agricole colective din satul Valea Roșie, regiunea 
București, să se dezvolte în condiții bune și să dea în pirg 
la vreme.

Incepir.d secerișul, colectiviștii de la această gospodărie au 
terminat strînsul recoltei de orz de pe întreaga suprafață de 
29 ha., iar în ziua de 26 iunie au și treierat o parte din recolta 
de orz. După calculele făcute, producția de orz din acest an 
in gospodărie depășește simțitor pe cea obținută în anii tre- 
cuți. Lanurile cultivate cu grîu de colectiviștii din Valea Roșie 
au dat și ele în pîrg. Munca a fost organizată în așa fel îneît o 
parte dintre colectiviști au început în ziua de 28 iunie și re
coltatul griului de toamnă. Pînă acum, în această, gospodărie 
s-au plantat și cartofii de vară pe o suprafață de 2,5 ha.

In aceste zile e greu să deosebești care dintre colectiviști 
este mai harnic. Dorința de a strînge la vreme și fără pierderi 
recolta din acest an, de a nu rămîne în urmă nici cu celelalte 
lucrări din gospodărie, preocupă deopotrivă pe toți colectiviștii

La arie
Duduitul batozei se aude departe, peste hotarele comunei 

Ardud din raionul Satu Mare, unde a și început treieratul 
rapiței.

Printre primii care au treierat se află și țăranul muncitor 
cu gospodărie individuală Stefan Vitingher. Pînă acum, în 
comună s-a secerat răpită de 
și s-a treierat recolta de pe

pe o suprafață de 50 de hectare 
40 de hectare.

In frunte la seceriș
In multe părți ale regiunii Craiova, unde culturile s-au 

dezvoltat normal, dînd în pîrgă, au început lucrările de strîn- 
gere a recoltei de orz.

Printre cei dinții care au început secerișul orzului au fost 
colectiviștii din comuna Drăghiceni. Ei au fost primii și în 
toamnă la însămînțări, ca și în primăvară la executarea lucră
rilor de întreținere. Chiar din primele zile a fost strînsă 
recolta de pe 16 ha. care au și fost de îndată dezmiriștite.

Secerișul orzului a început, și în raionul Băilești. Terminînd 
recoltarea rapiței de pe cele 5 ha. membrii gospodăriei agri
cole colective „23 August" din comuna Băilești au început 
secerișul orzului. Ajutați de mașinile agricole ale S.M.T.-ului 
din comună, colectiviștii au recoltat într-o singură zi orzul de 
pe 8 ha. '

Odată cu colec
tiviștii au început 
recoltatul orzului 
și țăranii munci
tori cu gospodării 
individuale. Frun
taș în raionul Băi
lești este țăranul 
muncitor Ion Măr
gărit din satul 
Catane Noi, care a 
și strîns recolta de 
orz de pe întreaga 
suprafață însă- 
mînțată.

IUNS4 Din poșta 
de ieri

I

dansului
mună, pentru că execută cu multă măes- 
trie cîntece populare legate de munca și 
viața lor.

De un deosebit succes s-a bucurat în 
rîndul țăranilor muncitori poemul „Din 
trecutul comunei noastre", în care este 
redată viața grea dusă de țăranii mun
citori în regimul burghezo-moșieresc și 
viața nouă de azi a satului, poem la care 
și-au dat contribuția cei mai buni acti
viști culturali.

Imbrăcați în frumoasele lor costume 
naționale, întreeîndu-se în cîntece și 
jocuri, artiștii satului, se bucură de suc
cesele muncii lor. In trecut țăranii mun
citori din Stănești ca și majoritatea țăra
nilor muncitori din raionul Tg. Jiu, își pe
treceau zilele de sărbătoare pe la porți, 
fără nici un rost, pe cind astăzi se dis
trează în mod plăcut și folositor.

La faza pe raion a concursului ei îi vor 
asculta din nou pe activiștii culturali ai 
echipelor artistice din Stănești, pe Danciu 
Ion, Danciu Ioana, Victor Uricanu, Si- 
mion Legea, Zăvoi Valeria, Virgil Ștefani, 
Danciu Constantin, pe cel patru membri 
ai echipei de fluierași, pe cei 35 coriști, pe 
cei 12 dansatori, care prin cîntec și joc 
vor reda cu toată dragostea lor aspectele 
vieții noi din comună.

® Stația
1 Caransebeș
' gată și multilaterală. Un deosebit inte- j 

res stîrnesc conferințele pe teme agri- I
1 cole. In campania de însămînțări tova- j 

rășul inginer Dumitru Găescu de la 1
1 secția agricolă a sfatului popular raio- I 

nai a vorbit despre semănatul in cui- ! 
buri așezate în pătrat. ț

Colectivul stației de radioficare are ( 
preocupări multiple. Astfel s-a popu- i 
larizat grădinăritul s-a rlifnzat știri !

de radioamplificare din 
desfășoară o activitate bo-

larizat grădinăritul, s-a difuzat știri J 
despre succesele în întrecerea socialis
tă, precum și despre felurite alte 
pecte ale vieții oamenilor muncii 
oraș și raion.

Intensa activitate a stației de 
dioamplificare 
colectivului de 
utemistul Pîrvu

as- 
din

Corespondent
I. ȚEPELUȘ

ra
se datorește muncii 

redacție condus de 
Nicolae.
Corespondent

MUNTEANU ALEXANDRU
★

9 Focșenenii își amintesc bine că 
nu departe de centrul orașului era un 
loc viran pe care... se depozitau gu
noaiele. Acum însă ei pot să caute 
mult și bine cu ochii locul lăsat in 
paragină. El nu mai există. Să nu vă 
închipuiți cumva că la mijloc e vreo 
„minune". Nu. El a fost transformat 
de către elevii școlii medii tehnice din 
oraș într-o frumoasă bază sportivă 
S-au trudit ei puțin pentru că tre
buiau să nu piardă din vedere nici în
vățătura. Au reușit însă cu ajutorul 
profesorului de educație fizică, Ovidiu 
Gavrilă să amenajeze în cele mai bune 
condițiuni un teren de baschet și două 
terenuri de volei.

Corespondent
AURELIAN AXENTE

!
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*
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Pe marginea Expoziției de Arte Decorative 
din sala Dalles

Tn decursul veacurilor, în nevoia sa de 
a-și înfrumuseța viața, obiectele de uz, 
poporul romîn a născocit nenumărate în
florituri, desene și modele, le-a șlefuit și 
finisat, ajungînd să creeze obiecte desă
vârșite, de o rară distincție. Astfel, îm
podobită cu desene fine, plină de delica
tețe și rafinament artistic, meșteșugit 
colorată, s-a cristalizat — într-un proces 
multisecular — ornamentica populară. 
Simplitatea plină de farmec a artei de
corative populare incintă ochiul și sufle
tul prin grația sa desăvîrșită prin impre
sionanta frumusețe și claritate a formei, 
prin armonia coloritului plină de stră
lucire.

Toate aceste calități de seamă ale artei 
noastre populare pot duce, aplicate în in
dustria ușoară, la producția în masă de 
lucruri utile, de un înalt nivel artistic.

Trebuie să spunem însă că pictorii noș
tri decoratori care lucrează în domeniul 
textilelor sau ceramicei nu au acordat 
totdeauna suficientă atenție acestei pro
bleme. Deși s-au obținut unele succese în 
ultimii ani, nici în institutele de artă 
plastică care pregătesc pictori textiliști 
sau ceramiști încă nu este dezvoltată o 
puternică dragoste pentru folosirea moti
velor populare. Iar atunci cînd studenții 
au obținut unele succese, creînd modele 
bune pentru produs în serie, aceste mo
dele au rămas nefolosite, datorită nu nu
mai greutăților obiective, ci și inerției 
unor tehnicieni, cărora le este, desigur, 
mai ușor să meargă pe drumul bătăto
rit al rutinei, dînd mereu în comerț pro
duse cu aceleași desene și culori, decit 
să se străduiască pentru crearea de mo
dele noi, mai frumoase și mai atractive. 
Fără să țină seamă de gustul poporului, 
care în obiectele care le-a creat a dove
dit dragoste pentru culori proaspete, pen
tru desene și forme armonioase, între
prinderile noastre mai pun în vînzare lu
cruri lipsite de gust, de un colorit sum
bru, neatrăgător și care repetă mereu 
aceleași desene grosolane de mult în
vechite.

Industria noastră ușoară dispune de 
largi posibilități pentru valorificarea ar
tei populare, pentru prelucrarea și apli
carea creației multiseculare a maselor la 
obiecte de uz casnic și în primul rînd Varinca Diaconu, ca și imprimeurile rea

Aspect din sala expoziției

la îmbrăcăminte, pentru crearea de obiec
te practice, care să îmbine utilul, cu fru
mosul.

A satisface cerințele estetice ale po
porului, a cultiva bunul gust, finețea, 
sînt probleme de bază, cărora întreprin
derile noastre trebuie să le facă față cu 
mai mult succes de acum înainte.

Artiștii proiectanți care lucrează în do
meniul atît de variat al artelor decora-

Marin Mihalache

tive aplicate, găsesc un bogat izvor de 
inspirație în comoara nesecată a artei 
populare — pe care le-o pune la inde- 
mînă muzeele. Aici ei pot studia temei
nic bogata moștenire artistică a trecutului, 
motivele populare de pe broderii și ve
chile țesături, de pe prosoape și ceramică, 
de pe crestăturile în lemn, obiecte de 
artă care înmănunchiază bunul gust al 
poporului concretizat în coloritul luminos 
și vesel al ornamenticei populare.

Studierea motivelor populare, stilizarea 
lor și aplicarea în industrie ținînd seama, 
bineînțeles, de posibilitățile tehnice ac
tuale, poate duce — cum s-a dovedit în 
unele cazuri în timpul Festivalului — la 
rezultate din cele mai bune.

Convinși de aportul pe care trebuie să-l 
aducă artiștii plastici specialiști în artele 
decorative aplicate pentru îmbunătățirea 
calității produselor de larg consum, Mi
nisterul Culturii și Uniunea Artiștilor 
Plastici, au organizat ^Expoziția de Arte 
Decorative, prima de acest fel in țara 
noastră. Expoziția ne ajută să cunoaștem 
realizările noastre in acest domeniu, ca 
și lipsurile pe care le avem.

Trebuie să subliniem numărul mare de 
participant din întreaga țară — peste 
trei sute — ca și marea varietate de lu
crări expuse — aproape o mie — in di
ferite genuri: ceramică, textile, legături 
în piele, păpuși, jucării, bijuterii, mozaic, 
vitrouri și altele.

Se remarcă în lucrările de ceramică 
realizările obținute de Maria Chelsoi 
Cristea, Zoe Băicoianu, Stela Gănescu și 
Jean Boroș. Acesta din urmă a creat pro
totipuri de servicii de pahare și sticle, 
care au și intrat în producție și care 
dovedesc remarcabile calități artistice. Pe 
aceeași linie se înscrie și seria de lămpi 
create de Vasile Rado în stil murano.

De asemenea, atrag atenția vitroul lui 
Ștefan Szonyi, faianța lui Aurel Haiduc, 
legăturile în piele de Ella Cancicov și artiștii

lizate de Mioara Buescu și de elevele 
sale, sau păpușile pentru teatru create 
de Ileana Popescu.

In expoziție sînt, firește, și lipsuri. Nu 
totdeauna elementele decorative popu
lare au fost prelucrate în mod creator, 
mergîndu-se uneori pe linia copierii di
recte sau arhaizante. Alteori întîlnim 
tendințe estetizante, găsirea „artisticu
lui" cu orice preț, in detrimentul utilului,

lucru care duce la scumpirea fără rost 
a obiectului și care îngreunează produce
rea sa în serie. Dar aceste neajunsuri nu 
trebuie să ne sperie. Noi trebuie să dez
voltăm acele încercări reușite care nu 
complică prea mult procesul de fabrica
ție și care nu scumpesc produsele. Tot
odată nu trebuie să renunțăm la continua 
încercare, căutare, în dorința de a da 
poporului lucruri și mai frumoase.

Chiar cele mai neînsemnate obiecte, lu
crurile mici, obișnuite din viața de toate 
zilele, pe care le folosim cel mai des, 
pot și trebuie să răspundă unor cerințe 
artistice. Chiar țesăturile de bumbac cele 
mai simple, cele mai ieftine, pot fi pre
zentate cu gust, armonios colorate, în to
nalitățile plăcute ochiului. Trebuie să dăm 
posibilitatea oamenilor muncii de a se 
înconjura de obiecte pe care să le pri
vească și să le folosească cu drag, care 
să contribuie la cultivarea gustului lor 
pentru frumos. Majoritatea obiectelor 
expuse în sala Dalles pot fi produse în 
serie și să ajungă astfel la îndemîna a 
cit mai multor oameni.

Un serviciu de ceai, o lampă, o ceașcă 
sau un pahar, o vază de flori sau o scru
mieră, o figurină sau o perdea, și alte 
atitea și atîtea lucruri cu care venim în 
contact zilnic, lucruri mărunte care mă
resc confortul și buna dispoziție, pot fi 
produse la un înalt nivel artistic.

Lucrările în mozaic, decorația pe sticlă, > 
frizele și panourile prezentate in expo- | 
ziție, arată aportul pe care-1 pot aduce 
artiștii decoratori în îmbogățirea arhitec
turii noastre. O colaborare mai rodnică 
între cele două uniuni, a arhitecților și 
a artiștilor plastici, ar putea duce in 
viitor la rezultate îmbucurătoare. Este 
nevoie ca in viitoarele construcții holu
rile și fațadele clădirilor, ca și parcurile 
și piețele publice, să fie împodobite cu 
lucrări de artă decorativă care să ex
prime specificul nostru național.

Expoziția de arte decorative poate și 
trebuie să ducă la un avint în aplicarea 
mai largă a elementelor de artă popu
lară, la crearea a numeroase produse de 
consum popular. Imbinind in mod fericit 
tradiția cu inovația, reinoind mereu for
mele tradiționale prin soluții îndrăznețe, 
prin spirit inovator, și gindire creatoare, 

noștri plastici, care lucrează in
domeniul artelor decorative aplicate, pot 
da lucrări valoroase, corespunzătoare 
noilor condiții de viață. Expoziția arată 
că folosind tezaurul inepuizabil al artei 
populare, creatorii noștri de frumos au 
făurit o mare varietate de obiecte mo
derne, în care se îmbină fantezia și ima
ginația creatoare cu spiritul practic. Ex
poziția de la Dalles ridică necesitatea 
unor discuții creatoare între artiștii plas
tici și organele Ministerului Industriei 
Ușoare și ale U.C.E.C.O.M.-ului in vede
rea îmbogățirii neîncetate a sortimentu
lui de obiecte de uz casnic și imbrâcă- 
minte cu noi desene și modele. Trebuie 
dusă o luptă susținută împotriva subes
timării elementului artistic de către 
cooperativele meșteșugărești, care nu fo
losesc ca prototipuri creațiile artiștilor 
plastici.

Expoziția dovedește că este nevoie ca 
fabricile noastre să folosească mai activ 
consiliile artistice, pentru studierea de
senului, cromaticei și formelor obiecte
lor înainte de a se trece la producerea 
lor in serie.

Educarea simțului pentru frumos al 
maselor cere neapărat organizarea unor 
asemenea discuții, ca și a unor schim
buri de experiență intre fabrici, precum 
și mai ales cointeresarea materială a 
creatorilor și stimularea inițiativei, a 
creației noi, originale, îndrăznețe.

Expoziția dovedește că artiștii plastici 
sînt conștienți de rolul activ care le re
vine în îndeplinirea sarcinilor trasate de 
Plenara lărgită a Comitetului Central al 
P.M.R. din august 1953. Prin munca lor 
de creație, artiștii plastici și decoratori 
contribuie astfel la îndeplinirea năzuin
țelor de cultură și frumos ale poporului 
nostru.

Visuri de viitor
In această corespondență aș vrea să 

vorbesc despre visurile de viitor ale cole
gelor și ale mele.

Anul acesta am terminat cu succes clasa 
a IX-a. După o vacanță plăcută cu forțe 
noi, vom păși pragul clasei a X-a.

încă de pe acum am început să visăm 
în ce direcții ne vom îndrepta atunci cînd 
vom termina școala medie de 10 ani.

Adeseori, împreună cu tovarășii profe
sori ne adunăm și discutăm fiecare despre 
visul nostru de viitor.

„După terminarea școlii, mă voi înscrie 
la institut și voi deveni inginer", „Mă voi 
face medic", „Voi deveni agronom". Ace
ste visuri minunate prind viață în inimile 
noastre de tineri, în fața cărora sînt 
astăzi deschise zori luminoase, drumuri 
largi și libere spre viață.

Fiecare ne lăudam cu patimă profesiu
nea aleasă. Ne dăm perfect seama că fie- ! 
care dintre ele se bucură de cinste în pa
tria noastră.

„Ce va aduce țării munca mea, ce-i va 
da viața mea" ? Iată întrebarea care mi-o 
pun cînd mă gîndesc la viitor. Visul meu 
este să devin inginer geolog. Mă gîndesc 
adesea: cit de atrăgătoare este geologia, 
știința despre pămintul pe care trăim, 
știința care ne arată cum s-a format acest 
pămînt, din ce se compune el, ce transfor
mări a suferit in decursul lungii lui exis
tențe, de multe milioane de ani.

Mă gîndesc cit de mult ne ajută geolo
gia să căutăm și să găsim minereuri, căr- ' 
bune, petrol, sare și alte zăcăminte utile, 
necesare omului civilizat de astăzi.

Importanța practică a geologiei nu se li
mitează numai la găsirea și la studiul ză
cămintelor utile —ea este mult mai largă. 
Construcțiile de orice fel, clădirile mari. : 
șoselele și căile ferate, autostrăzile, aero- I 
porturile, lucrările de străpungere a tune- 
lelor. construcția marilor baraje necesare | 
pentru căderile de apă. toate acestea im
pun un studiu amănunțit al subsolului al I 
compoziției și al structurii lui.

îmi place mult geologia. Si de aceea zi 1 
de zi caut să-mi însușesc tot ceea ce gă- ' 
sesc în legătură cu viitoarea mea profesie. ! 
Citesc multe cărți și articole în legătură ■ 
cu aceasta. Chiar acum studiez ..Bazele I 
Geologiei" de V. A. Obrucev — carte din i 
care caut să-mi acumulez orice amănunt. | 
caut să înțeleg orice problemă. Cind dau I 
peste greutăți merg la tovarășii profesori ! 
de la școală care mă ajută foarte mult și ; 
a căror ajutor se resimte asupra mea. de 
asemenea cer ajutorul organizației U.T.M. 
care mi-1 acordă. Voi studia cu hotărire 
această știință și-mi voi insuși-o cu ade
vărat. Voi deveni geolog.

Mă gîndesc la timpul cînd vom absolvi 
facultatea și ne vom aduna din nou îm
preună. Vristea Doina și Antoni Petro- 
nella vor deveni medici. Popa Elena va fi 
inginer metalurgist. Nici Ciocîrlan Maria 
nu se lasă mai la urmă. Vrea să devină 

1 chirmstă. Va studia moleculele invizibile 
si va ajuta omului să pătrundă și mai I 
adine in tainele naturii.

B—îmi place foarte mult natura. Mă uit 
eu emoție plină de bucurie la malurile in- 

' verzite ale riului. la ogoarele ale căror ' 
j spice unduiesc, la poienițele împestrițate | 

de flori și mă poartă gindul la vremea t 
| cînd toată tara va fi ca o grădină". Așa 
| obișnuiește să vorbească deseori colega 

Dimofte Flonca, viitorul nostru inginer 
I agronom.

Iată că și colega mea de bancă Tîlea 
Eufrosina vrea să-și închine talentul său 
poporului.

,—Orice muncă e frumoasă.
După plac să o alegi—"
..Munca— Știința— Nimic nu e mai pre

sus decit aceste cuvinte" — a spus Maxim 
Gorki și cu aceste cuvinte pășim cu curaj 
in viață alături de poporul nostru munci
tor. cot la cot cu tineretul lumii iubitor de 

| pace.
CHIRILĂ GETTA

elevă la Școala medie de 10 ani 
de fete din Bîrlad

Să se grăbească pregătirile 
pentru recoltat în raionul însurăței

GALAȚI (de la corespondentul nostru 
Iancu Trifan)

In comunele din regiunea Galați, para
lel cu munca pentru întreținerea culturi
lor se desfășoară și muncile de pregătire 
pentru campania de recoltare.

Astfel, pină acum cîteva zile, în regiu
nea Galați au fost reparate 380 de sece- 
rători simple. 58 de cositori, 26 tractoare, 
batoze și alte mașini. O muncă intensă în 
această direcție au depus țăranii munci
tori din comuna Macin, raionul Macin și 
țăranii muncitori din comuna Victoria, ra
ionul însurăței.

Pentru a sprijini strîngerea la timp a 
recoltei, o muncă hotărîtă depun și mun
citorii ceferiști.

Echipa de muncitori ceferiști de la Bră
ila condusă de tov. Radu Vîlcu a reparat 
numai in 5 zile 4 vagoane peste plan.

Dacă in unele comune țăranii muncitori

Un nou spital
ARAD (de la corespondenta noastră)
Zilele acestea a fost inaugurat la Aradul 

Nou spitalul mixt al raionului Arad. Spi
talul are două secții de boli interne și 
chirurgie. Mai are o farmacie proprie și 
este înzestrat cu o mașină de salvare.

Teatre în turneu
Cortina s-a lăsat încetișor peste ultimul 

act al piesei. Sala freamătă de aplauze și 
la lumina rampei artiștii se înclină în fața 
spectatorilor. In culise mașiniștii și elec
tricienii se grăbesc să strîngă decorurile, 
instalațiile, cortinele și celelalte. In gară, 
tras pe o linie secundară, așteaptă trenul 
special al artiștilor. Teatrul și-a închis 
stagiunea în orașul său ; va porni în țară 
în turneu cu cea mai bună piesă a reper
toriului...

In întreaga țară, teatrele de stat din re
ședințele regionale au plecat în turneu 
prin orașele și centrele muncitorești. Tea
trul Național din Craiova va vizita 35 de 
orașe ale țării prezentînd piesa „Nunta lui 
Crecinschi". Teatrul Național din Iași a

desfășoară intens această muncă, mai sînt 
altele unde preocuparea față de pregătirile .* 
pentru campania de recoltare este foarte 
slabă, unde munca de lămurire a țăranilor 
muncitori este neglijată de către organele 
conducătoare. De exemplu în comuna în
surăței, raionul însurăței, din cele 11 se- A* 
cerători simple existente în comună, pină 
nu de mult nu se reparase nici una. 
Lipsa de interes a sfatului popular u 
față de pregătirile pentru recoltare a dus ț 
la situația aceasta. Și apoi cum să nu fie 
așa cînd același sfat închide ochii la ac
țiunile de sabotaj ale chiaburului Dumi
tru \V. Dumitru care și-a lăsat seceră- 
toarea stricată de anul trecut.

Campania de recoltare se apropie cu pași 
repezi? Ea trebuie să găsească totul pre
gătit. Pentru aceasta organele de stat și 
organizațiile U.T.M. din raionul însură
ței, au datoria de a mobiliza pe țăranii 
muncitori să-și repare Ia timp uneltele și 
mașinile necesare campaniei de recoltat.

Pentru a asigura bolnavilor zarzavaturi 
și legume, spitalul are o grădină de o ju
mătate de hectar.

Medicii specialiști de aici se vor îngriji 
de redarea sănătății oamenilor muncii 
bolnavi.

întreprins un turneu, ce se va încheia la 
11 iulie, cu piesa „Pădurea" de Ostrovschi. 
De curînd, poposind în Capitală din tur
neul său, Teatrul de Stat din Ploești a 
prezentat spectatorilor bucureșteni piesa 
„Sondaj adînc" — un tablou al vieții pe
troliștilor din Valea Prahovei. Acum, tea
trul își continuă turneul cu aceeași repre
zentație pe scenele altor orașe din țară. De 
un succes asemănător s-a bucurat și piesa 
„Mașenca", interpretată de artiștii Teatru
lui de Stat din Pitești aflat în turneu.

Numeroase alte teatre de stat din Con
stanța, Bacău, Brăila, Timișoara, Sibiu — 
și-au închis stagiunea și în prezent co
lindă orașele patriei noastre, prezentînd 
piese de mare succes.

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

X. In cetatea marțienilor
(Continuare din nr. 1607)

„Pescărușul" ateriză după două ore, în 
locul indicat de Mi-Sol-Si. Coboriră. Se 
aflau într-un ținut acoperit de o vegeta
ție tîrîtoare, de culoare liliachie.

Marțianul purta acum pe cap un coif 
străveziu pe care astronomul i-1 dăduse 
în rachetă. Se mișca în voie, făcînd sări
turi sprintene, iar Matei îl urma aler- 
gînd.

Ajunseră peste puțin timp într-un loc 
care amintea de intrarea unei mine. Tune
lul boltit era clădit din blocuri mari de 
stîncă albastră, ca și multe alte construc
ții de pe Marte.

Mi-Sol-Si pătrunse primul înăuntru. 
Intr-o nișă laterală era un miner, de care 
marțianul trase ușor. Peste cîteva se
cunde apărură vreo zece făpturi, care se
mănau cu Mi-Sol-Si.

Acum Butaru își dădu seama și mai 
bine ce mult se deosebeau de marțienii 
sălbateci. Erau mai înalți, aveau privirea 
inteligentă și purtau peste trupul lor niște 
halate largi, de culoare albă.

La vederea lui Mi-Sol-Si scoaseră stri
găte de bucurie. Acesta le vorbi pe scurt 
î.n limba lui muzicală. Sunetele se suc
cedau repede, ca într-un cîntec vesel. Mar- 
țienii înțeleseră imediat. Unul dintre ei 
plecă în fugă. și se întoarse curînd 
încărcat cu diferite dispozitive, printre 
care niște țevi de culoare neagră, pe care 
le împărți.

Se îngrămădiră în cabina „Pescărușu
lui" și nava porni înapoi, cu toată viteza 
motoarelor ei.

IN ULTIMA CLIPĂ

— Respir din ce în ce mai greu, șopti 
Scarlăt. Cred că oxigenul meu e pe sfîr- 
șlte. Ce e de făcut tovarășe Cernat ?

— Ar fi bine să nu mai vorbim și să în-

«Scinteia tineretului»
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In cursul călătoriei lor interplane
tare, astronauții au ajuns pe Marte, 
unde au cercetat canalele și vegetația 
albastră-violetă. Aci au fost atacați de 
un grup de marțieni sălbatici, au fost 
făcuți prizonieri și duși intr-o peșteră 
adincă. Matei Butaru, conducătorul ex
pediției, reușește să evadeze cu ajuto
rul unui marțian numit de el Mi-Sol-Si, 
care era sclavul celor din peșteră.

După numeroase peripeții, el revine 
cu ajutoare — marțieni ai unei alte peș
teri — care au un grad înalt de civili
zație. In acest timp, ceilalți explora
tori astrali au fost introduși legați în
tr-un glob de sticlă, unde marțienii săl
batici vor să-i sacrifice.

cetăm de a ne mișca. Trebuie să econo
misim consumul de oxigen.

Ii dădură cu toții dreptate.
Afară. în sala templului, dansul ma

cabru continua.
Respirația astronauților devenea din ce 

în ce mai anevoioasă. Rezervele de oxi
gen erau aproape epuizate și capul îi du
rea îngrozitor.

Aurelian Dobre simți cum un cerc de 
fier îi strîngea tîmplele. Apoi avu impre
sia că se cufundă într-o prăpastie fără 
fund.

Scarlat și Ana Grigoraș rezistară ceva 
mai mult. Apoi își pierdură și ei cunoș
tința.

Virgil văzu cu spaimă fețele lor schimo
nosite și congestionate.

— Să fie oare acesta sfîrșitul ? se în
trebă el. Nu, nu se poate, salvarea tre
buie să vină I Trebuie. O astfel de moarte 
tocmai acum, cînd...

Firul gîndurilor i se rupse. Linii frînte, 
asemenea unor fulgere, îi jucau înaintea 
ochilor. Sunetele ascuțite ale cîntecelor și 
loviturile de gong păreau că se depăr
tează din ce în ce mai mult. Pereții tem
plului se transformară într-un fel de ceață 
albastră informă. Deodată însă, un zgo

mot violent îl făcu să întredeschidă din 
nou, cu o sforțare, pleoapele.

Văzu porțile sălii sărind înlături. In 
templul subteran pătrunsese Matei. în 
fruntea unui grup de făpturi îmbrăcate 
in niște haine de un alb strălucitor.

Marțienii sălbatici se dădură Înfricoșați 
înapoi.

Noii veniți ridicară niște țevi negre, din 
care țișniră fulgere galbene.

Sălbaticii, surprinși nepregătiți, cădeau 
ca muștele.

Fără să se sinchisească de lupta din ju
rul lui, Matei Butaru, se repezi spre glo
bul de sticlă, în care își zărise prietenii. 
Cu o lovitură puternică a patului armei 
reuși să-i spargă învelișul, din care apa 
începu să se scurgă cu repeziciune. Peste 
cîteva clipe, Matei pătrunse înăuntru și 
înlocui rezervoarele de oxigen epuizate cu 
altele pline, pe care le adusese cu el. 
Ajutat de Mi-Sol-Si și prietenii săi, în
cepu să facă astronauților respirație ar
tificială.

Unul cîte unul își reveniră și deschiseră 
ochii.

ORAȘUL SUBTERAN

— Aici aterizăm, aici ! Semnele pe care 
le făcea Mi-Sol-Si indicau un platou în 
mijlocul unei păduri dese, de un violet 
închis.

Marțienii cercetau instalațiile rachetei și 
priveau prin geamurile mari. Erau deose
bit de bine dispuși și călătoria părea să le 
provoace o plăcere neasemuită, mai ales 
că acum începură să se înțeleagă și ei cu 
astronauții, mai prin semne, mai prin su
nete.

Marțienii explicară cercetătorilor cît de 
mult regretau că nu luaseră de la început 
contact cu ei. Peste cîțiva ani, pe Marte 
nu aveau să mai existe sălbateci, căci 
erau ferm hotărîți să lichideze cu ei.

Aterizarea se desfășură în bune condi
ții și „Pescărușul" atinse curînd solul cu 
șenilele sale.

Platoul pe care se aflau avea în m jloc 

un planșeu rotund, dintr-o materie cenu
șie și tare, asemănătoare cimentului.

Unul dintre marțieni puse in funcțiune 
un mecanism ascuns cu abilitate și plat
forma se scufundă. împreună cu racheta, 
mai intii încet, apoi tot mai repede. Acest 
ascensor uriaș era una dintre intrările 
care duceau in orașul subteran. In fața 
lor se deschideau zeci de trape orizontale, 
care se deplasau fără zgomot. Coborîrea 
dură trei minute. Apoi mecanismul se 
opri.

Călătorii priviră uimiți împrejur. Erau 
intr-o peșteră de dimensiuni vaste, o ade
vărată cetate subterană.

..Pescărușul" ajunsese pe acoperișul clă
dirii celei mai înalt», care domina imensa 
cavitate. De aici se putea vedea grota gi
gantică de la un capăt la celălalt. Avea 
forma unui cerc cu un diametru de peste 
10 kilometri. înălțimea atingea cîteva 
sute de metri. Clădirea pe acoperișul că
reia se oprise uriașa platformă-ascensor, 
se găsea chiar în centrul grotei, în mij
locul unei piețe împrejmuite de pomi fruc
tiferi. In piață erau minunate fîntîni ar
teziene, din care țîșnea apa, strălucind în 
toate culorile curcubeului.

De la această piață porneau patru mari 
artere, legate între ele prin drumuri circu
lare.

Clădirile cele mai multe erau construite 
dintr-un material roz, neted, asemănător 
porțelanului. Ciudățenia lor consta în fap
tul că baza pe care se sprijineau era în ge
neral mai îngustă decît partea superioară. 
Multe dintre ele aveau forma unui con cu 
vîrful în jos, altele înfățișarea unei sfere.

Puterea de atracție redusă de pe această 
planetă permitea construcții cu mult mai 
îndrăznețe decît pe Pămînt.

Clădirile aveau ferestre mari, rotunde 
și acoperișuri translucide.

De sus, din tavanul grotei, se revăr
sau șuvoaie bogate dintr-o lumină arti
ficială, care nu se deosebea cu nimic de 
lumina zilei.

Acoperișul clădirii mișuna de marțieni. 
Era o forfotă, un du-te-vino neîntrerupt, 
în jurul „Pescărușului".

Marțieni cu fețe zîmbitoare, care oglin
deau o bucurie nemărginită, îmbrăcați în 
haine albe, îi înconjurau din toate păr
țile. Erau fără cască, deoarece uzina din 
peșteră producea oxigen suficient pentru 
respirația lor.

înconjurați de marțieni, călătorii fură 
conduși spre un ascensor, care îi coborî 
fulgerător spre primul etaj. Ajunseră in
tr-o sală exagonală, în mijlocul căreia era 
o masă rotundă, dintr-un material de cu

loare roșiatică. In jurul ei erau grupate 
niște scaune triunghiulare.

Pereții erau împodobiți cu desene bo
gate, reprezentînd diferite aspecte 'ale vie
ții de pe Marte. Tavanul, de un albastru 
închis, aproape negru, avea ornamente în 
linii și puncte, dăltuite dintr-un mate
rial care răspîndea o lumină fosforescentă.

Călătorii fură invitați să ia loc. O ușă 
se dădu automat la o parte. Apărură trei 
marțieni îmbrăcați și ei în alb. înaintau 
sărind încet, aproape solemn și ajunseră 
în cîteva clipe în fața cercetătorilor. Mi- 
Sol-Si, care învățase cel mai bine să se 
înțeleagă cu astronauții, servea ca inter
pret.

Le spuse că aveau în fața lor pe con
ducătorii orașului subteran, iar sunetele 
prin care le rosti numele îi amintiră lui 
Cernat de Do-Sol, Re-Fa-Sol și La-Mi- 
Do, din gama pămîntească.

Matei înaintă și se înclină.
In curînd reușiră să înjghebe o discuție 

în care semnele și schițele așternute în 
grabă completau cuvintele.

Do-Sol îi dărui lui Dobre două cărți de 
dimensiuni minuscule, care nu puteau fi 
citite decît cu ajutorul unei lupe puter
nice. Cînd cercetă primele desene, biolo
gul sări în sus de bucurie. Erau tratate 
care prezentau, în esență, fauna și flora 
marțiană.

Matei Butaru povesti despre expediție, 
despre asteroidul pe care se instalaseră 
și despre planurile lor de viitor. Le spuse 
că se temea să nu fi întîrziat. Ar fi tre
buit să părăsească planeta Marte încă de 
cîteva ore și riscau să nu poată ajunge 
din urmă asteroidul „Copernic", baza ex
pediției astrale.

Re-Fa-Sol se oferi să verifice poziția 
și în acest scop îi invită să vină la ob
servatorul astral. își urmară gazdele. După 
trecerea prin cîteva săli și coridoare, ur
cară cu un ascensor direct într-o încăpere 
plină de aparate complexe.

Unul dintre marțieni le arătă că apara- 
tajul era în legătură permanentă cu su
prafața planetei, printr-un sistem inge
nios de televiziune.

Se apropie de o hartă a cerului, care 
ocupa aproape în întregime un perete. In 
stînga ei se află un tablou rotund de co
mandă. Din acesta se vedeau ieșind sute 
de sîrme metalice, avînd la capătul lor cîte 
o mică bilă albastră. Marțianul manevră 
cîteva dintre acestea cu o dexteritate ui
mitoare.

Harta cerului se lumină dintr-odată și 
pe ea apărură mii de puncte străluci
toare.

Re-Fa-Sol arătă spre unul dintre ele. 
Acesta e „Copernic" explică el.
Se apropie apoi de o mașină automată 

de calculat și o cuplă cu harta cosmică. 
Pe un mic geam străveziu apărură cîteva 
ondulații și puncte roșii.

Mi-Sol-Si schimbă cîteva sunete cu Re- 
Fa-Sol, păru că face un calcul cu ajutorul 
unui alt aparat și apoi spuse, încercind să 
se facă înțeles, că dacă puteau zbura cu 
45 de kilometri pe secundă, aveau să ajun
gă din urmă asteroidul în două zile, ‘chiar 
rămînînd încă o oră pe Marte.

Matei Butaru făcu repede calculul și 
constată că era exact.

— Bine, încuviință el, atunci mai stăm. 
Vom putea cunoaște într-un ceas mai mult 
decît au putut afla oamenii de știință 
despre Marte timp de decenii.

Părăsiră' marea sală de cercetări as
trale.

Erau însoțiți de Mi-Sol-Si, Do-Sol și 
alți marțieni. Do-Sol îi invită să viziteze 
o casă de locuit.

Conduși de gazdele lor, se suiră pe 
unul din trotuarele rulante care străba
tea cu viteză toate arterele orașului. Ți- 
nîndu-se de barele laterale, priveau ta
bloul străzii marțiene. In dreapta și in 
stînga avea cîte un trotuar mobil, de trei 
metri lățime. In mijlocul arterei era o 
bandă de transport pe care înaintau în
tr-un ritm rapid tot felul de mărfuri.

Din loc în loc stătea un marțian care 
supraveghea circulația.

Mi-Sol-Si le spuse că dirijarea însăși 
era legată de o centrală unică, complet 
automatizată. De la marea bandă rulantă, 
obiectele erau îndreptate spre mici benzi 
laterale care pătrundeau în diferitele clă
diri. Trotuarele înaintau in direcții con
trare, unul în susul și celălalt în josul 
străzii. Erau populate de marțieni. Aceș
tia intrau și ieșeau din case cu ajutorul 
unor scări rulante înguste. De pe un tro
tuar spre celălalt puteai trece prin gan
guri subterane, înzestrate și ele cu trepte 
rulante.

Unii marțieni, mai grăbiți, se așezau pe 
un fel de scaune micuțe și zburau deasu
pra construcțiilor. Manevrau comutatoa
rele aflate pe un tablou de dirijare Do- 
Sol le explică mecanismul acestor apa
rate. Se bazau pe niște uriași generatori 
de curenți de înaltă frecvență, aflați in 
bolta și pereții grotei care puneau în miș
care motoarele scaunelor zburătoare. Pro
pulsia era asigurată printr-un sistem de 
electromagneți, care intrau în acțiune de 
atragere-respingere cu diferite repere 
fixe.

(Va urma)



Problemele educației comuniste în centrul atenției conferinței 
organizației orășenești U. T. M. București

Conferința organizației orășenești 
U.T.M. București care și-a desfășurat 
lucrările în zilele de 26—27 iunie a.c. a 
analizat cu mult spirit de răspundere fe
lul in care participă tineretul în procesul 
de producție.

Din darea de seamă prezentată și din 
discuțiile delegatelor a reeșit că comite
tul orășenesc V.TM. București sub con
ducerea comitetului orășenesc P.M.R. a 
desfășurat o intensă muncă politică și or
ganizatorică pentru antrenarea utemiștilor 
ți tineretului din Capitală la îndeplinirea 
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UTJf d:n reasul București- in ceea ce 
prire-’Se antrenarea eterntștilor ți tinere
tului in procesul de producrie. S-a cnn- 
ftntat actfeL că năreM moncn moor or
gane s orgaaczam LTW râmipe in 
urma cermteâec. că e5e euc • actrvrtate 
slabă in c.recr.a antrenăm rineretuiui in 
lupta pentru rceplmrea sarcinilor de 
plan, că nu dau dovadă de mruatrrâ in 
muncă și de cm; in ccrizriatrrea lipsuri
lor. In multe organ -rațr- V. T. M_ cum 
sint cele de la _Doe>ca Stn»'. Bumbă- 
căria Rominească Jilava". .Filatura Da
cia" etc ținem intime s lipsesc nemo
tivat din producție, brigăzile și posturile 
utemiste de control muncesc slab, califi
carea tineretului suferă. In multe între
prinderi din Capitală sint încă mulți ti
neri care nu reușesc să-și îndeplinească 
normele în producție. Pentru comitetul 
orășenesc U.T.M. București, pentru comi
tetele raionale și pentru multe organiza
ții de bază U.T.M. ajutorarea și îndru
marea activității acestor tineri pentru ca 
ei să-și îmbunătățească nivelul muncii,

Să îmbunătățim munca 
în rîndurile tinerilor elevi și studenți

Zilele acestea s-au desfășurat lucrările 
conferinței organizației regionale U.T.M. 
Iași. Conferința a constituit o entuziastă 
manifestare a dragostei și atașamentului 
utemiștilor și tinerilor față de partid, o 
trecere in revistă a succeselor cucerite de 
tineretul regiunii Iași în lupta pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor partidului și 
guvernului privind ridicarea nivelului de 
trai material și cultural al celor ce mun
cesc.

Darea de seamă și discuțiile purtate au 
remarcat creșterea activității economice a 
tineretului regiunii, avîntul cu care mun
cesc tinerii avînd în frunte pe utemiști, 
sub conducerea organizațiilor de partid, 
în industria grea și ușoară, în agricul
tură și comerț S-a arătat astfel că 4.980 
tineri participă cu elan la întrecerile so
cialiste iar 240 de brigăzi utemiste obțin 
frumoase rezultate în mărirea productivi
tății muncii, realizarea de economii și 
îmbunătățirea calității produselor, dîn- 
pu-se ca exemplu brigada tovarășului Iu- 
rașcu Ion de la secția turnătorie a I.M.S. 
Roman care-și depășește planul cu 75-90% 
și brigada tovarășului Hodoș I. de la de
poul C.F.R. Iași care a realizat economii 
în valoare de 38.126 lei. A fost evidențiată 
de asemenea activitatea celor 22 brigăzi 
de bună deservire din rețeaua comercială 
precum și cea a tinerilor de Ia secția de 
larg consum a întreprinderii de tricotaje 
„Moldova" care au confecționat 600 de 
treninguri prin folosirea deșeurilor.

De asemenea au fost enumerate succe
sele obținute de tinerii țărani muncitori, 
de utemiștii și tinerii de la S.M.T. Huși — 
fruntași pe regiune, de tractoristul Ta
bără Constantin care a realizat în cam
panie 221 de hantri față de 50 cît a avut 
planificat ca și de tinerii țărani munci
tori care au curățat 11.200 ha. de izlaz 
și au plantat, ajutați de pionieri, 248.564 
de puieți de arbori și pomi fructiferi.

Lucrările conferinței regionale U.T.M. 
Iași au fost caracterizate de creșterea ni
velului critic al discuțiilor; delegații la 
conferință au criticat cu curaj, fără să 

Rină seama de persoane, așa cum ne în
hață partidul, scoțînd la iveală lipsurile 
din munca comitetului regional U.T.M. și, 
făcînd propuneri interesante și pline de 
inițiativă, au creiat condițiile pentru o se
rioasă îmbunătățire a muncii.

O seamă de delegați la conferință au 
arătat astfel că darea de seamă n-a ana
lizat în mod judicios și în adîncime ac-, 
tivitatea depusă în ultima perioadă mul- 
țumindu-se să reverse asupra auditorilor 
o grămadă de cifre și date, nu dintre cele

Viața U. T. M.

să ajungă în rîndurile fruntașilor, n-a 
constituit o preocupare de bază. Comite
tul orășenesc U.T.M. București a îndru
mat „în general" activitatea organelor și 
organizațiilor U.T.M. în această direcție, a 
înlocuit munca practică, de îndrumare și 
control, cu ședințe și consfătuiri kilome
trice și inutile. Delegatul Rotaru Soare 
de la uzinele „Republica" a arătat că acti
viștii secției muncitorești de la comitetul 
orășenesc U.T.M. București în frunte cu 
tov. Căpitanu Ion se deplasează rar în 
organizațiile de bază, iar atunci cînd se 
deplasează totuși, nu dau' organizațiilor 
U.T.M. îndrumări dintre cele mai . com
petente și mai calificate. De aceea con
ferința a obligat noul organ, care a fost 
ales, să îndrume organizațiile U.T.M. pen
tru ca ele să acorde cea mai mare aten
ție luptei pentru antrenarea activă a tu
turor utemiștilor și tinerilor în procesul 
de producție, pentru lichidarea lipsurilor 
ce se manifestă în munca sa de îndrumare 
și control, pentru ridicarea calificării pro
fesionale a tineretului și întărirea disci
plinei socialiste a muncii.

★
Educarea comunistă a tineretului a con

stituit un obiect principal al lucrărilor 
conferinței organizației orășenești U.T.M. 
București.

In darea de seamă prezentată confe
rinței s-a arătat că în anul 1953-54 în în- 
vățămîntul politic U.T.M. și de partid au 
fost cuprinși peste 25.200 de utemiști și 
tineri ,că propagandiștii utemiști au fost 
instruiți mai bine ca în alți ani, că în 
cercurile și cursurile politice s-au legat 
mai strîns problemele teoretice, de activi
tatea practică a utemiștilor și tinerilor.

Din darea de seamă au rezultat însă și 
multe lipsuri care au existat în educația 
comunistă a tineretului. Astfel în învăță
mântul politic U.T.M. au fost cuprinși un 
număr insuficient de utemiști și tineri. 
Comitetul orășenesc și comitetele raionale 
au desfășurat slab munca de educație po
litică a tineretului prin lecții și conferințe 
deoarece grupul de lectori ca și grupele 
de referenți de la comitetele raionale 
U.T.M. sînt dezorganizate de cîteva luni 
de zile.

Lucrările conferinței au scos la iveală 
unele manifestări nesănătoase care se pe
trec în rîndurile unor tineri. In unele în
treprinderi unii tineri sînt indisciplinați, 
au atitudini necuviincioase față de vîrst- 
nici. La unele școli și facultăți organiza
țiile U.T.M. nu se preocupă de munca de 
învățătură, unii elevi și studenți nu-i res
pectă pe maiștri și profesori, au manifes
tări huliganice în parcuri, pe străzi, în 
localuri publice, cu totul în contradicție cu 
spiritul sănătos al tineretului nostru mun
citor.

Comitetul orășenesc U.T.M. și comite
tele raionale U.T.M. n-au dat atenție nici 
informărilor politice pentru tineret, In 
foarte puține organizații U.T M. din Ca
pitală s-au ținut informări politice, iar 
acolo unde s-au ținut totuși ele au avut 
un caracter formal și n-au contribuit la 
justa informare a tineretului asupra eve
nimentelor interne și internaționale.

După cum a reieșit din lucrările confe
rințe: comitetul orășenesc U.T.M.-a>avut 
mari Hpauri în domeniul muncii politice 
de masă. Agitatorii utemiști nu au fost 
controlați în activitatea lor, iar în munca 
culturală și artistică sint atrași un număr 
insufic.ent de utemiști și tineri.

Primirea de utemiști și tineri în rîn- 
durile candidaților de partid se desfă
șoară nesatisfăcător pentru că organele și 
organizațiile U.T.M. duc o insuficientă 
muncă politică in această direcție.

— Și în învățămîntul politic al activiș
tilor există mari lipsuri — a spus dele
gata Ionescu Elena. Comitetul orășenesc 
U.T.M. a muncit superficial cu activiștii 
săi, nu i-a instruit, nu i-a ajutat, nu i-a 
controlat in muncă. Din cauza slabei lor 
calificări activiștii nu pot da îndrumări 
competente organizațiilor de bază. Nu s-a 
dus o muncă de propagandă vie care să 
atragă, să înflăcăreze tineretul, pentru că

Pe marginea conferinței 
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mai reprezentative, care n-au putut să 
dea o imagine concludentă asupra muncii 
depuse și metodelor folosite și au mai 
subliniat faptul că autocritica biroului 
regional a avut un caracter formal, fiind 
tocită. Astfel s-a arătat că fostul comitet 
regional a organizat slab munca politică 
în sprijinul producției, a antrenat un 
număr insuficient de tineri în întrecere 
față de largile posibilități existente, a 
permis ca o serie de brigăzi și posturi de 
control să ducă o slabă activitate, a ne
glijat o problemă de mare însemnătate 
cum e aceea a calificării tineretului, nu 
s-a ocupat de atragerea în activitatea ob
ștească a tinerilor ingineri și tehnicieni, 
a dus o muncă nesatisfăcătoare în rîn- 
dul tinerilor din sectorul particular al 
agriculturii.

lașul este un important centru univer
sitar al țării noastre, un oraș cu o bogată 
tradiție culturală. Așa cum e firesc, în 
cadrul conferinței, s-a insistat în mod 
deosebit asupra activității comitetului 
regional U.T.M. în rîndurile tinerilor in
telectuali, asupra muncii cu studenții și 
elevii, asupra luptei pentru lărgirea ori
zontului politic și cultural al tinerei ge
nerații. Numeroși vorbitori au scos în 
evidență faptul că regimul de democrație 
populară a dat posibilitate miilor de fii 
și fiice de muncitori, țărani și intelectuali 
să învețe, să-și însușească cultura cea 
mai înaintată. Elevii și studenții dove
desc recunoștința ce o poartă partidului 
și guvernului pentru aceste condiții cre
ate, obținînd rezultate din ce în ce mai 
bune la învățătură. Au fost relevate de 
asemenea rezultatele bune obținute de 
unele organizații U.T.M. din facultăți în 
domeniul activității științifice, succesul 
unor cercuri științifice cum ar fi acelea 
de darwinism, genetică și ameliorare a 
plantelor de la Institutul agronomic și de 
biologie și genetică de la Facultatea de 
Științe Naturale care au obținut în cola
borare un hibrid superior, realizat prin 
încrucișarea porumbului portocaliu de 
Iezăreni cu soiul Scorumnic, care e mai 
bogat în substanțe nutritive și are o pro
ductivitate mai mare cu 22%.

Delegații la conferință au criticat însă 
cu ascuțime comitetul regional pentru 
neglijența condamnabilă de care a dat 

noi am înlocuit de fapt metodele muncii 
politice cu metode administrative, biro
cratice. Activiștii secției propagandă și 
agitație se ocupă de orice și de pavoazarea 
sălilor de spectacole și de angajarea or
chestrelor și de împărțirea invitațiilor 
numai de munca de conținut a educației 
comuniste a tineretului nu se ocupă.

Tot despre lipsurile muncii de educație 
ideologică și culturală a activiștilor a vor
bit și delegatul Vasile Pricop. El a rela
tat în discuții un caz interesant.

La Universitatea serală de marxlsm- 
leninism de pe lîngă Comitetul orășenesc 
P.M.R.-București s-au înscris la începutul 
anului de învățămînt politic peste 40 de 
activiști utemiști. In prezent la Universi
tate mai frecventează doar 5—7 activiști 
utemiști. Și nu se poate spune că biroul 
comitetului orășenesc a aflat abia acum 
de această stare de lucruri. Conferința a 
obligat noul organ care a fost ales să lupte 
cu toate forțele pentru a întări munca 
de educație comunistă a tineretului, pen
tru a stîrpi din rădăcină metodele mește
șugărești și administrativ-birocratice fo
losite de unii activiști în munca politică, 
pentru a pregăti cîți mai mulți utemiști 
și tineri, demni de a intra în rîndurile 
partidului.

La conferință delegații au dezbătut cu 
viu interes stilul de muncă al activiști
lor utemiști. Ei au arătat că comitetul 
orășenesc stă încă departe de tineret, de 
nevoile și preocupările lui. Foarte mulți 
delegați au arătat în discuțiile lor că acti
viștii comitetului orășenesc și ai comite
telor raionale U.T.M. îndrumează și con
trolează în mod nesatisfăcător activita
tea organizațiilor U.T.M. din marile insti
tuții din Capitală, din ministere, institu
te de învățămînt superior, institute de 
cercetări științifice și de proiectări etc. 
De ce oare ? care să fie cauza ? Lucră
rile conferinței au dat un răspuns cit se 
poate de convingător la această între
bare : pentru că unii activiști utemiști din 
Capitala patriei noastre au încă un ni
vel ideologic și cultural scăzut, sub nive
lul utemiștilor și tinerilor intelectuali. 
Iată de ce — au spus mulți delegați — 
activiștii evită pe cît este posibil să 
meargă în aceste organizații U.T.M., iar 
dacă merg totuși, ei se ocupă de proble
me mărunte, nu pătrund adine în viața 
acestor organizații, în practica muncii lor 
de zi cu zi.

In conferință s-a discutat de asemenea 
mult despre formalismul care a existat în 
munca comitetului orășenesc U.T.M. In 
ultimul timp s-a redus oarecum numărul 
mare de hârtii, note informative, rapoarte, 
statistici care erau cerute de la comite
tele raionale și din organizațiile de bază. 
Dar să nu credeți cumva că prin aceasta 
formalismul a fost stîrpit. Nu, pentru că 
hîrtiile care informau în cea mai mare 
parte comitetul orășenesc U.T.M. asupra 
stării de lucruri din organizațiile de bază 
și de la comitetele raionale au fost înlo
cuite cu ședințe și consfătuiri. Pînă acum 
pentru fiecare lucru mărunt, pentru a se 
face o comunicare, pentru a se transmite 
o sarcină etc., erau chemați la comite
tul orășenesc activiștii din raioane și ți
nuți în asemenea ședințe și consfătuiri 
cîte 2—3 ore.

Conferința a obligat noul comitet orășe
nesc U.T.M. să reducă la maximum nu
mărul ședințelor, al consfătuirilor, al hâr
tiilor, pentru că ședințele și hîrtiile prea 
multe îi îndepărtează pe activiști de ti
neret, de viață, îi birocratizează.

La conferința organizației orășenești 
U.T.M. București a luat cuvîntul și tova
rășul Tiberiu Torok secretar al comite
tului orășenesc P.M.R. București.

Pe baza criticilor și a propunerilor fă
cute, conferința a adoptat o hotărîre 
menită să ridice activitatea organizației 
orășenești U.T.M. București pe o treaptă 
mai înaltă, corespunzătoare sarcinilor pe 
care partidul le-a încredințat tineretului.

Conferința a ales noul comitet orășe
nesc U.T.M., comisia de revizie și dele
gații la conferința organizației regionale 
U.T.M. București.

I. PICEREA

dovadă, în ceea ce privește munca cu ti
nerii intelectuali și cu studenții în spe
cial și au cerut să se lichideze de ur
gență subaprecierea manifestată în acest 
domeniu. Delegați ca Popovici Constan
tin, Nebunu Gheorghe și Teșu Constan
tin au tras la răspundere biroul regional 
și pe foștii secretari Ifrim Petrov, Pleșca 
Ana, care au îngăduit slăbirea muncii de 
educație comunistă a studenților ceea ce 
a avut drept urmare faptul că la unii 
dintre aceștia au existat manifestări de 
indisciplină, imoralitate și huliganism, 
care sînt străine de trăsăturile moralei 
comuniste.

Alți delegați au arătat că o serie 
de activiști ai comitetului regional se 
ocupă în mod incompetent de proble
mele tineretului studențesc, nu pătrund 
în conținutul muncii de învățătură și al 
activității științifice, tratează superficial 
problema educării comuniste a studen
ților, nu organizează adunări interesante, 
conferințe etc.

Numeroși alți delegați la conferință ca 
Rățoi Vasile, Baciu Constantin, Stanciu 
Simion, Minciuc Maria și alții au arătat 
că vechiul comitet regional n-a îndepli
nit sarcina trasată de plenara Vl-a a 
C.C. al U.T.M. de a se folosi cu pricepere 
munca cultural artistică în socpul edu
cării comuniste a tineretului. Vorbitorii 
au accentuat asupra faptului că comite
tul regional lăsa în seama altor organi
zații de masă preocuparea pentru echipe
le cultural-artistice, nu cunoștea și nici 
nu încuraja rezultatele bune obținute de 
acestea, nu folosea pe elevi și pe stu
denți pentru îmbunătățirea acestei munci. 
Este deajuns să se vorbească despre ca
zul organizațiilor U.T.M. de la Școlile me
dii de muzică și de artă plastică și de la 
Teatrul Național, ce se află la o distanță 
de 5 pași de comitetul orășenesc U.T.M. 
și care nu sînt ajutate de către acesta să 
crească tineri artiști devotați poporului, 
cu o înaltă pregătire.

Critica și autocritica sănătoasă desfă
șurată în conferință a dat posibilitate să 
se analizeze în adîncime munca fostu
lui comitet și să se adopte hotărîri care 
prevăd soluții concrete pentru înlătura
rea lipsurilor și îmbunătățirea muncii. 
Noul comitet regional s-a angajat să 
aplice cu strictețe hotărîrile adoptate de 
conferință pentru ridicarea muncii orga
nizației regionale la nivelul marilor sar
cini actuale, pentru a întâmpina cu cinste 
conferința pe țară a Uniunii Tineretului 
Muncitor.

B. DUMITRESCU

In d
Campionatul mondial de fotbal ce se 

desfășoară în Elveția a intrat de acum în 
faza sa finală. Din cele 16 echipe care au 
luat „startul" la începutul întrecerilor, au 
rămas doar patru care azi se vor întîlni 
în cadrul semifinalelor, urmînd ca ulti
mul meci — finala — să se desfășoare du
minică între echipele care vor termina în
vingătoare în semifinale.

Este interesant de urmărit comentariile 
pe care sportivii din Elveția și din în
treaga lume continuă să le facă asupra în- 
tîlnirilor din cadrul sferturilor de finală și 
în special asupra marei victorii obținute 
de reprezentativa R.P. Ungare în fața 
echipei Braziliei.

Specialiștii în materie de fotbal din țările 
occidentale și bineînțeles din America, 
considerau fără nici un înconjur echipa 
Braziliei ca favorita turneului. Echipa 
Braziliei a luat parte la toate edițiile de 
pînă acum ale campionatului mondial de 
fotbal ajungînd pînă la faza finală. In 1950 
titlul mondial i-a „scăpat" din mină la 
mare luptă, fiind învinsă la limită de 
echipa Uruguayului.

Anul acesta însă, conducătorii fotbalului 
brazilian și jucătorii plini de „tempera
ment" ai Braziliei au pornit hotărîți să 
„spele" rușinea din 1950. Pentru aceasta 
echipa și fiecare jucător în parte a avut 
un program special de antrenament. Jucă
torii au putut consuma mîncăruri și bău
turi atît cantitativ cit și calitativ numai cu 
prescripția medicului. In plus, ei s-au de
plasat la cantonamentul de la Novo Fri- 
burgo (Brazilia) intrucît temperatura de 
aci se asemăna cu cea din Elveția. E clar 
deci că brazilienii au venit pe bătrinul con
tinent european cu dorința aprigă de a-și 
adjudeca titlul pe care l-au pierdut în 
ediția trecută a campionatului mondial de 
fotbal.

Meciurile disputate pină în cadrul sfer
turilor de finală au dat ciștig de cauză 
echipei Braziliei a cărei linie de înaintare

Peste 500 de tineri sportivi ai asocia
ției Rezervele de Muncă reprezentînd 10 
regiuni din țară, au participat ieri pe 
Stadionul Tineretului din Capitală la des
chiderea întrecerilor finale ale campio
natelor de atletism, fotbal și baschet pe 
țară.

Cei mai buni sportivi reprezentînd re
giunile Iași, Galați, Ploești, Stalin, Cluj, 
Craiova, Hunedoara, Timișoara, Regiunea 
Autonomă Maghiară și București s-au în
trecut cu ardoare, fiecare in dorința de a 
ocupa un loc cit mai bun în competiție.

★
Anul acesta se desfășoară cea de a II-a 

ediție a campionatelor organizate de aso
ciația Rezervele de Muncă. Prima ediție 
s-a disputat în anul 1952.

Trebuie remarcat un lucru deosebit de 
îmbucurător. Spre deosebire de anii tre- 
cuți, anul acesta, colectivele Rezervelor 
de muncă din Capitală și din țară au ma
nifestat o grije mai mare în ceea ce pri
vește antrenarea unui număr cit mai în
semnat de tineri ai asociației în activita
tea sportivă. Chiar din prima etapă — 
etapa pe colectiv — numărul tinerilor 
sportivi care s-au întrecut în probele de 
atletism a atins cifra de 13.550. In aceeași 
etapă, precum și în fazele pe raion, re
giune și finala pe asociație, un număr 
mare de tineri au fost prezenți la star
tul întrecerilor. Trebuie remarcată munca 
deosebit de fructuoasă depusă de consi
liile regionale sportive Craiova, Ploești, 
Stalin care au asigurat cea mai bună mo
bilizare a participanților la campionatele 
de atletism și jocuri sportive în faza res
pectivă.

In ceea ce privește rezultatele tehnice 
obținute consiliile regionale sportive 
Cluj, Stalin, Timișoara, București au fost 
la înălțime, ele contribuind din plin la 
obținerea acestor succese.

Finalele pe asociația Rezervelor de 
Muncă la atletism și jocurile din acest an, 
se desfășoară pe o treaptă superioară teh
nică și organizatorică. In general perfor
manțele din acest an depășesc pe cele din 
anii precedenți, atît prin făptui că s-a asi
gurat o participare în masă, superioară 
celei din trecut, cît și prin însăși perfor
manțele sportive realizate propriu zis.

Sfat agrotehnic

Cînd și cum se recoltează
Recoltarea este o muncă de sezon. Ea 

nu așteaptă pe nimeni și nu iartă nici o 
întîrziere. Fiecare zi pierdută înseamnă 
nenifrnărate vagoane de cereale pierdute 
în întreaga țară, înseamnă risipă de re
coltă, muncă irosită la însămînțări și în
treținerea culturilor.

Pentru a asigura succesul deplin al 
campaniei de recoltare, Hotărîrea din 29 
mai a partidului și guvernului trasează 
sarcini precise tuturor inginerilor și teh
nicienilor agricoli, să determine, conform 
regulilor agrotehnice, timpul cel mai po
trivit pentru începerea și executarea 
lucrărilor de recoltat pentru fiecare 
cultură, în fiecare raion, comună, gospo
dărie agricolă de stat, colectivă și întovă
rășire agricolă.

Să vedem cum se determină momentul 
cel mai bun pentru începerea recoltării.

Intîi, vom observa zilnic mersul coace
rii la fiecare tarla în parte. Atenție deo
sebită trebuie să dăm spicului.

La păioasele cu spic propriu zis ca: 
griul, secara, orzul observăm starea de 
coacere la boabele de la mijlocul spicu
lui, pe cînd la păioasele cu panicul ca : 
ovăzul, meiul, orezul, observarea se face 
la boabele din vîrful panicului.

Vom începe observațiile noastre cu la
nurile cerealelor de toamnă în ordinea : 
orz, secară, grîu, iar la cele de primăvară, 
orz, grîu, ovăz, mei și orez.

In timpul acestor supravegheri asupra 
coacerii cerealelor, vom întîlni treptat 
trei faze de coacere ale bobului. In faza 
de coacere în lapte, la început, planta 
este verde iar conținutul bobului este 
lăptos. Mai tîrziu, bobul începe să se în
tărească, se poate tăia cu unghia, iar 
planta începe' să îngălbenească. S-a tre
cut de acum la faza de pîrg de ceară 
sau a coacerii în galben. Ultima fază, 
este aceea a coacerii complete, cînd boa
bele se întăresc, planta este complet us
cată, paiul și spicul se pot fringe ușor, 
iar boabele se pot scutura.

Cel mai potrivit timp pentru recoltat 
este atunci cînd cerealele se găsesc in 
faza de coacere în pîrgă.

Să vedem acum ce avantaj, prezintă

s-a dovedit foarte eficace, lucru văzut și 
în scorurile mari cu care a cîștigat.

Iată ce spune ziarul maghiar de specia
litate „Nepsport" în urma meciului Bra- 
zilia-Ungaria: „Primul meci al echipei 
Braziliei din cadrul campionatului mondial 
s-a desfășurat împotriva echipei Mexicului 
de care brazilienii au dispus cu 5-0 (4-0). 
Ceea ce a impresionat foarte mult a fost 
acea schimbare care s-a produs între me
ciurile de antrenament ale fotbaliștilor 
brazilieni și primul meci oficial. La meciu
rile de antrenament s-a observat că bra
zilienii au o tehnică individuală avansată, 
sînt foarte rapizi, cu un excelent joc de 
cap. Nu s-a văzut însă un spirit colectiv, 
o înțelegere între jucători. Cu ocazia me
ciului Brazilia-Mexic s-a observat dimpo
trivă că pe lingă calitățile fiecărui jucător 
echipa a practicat un joc colectiv".

Bukovi Marton — unul din antrenorii 
naționalei maghiare care a asistat la un 
joc al brazilienilor a arătat că „aceștia (n.r. 
brazilienii) au confirmat renumele lor 
mondial. Toți membrii echipei sînt fotba
liști adevărați, „jongleuri ai fotbalului". 
Au un excelent joc de cap. D. Santos poar
tă mingea pe cap 10-15 m.

In fața reputației și a vîlvei stîrnite în 
jurul „tigrilor din Arizona", campionii 
olimpici, minunății reprezentanți ai fotba
lului maghiar, au dovedit din nou — în 
urma desfășurării partidei — clasa excep
țională a fotbalului maghiar. Si cei „11“ 
campioni olimpici care duminică au obținut 
încă o victorie strălucită, au arătat din plin 
că știu să se acomodeze fiecărui joc în 
parte.

Cu toate că au fost lipsiți de aportul 
unor jucători de bază printre care exce
lentul inter stingă Ferenc Pușkaș — lovit 
intenționat în cursul jocului R. P. Ungară 
— Germania occidentală — jucătorii ma
ghiari au fost tot atît de combativi, de teh
nici, tot atit de artiști ai jocului cu ba
lonul rotund. Pe teren, ei au avut de in-

Succes în întreceri
îmbucurător este faptul că elevii califi

cați la finala pe asociație sînt totodată 
fruntași la învățătură și practică, întrucît 
regulamentul prevede că cei slabi la în
vățătură și practică, nu pot fi admiși în 
concurs chiar dacă sînt vîrfuri sportive. 
Asociația a contribuit astfel la îmbunătă
țirea situației la învățătură și practică în 
școlile din sistemul Rezervelor de Muncă. 
O contribuție însemnată în ceea ce pri
vește prezentarea elevilor la concurs cît 
mai bine pregătiți au adus-o profesorii de 
educație fizică și antrenorii. Totodată, 
aceasta se datorește elanului și dîrzeniei 
cu care tinerii sportivi au luptat în eta
pele precedente. Trebuie subliniată com
portarea valoroasă a tinerilor sportivi Tu
dor Ștefan din regiunea Iași care a aler
gat 100 m. plat în 11,5 secunde. Almași 

Deschiderea finalelor campionatelor de atletism, fotbal și baschet ale asociației 
Rezervele de Muncă.

Insigna asociației este purtată cu drag de tinerii sportivi.

pentru recoltare această fază de coacere 
și ce neajunsuri au celelalte două.

La coacerea în pîrgă înlăturăm în mare 
măsură scuturarea boabelor și ruperea 
spicelor, înlăturăm deci, pierderile despre 
care am amintit mai sus. Recolta va fi de 
bună calitate, deoarece momentul coacerii 
complete nu este departe.

Dacă recoltăm prea devreme, boabele 
vor fi supte (șiștave) iar dacă vom în- 
tîrzia cu recoltatul pînă la coacerea com
pletă, la secerat, clăit, transportat și 
treierat vom avea pierderi mari de boabe 
și spice, deoarece planta este complet us
cată, se scutură și se rupe ușor.

Secerișul în pîrgă se va face la toate 
cerealele de consum. Se amînă pînă la 
începutul coacerii complete lanurile cu 
cereale pentru sămînță.

Pe fel de culturi, cerealele destinate 
consumului se recoltează în faza de coa
cere în pîrgă astfel: întîi orzul, apoi se
cara și la urmă griul.

Orzoaica pentru bere se recoltează la 
maturitatea completă, deoarece în acest 
moment are un procent ridicat de ami
don. Din cauză că se scutură foarte ușor, 
secara se va recolta pe timp răcoros di
mineața sau seara. Grîul se recoltează în 
faza de coacere în pîrgă, puțind fi lăsat 
pînă la coacerea completă cel destinat 
recoltării cu combina.

Aceleași reguli le vom respecta și la 
orzul și grîul de primăvară. Recoltatul 
ovăzului trebuie făcut cu multă atenție, 
deoarece aici pericolul de scuturare este 
foarte mare. Din cauză că are o coacere 
neuniformă, pentru a micșora pierderile 
prin scuturare, vom începe seceratul în 
momentul cînd boabele din vîrful pani
cului sînt spre sfîrșitul coacerii . în galben.

O recoltă de ovăz, oricît de bine va fi 
determinat momentul recoltatului, va 
avea totuși boabe și galbene și galbene- 
verzui și verzi.

Aceleași condiții ca la ovăz trebuie să 
le respectăm și la mei.

Am urmărit pînă acum fiecare fază de 
coacere și am chibzuit ce trebuie să fa
cem ca la recoltare să avem, cît mai pu
ține pierderi. Iată că cerealele-s în pîrgă

Campionatul mondial de fotbal

i t lu
fruntat atît jocul individual, tehnic al 
brazilienilor cît și „temperamentul" aces
tora care atunci cînd s-au văzut depășiți 
atît tehnic cît și din punct de vedere al 
scorului au imprimat jocului un caracter 
excesiv de dur în urma căruia extremul 
dreapta al echipei maghiare Toth II a 
părăsit terenul, reintrînd apoi ca simplu 
figurant. Rînd pe rind, Lantos, Hideghuti, 
Kocsis și Lorant au fost loviți de fotbaliștii 
brazilieni.

Cu toate acestea, jucătorii maghiari dînd 
dovadă de un fierbinte patriotism au lup
tat din toate puterile de la primul și pină 
la ultimul minut de joc, reușind să cu
cerească o nouă victorie care demonstrează 
și scoate in evidență superioritatea cate
gorică a sportului de tip nou. Jocul bru
tal al brazilienilor nu a putut constitui o 
armă serioasă împotriva tehnicii, elanului 
și omogenității echipei maghiare.

Sînt semnificative în această direcție 
afirmațiile cunoscutului specialist italian 
Vittorio Pozzo în legătură cu meciul R.P. 
Ungară-Brazjlia : „In lunga mea carieră nu 
mi-a fost dat să văd un joc atît de brutal 
cum a fost cel practicat de fotbaliștii Bra
ziliei. S-au purtat ca niște sălbatici".

Referitor la victoria echipei R. P Un
gare, același specialist a adăugat că „Brazi
lienii au dovedit de multe ori că știu să 
cîștige dar nu știu să piardă. Au dovedit 
acest lucru și în timpul meciului și după 
meciul cu Ungaria, cu toate că de data 
aceasta au fost învinși pe merit de o 
echipă mai bună, cea a Ungariei".

Victoria reprezentativei R.P. Ungare a 
umplut de bucurie inimile poporului nos
tru, a tineretului, care a urmărit evoluția 
echipei maghiare în fiecare întîlnire pe 
care aceasta o susținea. Tinerii patriei 
noastre urează din inimă minunaților spor
tivi maghiari noi succese în drumul spre 
titlul de cea mai bună echipă de fotbal a 
lumii.

R. C.

Geza — regiunea Baia Mare (4’19” pe 
1500 m. plat), M. Sovodoc — regiunea 
Iași (13,84 m. greutate), Elena Oprițescu 
— regiunea Cluj (5,03 m. săritura în lun
gime), Szass Bella — regiunea Cluj (1,67 m. 
săritura în înălțime).

Și rezultate valoroase se pot da multe.
Itt\cele 3 zile ale întrecerilor finale, spor

tivii Asociației Rezervele de Muncă, ute
miștii/, trebuie să lupte cu dîrzenie pentru 
a ridica tot mai sus culorile asociației, să 
lupte cinstit în întreceri cunoscînd că 
învingători, vor fi totdeauna cei mai buni. 
Tinerii concurenți să dovedească că sînt 
cu adevărat sportivi de tip nou.

Scînteia tineretului — organ central al 
U.T.M. — urează succes tuturor participan
ților la finala pe țară a asociației Re
zervele de Muncă.

cerealele
și ne cheamă să le strîngem. Cum vom 
munci acum ca să adunăm rod bogat în 
hambare ?

începem recoltatul ținînd seama de re
gulile pe care le-am arătat mai sus. Re
coltatul se poate face cu secera, cu coasa 
împiedicată, cu secerătorile simple, cu 
secerătorile-legători și cu combina.

Cu secera și cu coasa se vor recolta 
numai suprafețele mici, lanurile culcate 
de vînt sau ploaie și acolo unde nu pot 
intra mașinile din cauza condițiilor de 
relief. Pe suprafețele întinse ale gospodă
riilor agricole de stat, colectivelor și în
tovărășirilor, recoltatul se va face cu 
combine și cu secerătorile. Aceste mașini 
dau posibilitatea să se elibereze multe 
brațe de muncă ce vor putea fi întrebuin
țate la alte munci, iar lucrările vor fi 
executate în termeni optimi agrotehnici.

Cînd recoltatul se face cu celelalte 
mijloace manuale și mecanice, afară de 
combină, snopii legați se așează imediat 
în clăi, cîrstăți, picioare sau cruci. In 
mod obișnuit se pun 13 snopi la o claie, 
ultimul punîndu-se deasupra, stib formă 
de glugă cu spicele în jos, pentru a feri 
de ploaie mijlocul clăii.

Clăile trebuiesc aranjate în rînduri 
drepte, pentru a permite executarea ime
diată a dezmiriștitului, care este prin
cipala lucrare ce trebuie să se execute 
odată cu recoltatul sau imediat după re
coltare.

Pentru a obține o recoltă bogată de ce
reale și pentru a înlătura cît mai mult 
pierderile trebuiesc respectate toate regu
lile agrotehnice.

. Preocuparea pentru desfășurarea în 
cît mai bune condițiuni a campaniei de 
recoltare trebuie să frămînte pe toți oa
menii muncii din agricultură.

Ing. N. MIHALCEA
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O prietenie în slujba păcii
In centrul atenției opiniei publice mm- 

'diale s-a situat în aceste zile vizita făcută 
în India — la invitația primului ministru 
al Republicii Indiene, Nehru — de Ciu En- 
lai, premierul Consiliului Administrativ 
de Stat și ministrul Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze.

Intîlnirea dintre Ciu En-lai și Nehru 
a fost salutată cu mare satisfacție de po
poarele Asiei, de oamenii iubitori de pace 
din lumea întreagă. Această intilnire, me
nită să dezvolte și să întărească prietenia 
dintre China și India, a căror populație 
numără aproape un miliard de oameni, 
este considerată ca un eveniment de o 
deosebită însemnătate internațională.

Primirea pe care opinia publică indiană 
t-a făcut-o lui Ciu En-lai a fost o stră
lucită mărturie a prestigiului imens pe 
care și l-a ciștigat Republica Populară 
Chineză in țările întinsului continent 
asiatic.

In timpul șederii sale în India, care a 
durat trei zile Ciu En-lai a avut o serie 
de discuții cu Nehru. La baza acestor tra
tative a stat dorința sinceră a celor două 
mari popoare — indian și chinez — de 
a întări și mai mult relațiile de prietenie 
dintre ele și de a găsi o cale pentru rezol
varea problemelor arzătoare ale Asiei. 
'Așa cum se arată în Declarația comună a 
primilor miniștri ai R. P. Chineze și In
diei, în cadrul discuțiilor ce au avut loc 
la Delhi au fost examinate îndeosebi pers
pectivele păcii în Asia de sud-est, precum 
și desfășurarea conferinței de la Geneva 
în ceea ce privește problema Indochinei. 
Discuțiile au fost duse „în scopul reali
zării unei înțelegeri în ce privește proble
mele Asiei și pentru a promova eforturile 
pașnice și de colaborare depuse laolaltă 
cu alte țări din lume în vederea rezol
vării acestor probleme". Cei doi oameni 
de stat au dezbătut de asemenea proble
me privind relațiile de prietenie și bună 
Vecinătate dintre China și India.

„China și India — se spune în Decla
rația comună — au semnat de curînd un 
acord (e vorba de acordul încheiat în 
aprilie cu privire la comerțul și relațiile 
chino-indiene în regiunea Tibetului — 
n. r.) în care au stabilit anumite principii 
care să conducă relațiile dintre cele două 
țări. Aceste principii sînt: 1) respectul
mutual al integrității teritoriale și suvera
nității fiecărei țări; 2) neagresiunea; 3) 
neamestecul în treburile interne ale celei
lalte țări; 4) egalitatea; 5) coexistența 
pașnică.

Primii miniștri au reafirmat acește 
principii, cerînd ca ele să fie aplicate atît 
în relațiile țărilor lor cu alte țări ale A- 
siei, cît și în alte părți ale lumii. Dacă 
aceste principii sint aplicate nu numai 
în relațiile dintre diferitele țări, ci în ge
neral în relațiile internaționale, ele vor 
constitui o temelie solidă pentru pace și 
securitate, iar temerile și neîncrederea 
care există astăzi vor face loc unei at
mosfere de încredere...

Cei doi prim-miniștri au căzut de acord 
ca țările lor să mențină o strînsă legă
tură pentru ca între cele două țări să 
existe în continuare o deplină înțelegere".

Dorința de a întări prietenia celor două 
mari popoare asiatice in interesul păcii și 
securității internaționale a străbătut ca un 
fir roșu cuvîntările rostite cu prilejul în
tîlnirii dintre oamenii de stat chinezi și in- 
dj^ni. In cuvîntarea rostită la sosirea la 
E iM, Ciu En-lai a arătat însemnătatea pe 
-care o reprezintă pentru menținerea păcii 
în Asia și-n întreaga lume, pacea și prie
tenia dintre China și India — cele două 
mari state cu o populație de 960 milioane 
de oameni. La rîndut lui, Nehru a subliniat 
în cuvîntarea rostită la recepția din 26 
iunie în cinstea oaspeților chinezi, că 
strînsa colaborare dintre China și India 
are o mare importanță nu numai pentru 
cele două țări, ci și pentru întreaga Asie, 
și chiar pentru întreaga lume.

China și India sînt profund interesate în 
menținerea păcii în Asia și în întreaga 
lume. Aceasta și-a găsit expresia in pozi
țiile adoptate de ambele țări într-o serie 
de probleme importante ale situației inter
naționale. Atît China cît și India au de
pus numeroase eforturi pentru înfăptuirea 
armistițiului în Coreea. Năzuința de pace 
a ambelor țări se manifestă și în poziția 
adoptată în problema restabilirii păcii în 
Indochina. Eforturile Chinei și Indiei în
dreptate spre soluționarea pașnică a pro
blemelor coreeană și indochineză contri
buie, fără îndoială, la consolidarea păcii 
în Asia și în întreaga lume. Prietenia din
tre popoarele Chinei și Indiei care se în
tărește mereu este unul din cei mai impor
tanți factori în ceea ce privește menți
nerea păcii în Asia.

întrevederile lui Ciu
RANGOON 29 (Agerpres). — Potrivit 

relatărilor agenției France Presse, pri
mul ministru al R. P. Chineze, Ciu En- 
lai, care se află în prezent în capitala 
Birmaniei, a avut la 28 iunie o întreve
dere de trei ore cu primul ministru bir- 
man U Nu și cu ministrul Afacerilor Ex
terne Kyaw Nyein.

Se anunță de asemenea că Ciu En-lai 
a acceptat invitația guvernului birman

Sosirea la Londra a unei delegații comerciale a R. P. Chineze
LONDRA 29 (Agerpres). — China Nouă 

transmite :
In seara zilei de 28 iunie a sosit la 

Londra, venind din Geneva, o delegație 
comercială a Republicii Populare Chi
neze.

In fruntea delegației se află Tzao Ciun- 
siui și Și Ci-an directori adjuncți ai So
cietății chineze de stat pentru import
export.

La sosirea la Londra, delegația R. P.

0 delegație comercială a R. P. Chineze 
primită de primul ministru al Indoneziei

' DJAKARTA 29 (Agerpres). — TASS
La Djakarta au început tratativele co

merciale între delegațiile guvernamentale 
ale Republicii Populare Chineze și Indo
neziei.

in legătură cu conferința militară
a reprezentanților comandamentelor vietnamez și francez

PEKIN 29 (Agerpres). — Agenția Viet
nameză de Informații anunță că confe
rința militară dintre reprezentanții co
mandamentelor vietnamez și francez, care 
trebuia să aibă loc la 28 iunie la sud 
de localitatea Thainguyen, a fost amînată 
deoarece francezii nu au respectat acor
dul stabilit la conferință de la Geneva 
cu privire la componența și calificarea 
delegației franceze.

La 27 iunie, ofițerul de legătură al co
mandamentului suprem al corpului expe- 
diționar francez din Indochina a prezen

Cele două popoare —chinez și indian — 
au ales un drum just pentru rezolvarea 
problemelor continentului asiatic. Ele res
ping colonialismul și amestecul străin, 
opărind cu hotărire dreptul popoarelor 
asiatice de a rezolva ele înșile problemele 
Asiei. Devine mereu mai clară, mai evi
dentă necesitatea ca țările Asiei, pe calea 
consultărilor reciproce și asumării de an
gajamente reciproce, să-și îndrepte efor
turile comune pentru apărarea păcii și se
curității în Asia. Și în acest sens, exemplul 
de colaborare oferit de China și India are 
o importanță deosebită. Proclamarea celor 
5 principii conducătoare în relațiile chino- 
indiene, reafirmate în Declarația comună 
de la Delhi are o uriașă importanță cu 
atît mai mult cu cît aceste principii au 
și fost puse în practică în acordul privitor 
la Tibet. Popoarele Asiei văd în relațiile 
chino-indiene un exemplu de înțelegere re
ciprocă, bazată pe respectarea drepturilor 
celorlalte popoare și pe colaborare priete
nească. Vizita premierului Chinei Popu
lare in India este fără îndoială o etapă 
importantă în dezvoltarea și întărirea prie
teniei și colaborării dintre popoarele asia
tice. Ea constituie un punct de plecare 
pentru o mișcare mai puternică pentru 
pace și solidaritate în Asia. Ea își va exer
cita desigur — influența asupra rezolvării 
multor probleme din Asia.

Intîlnirea dintre cei doi prim-miniștri pe 
pămîntul Indiei, întîlnire care exprimă 
dorința de prietenie, unitate și colaborare 
a aproximativ 1 miliard de oameni, do
vedește întărirea și unitatea crescîndă a 
forțelor iubitoare de pace în Asia. Ea do
vedește transformarea radicală a situației 
în această parte a lumii, situație care de
vine din ce în ce mai favorabilă pentru 
cauza păcii mondiale. Convorbirile de la 
Delhi au scos puternic în lumină rolul na
țiunilor asiatice ca factor de influență 
uriașă in politica internațională.

Merită desigur să fie subliniat faptul 
că, chiar în momentul cind la Delhi, re
prezentanții celor două mari popoare asia
tice discutau chestiuni privitoare la Asia, 
la Washington se desfășurau convorbirile 
dintre Eisenhower și Dulles pe de-o 
parte și Churchill și Eden pe de altă 
parte, consacrate în cea mai mare parte 
tot problemelor Asiei. Diferența esen
țială dintre aceste două întîlniri consacrate 
problemelor asiatice a fost sezisată de 
orice observator atent. „Climatul nego
cierilor este diferit — a scris ziarul fran
cez „Liberation": — la Washington
obiectivul nr. 1 rămîne constituirea unui 
pact anticomunist în Asia... La Delhi se 
vorbește de eventualul rol al Indiei și al 
țărilor neutre asiatice în încheierea păcii 
în Indochina și de asemenea de o orga
nizație de securitate colectivă a întregii 
Asii care ar suprima războiul pentru ju
mătate din omenire și ar spori cu atît 
mai mult șansele pentru un eventual 
acord în Europa".

Dar tocmai perspectiva acțiunilor unite 
ale popoarelor asiatice în apărarea păcii 
înfurie cercurile agresive americane care 
au patronat intîlnirea de la Washington 
și care uneltesc crearea unei coaliții a 
colonizatorilor împotriva popoarelor dor
nice de libertate din Asia. Nervozitatea 
acestor domni s-a reflectat și în atacu
rile presei reacționare americane și in 
refuzul diplomaților americani din India 
de a lua parte la recepția oferită de pre
ședintele Indiei în cinstea lui Ciu En-lai 
(este un caz rar în analele diplomației 
respingerea unei invitații la recepție fă
cută de un șef de stat). Toate acestea nu 
fac decît să sublinieze cit de rău îi doare 
pe amatorii americani de „dominație mon
dială" creșterea imensă a prestigiului Re
publicii Populare Chineze.

Fie că doresc sau nu Dulles și compa
nia, faptele arată mereu mai limpede că 
treburile Asiei nu mai pot fi rezolvate 
la Washington sau Londra. Popoarele 
Asiei iau tot mai ferm în mîinile lor re
zolvarea problemelor care privesc întin
sul continent asiatic.

Popoarele iubitoare de pace din în
treaga lume care au salutat intîlnirea de 
la Delhi a reprezentanților celor 960 mi
lioane de oameni, urmăresc cu dragoste 
și simpatie creșterea solidarității popoa
relor iubitoare de pace din Asia în lupta 
împotriva încercărilor forțelor agresive 
de a transforma continentul asiatic în
tr-o zonă veșnică a jugului și robiei co
loniale.

Oamenii iubitori de pace de pretutin
deni văd în prietenia chino-indiană, în 
creșterea solidarității popoarelor asiatice 
un factor important al întăririi păcii, al 
destinderii continue a încordării în rela
țiile internaționale.

EM. RUCAR

En-lai in Eirmania
de a-și prelungi vizita sa în Birmania 
pînă la 30 iunie a. c., pentru a avea alte 
întrevederi cu primul ministru U Nu și 
alți membri ai guvernului.

La 29 iunie, Ciu En-lai, premierul Re
publicii Populare Chineze, însoțit de 
Utin Maung, șeful protocolului din Mi
nisterul Afacerilor Externe al Birmaniei, 
a vizitat pagoda Sve Daggn, loc sfînt al 
budiștilor.

Chineze a fost întîmpinată de reprezen
tanți a 48 de firme engleze care au luat 
parte la recentele tratative comerciale de 
la Berlin cu reprezentanții R. P. Chineze.

După cum relatează presa, delegația 
R. P. Chineze a dat publicității o decla
rație, în care se subliniază că „vizita în 
Anglia a delegației comerciale chineze 
constituie o dovadă a dorinței reciproce 
de a extinde relațiile comerciale dintre 
China și Regatul Unit".

După cum anunță ziarul „Harian Rak- 
jiat", la 28 iunie delegația Republicii 
Populare Chineze a fost primită de către 
primul ministru al Indoneziei, Sastroa- 
midjoio.

tat părții vietnameze lista membrilor de
legației franceze. Deoarece componența și 
calificarea delegației franceze nu cores
pundea hotărîrii luate la conferința de la 
Geneva asupra căreia comandamentele ce
lor două părți căzuseră de acord, intîlnirea 
oficială nu a avut loc la data fixată.

La 28 iunie, ofițerul de legătură al 
înaltului comandament al Armatei Popu
lare Vietnameze a stabilit contactul cu 
ofițerul de legătură al comandamentului 
suprem al corpului expediționar francez 
din Indochina pentru a continua discuția.

Conferința internațională 
a studenților din instituțiile 

de invătămînt agrotehnic

SOFIA 29 (Agerpres). — Agenția Tele
grafică Bulgară transmite : Intre 10 și 20 
iulie va avea loc la Sofia Conferința in
ternațională a studenților din instituțiile 
de învățămînt agrotehnic.

Zilnic sosesc din dirente țări scrisori în 
care studenții din învățămîntul agrotehnic 
își exprimă dorința de a trimite delegați la 
conferință. Vor avea loc prelegeri ale pro
fesorilor bulgari și străini cu privire la 
stimularea proceselor vitale, învățămîntul 
agrotehnic, mecanizarea muncilor agricole, 
rolul științei și tehnicii în sporirea pro
ductivității culturilor agricole etc.

Vor fi discutate de asemenea măsuri 
pentru întărirea legăturilor de prietenie 
între studenții de la instituțiile de învăță
mînt agrotehnic din lumea întreagă.

---e---
Una din marile organizații 

ale partidului socialist francez 
împotriva c. d. e.

PARIS 29 (Agerpres). — După cum re
latează presa, conferința Federației din 
Departamentul Sena a partidului socialist 
a respins cu majoritate absolută de vo
turi proiectul de rezoluție prin care se 
preconiza aprobarea ideii constituirii 
„comunității defensive europene" (c.d.e.) 
și s-a pronunțat pentru „dezarmarea ge
nerală, simultană și controlată".

Participanții la conferință au cerut co
mitetului de conducere al partidului so
cialist să reexamineze problema sancți
unilor adoptate împotriva deputaților so
cialiști care au votat în comisia pentru 
afacerile externe a Adunării Naționale 
împotriva ratificării tratatului de la Paris.

După cum anunță ziarele „Franc-Ti- 
reur“ și „Liberation", federațiile din re
giunea pariziană și din departamentul 
Dordogne ale partidului socialist au apro
bat atitudinea fruntașilor partidului so
cialist Jules Moch și Robert Laeoste care 
s-au pronunțat împotriva militarizării 
Germaniei occidentale și a creării „arma
tei europene".

Scurte știri
• La invitația comitetului antifascist al 

tineretului sovietic, la Moscova a sosit o 
delegație a Uniunii tineretului polonez. 
Delegația este condusă de Boleslaw Pie- 
chucki, secretarul conducerii principale a 
uniunii.

• La 28 iunie a sosit în Anglia colec
tivul Teatrului de Stat de păpuși din 
Uniunea Sovietică sub conducerea artis
tului poporului S. V. Obrazțov.

• La Teatrul de vară „Basilica de 
Massenzio" a avut loc un concert de mu
zică simfonică tușă organizat de către 
Academia Națională „Santa Cecilia", care 
este cea mai mare instituție filarmonică 
din Italia. Orchestra a fost dirijată de cu
noscutul dirijor american, Leopold Stokov- 
ski. Sala teatrului a fost arhiplină, iar 
concertul s-a bucurat de mare succes.

• La 28 iunie a sosit la Pekin, Hump
hrey Trevelyan, însărcinatul cu afaceri al 
Angliei în R. P. Chineză.

• La sfîrșitul ședinței de luni după 
amiază a consiliului de miniștri francez, 
un purtător de cuvînt al guvernului a 
anunțat că guvernul a hotărît să ia o se
rie de măsuri în vederea întăririi corpu
lui expediționar din Indochina și a tru
pelor franceze din Africa de nord. Pur
tătorul de cuvînt a declarat de asemenea 
că încă în cursul acestei săptămîni consi
liul de miniștri va depune pe biroul Adu
nării Naționale un proiect de lege fixînd 
componența, datele chemării sub arme și 
obligațiile primului și celui de al doilea 
contingent care urmează a fi încorporate 
în cursul anului 1954.

Ce au arătat convorbirile anglo-americane de
La 29 iunie a.c. s-au terminat la Was

hington convorbirile dintre premierul bri
tanic Churchill și ministrul de externe 
Eden cu președintele Eisenhower și se
cretarul departamentului de stat, Dulles.

Din cele relatate de presa occidentală 
reiese că obiectul întrevederilor a fost: 
problema creării unui bloc agresiv în Asia 
de sud-est, problema ratificării tratatului 
„comunității defensive europene", proble
mele Orientului Mijlociu precum și a 
schimbului de informații cu privire la 
energia atomică.

Cu ocazia întîlnirii de la Washington, în 
articolele presei occidentale, în comenta
riile observatorilor politici, și ale postu
rilor de radio, cuvintele „divergențele an
glo-americane" sau „tovărășia care se 
destramă" au apărut cu mai multă insis
tență decît orieînd. Intîlnirea de la Was
hington poate fi considerată drept o nouă 
încercare a guvernanților americani și en
glezi de a repara fațada dărîmată a „edi
ficiului unității occidentale". Cu alte cu
vinte, aceasta este încă una din acele în
tîlniri la care politicienii occidentali, și 
mai ales cei de la Washington, recurg ori- 
decîteori diferendele între partenerii occi
dentali, în cazul de față S.U.A. și Marea 
Britanie, apar cu deosebită tărie.

Vizita conducătorilor britanici în capi
tala S.U.A. a fost apreciată de către ob
servatorii politici de la Londra și Was
hington în lumina necesității ca politica 
externă britanică să se alinieze cu cea a 
departamentului de stat al S.U.A. Acea
sta, deoarece în ultima vreme interesele 
Angliei au dictat ca în politica ei externă 
să adopte o atitudine de oarecare inde
pendență față de dictatul Washingtonului.

După cum se știe, Anglia manifestă în
grijorare față de crearea unui bloc mili
tar al Asiei de sud-est care ar putea con
stitui un instrument al expansiunii ame
ricane în această regiune a lumii creînd 
bineînțeles o amenințare directă pentru 
interesele economice și politice ale Angliei 
în Asia. In ce privește Anglia, ea nu este 
împotrivă să folosească acest bloc în inte
resele ei proprii, ceea ce în condițiile ac
tuale ale expansiunii S.U.A. in Asia de 
sud-est, ar fi cu totul imposibil.

Pe aceeași linie a divergențelor dintre 
Anglia și S.U.A. în problemele asiatice, 
trebuie situat și discursul lui Eden rostit 
în Camera Comunelor în preziua plecării 
sale la Washington. Eden a arătat în 
esență că este posibilă o reglementare 
a păcii în Indochina cu ajutorul unui tra
tat de neagresiune cu țările iubitoare de 
pace din Asia. Mai mult decît atît, în 
cuvinte care au contrastat izbitor cu ati
tudinea guvernului S.U.A., Eden a sub
liniat îmbunătățirea relațiilor anglo-chi-

La un circ din Paris

Guy Mollet: Senzațional, fenomenal, ce-i afară desen e înăuntru viu și natural! 
Cine nu crede să încerce

Desen de CIK DAMADIAN

Evenimentele din Guatemala

Unii conducători socialiști de dreapta francezi în frunte cu Guy Mollet 
și-au asumat rolul de avocați ai „comunității defensive europene14 încercînd 
să ascundă faptul că prin c.d.e. se urmărește renașteiea armatei naziste.

NEW YORK 29 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția Associated. Press, postul 
de radio din Guatemala City a anunțat că 
junta guvernamentală prezidată de colo
nelul Carlos Enrique Diaz, care după cum 
s-a anunțat, a silit pe președintele Arbenz 
să demisioneze, și-a dat, de asemenea, de
misia. Ea a fost înlocuită cu o nouă junta

Ședință în problema Indochinei la Geneva
GENEVA 29 (Agerpres). — La 29 iunie 

a avut loc la Geneva cea de a 19-a șe
dință restrînsă a celor nouă delegații, în

O declarație a lui Churchill
WASHINGTON 29 (Agerpres). — După 

cum anunță agențiile de presă, în cadrul 
unui dejun oferit în cinstea sa de Aso
ciația presei, din Statele Unite, Winston 
Churchill a făcut o declarație în care a 
comentat convorbirile pe care le-a avut 
la Washington 

neze ca fiind favorabilă Marii Britanii 
și constituind o reală contribuție la po
sibilitatea coexistenței pașnice. Poziția 
Angliei favorabilă recunoașterii R.P. Chi
neze a provocat de asemenea enervarea 
cercurilor guvernamentale americane.

In acest sens trebuie menționată scri
soarea unui grup de 12 senatori, membri 
ai Comisiei externe a Camerei Reprezen
tanților adresată președintelui Eisenho
wer, în care semnatarii își exprimau ne
mulțumirea față de declarațiile ministrului 
de externe britanic. Senatorii au cerut pre
ședintelui Eisenhower „să declare fără po
sibilitate de echivoc în timpul conferin
ței sau la încheierea convorbirilor cu pre
mierul britanic și ministrul său de ex
terne, că S.U.A. nu vor urma și nici nu 
vor susține politica preconizată de Eden". 
(sublinierea noastră — N.R.).

In cercurile guvernante americane nu 
se poate trece ușor cu vederea faptul că 
S.U.A. nu au reușit să-și impună punctul 
lor de vedere conducătorilor britanici în 
ce privește problemele Asiei de sud-est. 
„Cercurile diplomatice — relata la 28 iu
nie agenția Reuter — cred că Eisenho
wer și Dulles au trebuit să accepte poziția 
Marii Britanii, pentru că își dau seama 
că ar fi inutil să creeze o organizație mi
litară în Asia de sud-est fără Anglia". 
Acest fapt a provocat enervarea însuși a 
vicepreședintelui S.U.A., Nixon, unul din 
adepții politicii americane „de pe poziții 
de forță"; Astfel, agenția Reuter, referin- 
du-se la o știre transmisă de corespon
denții din Washington al ziarului „New 
York Times", James Reston, relata că 
„vicepreședintele Richard Nixon a pus gu
vernul său în încurcătură în cursul con
versațiilor Churchill — Eisenhower, fă- 
cînd declarații potrivnice țelurilor guver
nului". Corespondentul ziarului „New 
York Times" subliniază că în timp ce la 
Washington continuau discuțiile dintre 
conducătorii americani și britanici, Nixon 
a plecat în statul Milwaukee și a ținut 
un discurs în care a subliniat deosebirile 
de vederi existente între Londra și Was
hington. Este semnificativ deci că atunci 
cind la adăpostul comunicatului final al 
întîlnirii de la Washington se încearcă să 
se arate că în mod oficial s-a ajuns la 
aplanarea divergențelor existente între 
Londra și Washington, o persoană politică 
sus-pusă de talia vicepreședintelui S.U.A., 
Nixon, să dea în vileag tocmai ceea ce au 
încercat să ascundă termenii vagi ai unui 
comunicat.

Robert Mengin, corespondentul din 
Washington al agenției France Presse re- 
ferindu-se la faptul dacă conducătorii 
americani și britanici au reușit sau nu să 
ajungă la o înțelegere în problema atît de 

condusă de colonelul Monzon și de loco
tenent coloneii Dubois și Cruz Salazar.

NEW YORK 29 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Răsturnarea președintelui Guatemalei 
Arbenz, a provocat urcarea imediată la 
bursa din New York a acțiunilor socie
tății „United Fruit Company", care po
sedă mari plantații in Guatemala.

cadrul căreia s-a discutat problema res
tabilirii păcii în Indochina. Următoarea 
ședință va avea loc la 2 iulie.

Potrivit relatării agenției France Presse, 
„Churchill a evocat problema coexisten
ței pașnice" între Apus și Răsărit, decla- 
rînd printre altele: „Sînt de părere că 
trebuie să depunem eforturi pentru a ob
ține o coexistență pașnică".

spinoasă a Asiei de sud-est, relata urmă
toarele : „Este posibil că în adîncul lor, 
convingerile rămîn opuse, dar oficial — 
s-o produs o reconciliere. Acest lucru a 
fost anunțat într-un comunicat comun". 
Corespondentul subliniază în continuare 
că pentru restabilirea „unității de acțiune 
anglo-americane" s-a realizat un compro
mis care prevede că este inoportună pen
tru moment „o acțiune militară imediată 
în sud-estul Asiei". Corespondentul ține 
să precizeze însă că „Cea mai importantă 
divergență de vederi este cea privitoare 
la Extremul Orient".

Este interesant de subliniat că diploma
ția britanică a înregistrat într-o oarecare 
măsură un ascedent asupra politicii ame
ricane. Aceasta în urma faptului că sub 
presiunea opiniei publice engleze care se 
pronunță în favoarea tratativelor pașnice, 
Churchill și Eden au adoptat o poziție mai 
fermă față de guvernanții americani, cel 
puțin în ce privește Asia de sud-est. Pozi
ția britanică trebuie desigur explicată în 
lumina intereselor Angliei în această re
giune și a încercărilor ei de a bara ex
pansiunea economică și politică a S.U.A. 
în această regiune.

Nu trebuie totuși de neglijat un alt fapt 
și anume că la rîndul ei Anglia a fost ne
voită să oscileze în problema încheierii 
unui pact de neagresiune cu țările demo
cratice din Asia, de genul tratatului de 
la Locarno ceea ce constituie un pas 
înapoi față de poziția anterioară a An
gliei.

O altă problemă care s-a discutat la 
Washington a fost și cea a „comunității 
defensive europene", care provoacă du
reri de cap conducătorilor americani și 
britanici, deoarece Franța și Italia n-au 
ratificat încă tratatele militariste de la 
Bonn și Paris. In această problemă discu
țiile de la Washington au arătat, așa 
după cum precizează și agenția United 
Press, puncte de vedere asemănătoare în 
ceea ce privește reînarmarea Germaniei 
occidentale și includerea ei pe o cale sau 
alta în blocul agresiv al Atlanticului de 
No.j. Presa britanică nu mai ascunde 
eșecul proiectelor cu privire la crearea 
așa numitei „comunități defensive euro
pene". „In prezent este clar — scrie zia
rul britanic „Observer" — că nu există 
șanse de ratificare a tratatului cu privire 
la crearea „armatei europene" de către 
Franța".

De acest fapt au fost nevoiți să țină 
seama în tratativele lor conducătorii 
S.U.A. și Angliei, care au discutat „alte 
căi de reînarmare a Germaniei occiden
tale". In acest sens, agenția United Press, 
referindu-se la discuțiile de la Washing
ton în problema „c.d.e.“-ului, relatează 
că, potrivit comunicatului oficial, dacă

ȘTIRI SPORTIVE
® La 28 iunie au început la Roma în

trecerile din cadrul campionatelor mon
diale de gimnastică, la care participă 
sportivi din 25 de țări.

In prima grupă feminină, echipa 
U.R.S.S. a totalizat cel mai bun punctaj 
(225,45 puncte) la exercițiile impuse. Cele 
mai frumoase comportări le-au avut D:- 
rohovskaia și Manina care au realizat cel , 
mai mare număr de puncte: 225.45 
puncte. Din echipă nu a făcut parte cam
pioana unională Muratova, care s-a lo
vit în timpul executării unui exercit: 
Pe locurile următoare s-au clasat echi
pele R. Cehoslovace cu 220,06 puncte, Ita
liei cu 214,67 puncte ; R. P. Polonă cu 
214,54 puncte, R. P. Ungară cu 213.51 
puncte. Echipa R.P.R. s-a clasat pe locul 
6 cu 212,25 puncte.

In prima grupă masculină, cele mal 
bune rezultate au fost obținute de echi-J 
pele Elveției, Japoniei și R. Cehoslova jB 
Echipa U.R.S.S. se află în grupa III-a^B

• Echipa de fotbal „Dinamo" Dres 
care ne vizitează țara, susține astăzi 
doua întîlnire de la sosire, jucînd la T® 
mișoara cu echipa locală „Locomotiva’j^B

• Stadionul Republicii va găzd'^B ’ 
seara, cu începere de la ora 19,30,
niune de box cu caracter de salecți^B 
nizată de asociația sportivă „C<> '^B 
rul“. La această reuniune particip®" 
de boxeri fruntași ca maeștrii spo ^B 
Linca (Dinamo), E. Mărgărit (Șt WBSiS 
Mircea Dobrescu (C.C.A.). precum șiBSSS 
pionii tării pe anul acesta C. lor■*"£.! 
(Metalul) Craiova. I. Demeter (Dir® 
N. Birsan (Progresul), V. Șchiopu (C® 
și alții. Programul galei cuprinde leB-LLL: 
de dintre care se remarcă îndeosebi BBSS» 
nirile : E. Mărgărit (Știința) — N.
(Progresul) ; C. Iordache (Metalul)
Rizea (Metalul) I. Demeter (Dinamo) — 
M. Stoian (Știința), V. Șchiopu (C.C.A.) 
P. Dumitrescu (Metalul) și altele. n

• Peste 100.000 de spectatori au asistsj 
la 28 iunie pe stadionul „KirOv" din Le
ningrad la intîlnirea prietenească de fet- 
bal dintre echipele „Vorwărts" (R. D. Ger
mană) și „Zenit" Leningrad. Jocul a luaț^ 
sfîrșit cu victoria fotbaliștilor din Lcnij^H 
grad cu scorul de 4—0 (3—0),
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CUPRINSUL:
ȘTEFAN BOBOȘ: Conducerea de că

tre partid izvorul succeselor U.T.M.
VASILE SPIRIDON: Prețul de cost 

și căile reducerii sale.
MIRCEA MATEI : Lupta poporuț^ 

pentru apărarea independentei 
sub conducerea lui Ștefan cel

ANGHEL ALEXE : Mai multă ■gS 
față de instruirea comitetelor ol^B 
nizațiilor de bază U.T.M. la sate. Bl 

FILIP POPESCU : Organizația de baza
U.T.M. de la uzina „Semănătoarea' 
luptă pentru îndeplinirea planului 
de producție.

VIOREL SOCACI : întărirea legăturii 
comitetului raional cu masele de ti
neret.

M. MEHEDINȚU : Apropierea crizei 
economice în țările capitaliste.

PETRE NITA : „Ogoare noi" — colec
ție literară pentru tineretul sătesc.
De vînzare la toate librăriile și 

chioșcurile. Abonamentele se pot face 
la toate oficiile poștale, la factorii poș
tali și la difuzorii voluntari din între
prinderi, instituții și școli.

Prețul abonamentelor: pe 1 an, 21 
lei; pe 6 luni, 10,50 lei; pe 3 luni, 5,25 i 

lei.

la Washington
francezii și italienii nu vor acționa în 
timp de o lună (adică dacă nu vor rati
fica tratatul „comunității defensive eu
ropene" — N.R.), se crede că Statele 
Unite sînt gata să examineze și să ac
ționeze în legătură cu un plan de alter
nativă".

Aci este vorba de o idee veche cu pri
vire la separarea tratatului de la Bonn de 
tratatul de la Paris și includerea Germa
niei occidentale direct in blocul agresiv al 
Atlanticului de Nord. Cu alte cuvinte, 
dacă parlamentele francez și italian nu 
vor ratifica tratatele militariste de la 
Bonn și Paris în termenul dorit de con
ducătorii de la Washington, atunci S.U.A. 
și Anglia vor include pe revanșarzii de la 
Bonn direct în blocul Atlanticului fără să 
mai consulte cele două țări. Desigur, că 
asemenea proiecte cu care — așa cum pre
cizează agenția United Press — „Churchill 
este de acord" provoacă nemulțumirea 
cercurilor opiniei publice din Franța ș:< 
Anglia care își dau seama de primejdia 
pe care o reprezintă reînvierea militaris
mului german.

Mai ales în Franța, numeroase persona
lități politice și reprezentanți ai opinie’ 
publice declară fără echivoc că proiectul 
anglo-american cu privire la „c.d.e." con^ 
stituie un nou șantaj asupra Franței în^ 
tr-un moment în care noul guvern Men
des France are de făcut față unor pro
bleme dificile

Examinînd desfășurarea convorbirilor 
anglo-americane de la Washington ziarele 
britanice susțin că în urma tratativelor, 
divergențele dintre Anglia și S.U.A. deși 
nu s-au aplanat, s-au atenuat totuși în
tr-o oarecare măsură. Desigur, că în acea
stă direcție nu trebuie uitat faptul că în 
multe probleme, ca de pildă remilitariza- 
rea Germaniei occidentale sau înăbușirea 
mișcării de eliberare din Asia, pozițiile 
S.U.A. și Marii Britanii coincid sau sînt 
foarte apropiate. Aceasta a ieșit cu priso
sință la iveală în convorbirile de la Was
hington.

Dar convorbirile de la Washington au 
arătat totodată că cercurile conducătoare 
americane au eșuat în încercarea lor de a 
determina pe partenerul lor cel mai apro
piat — Anglia să urmeze politica agresivă 
a S.U.A. în Asia. Aceasta constituie o pu
ternică manifestare a divergențelor anglo- 
americane. i

Convorbirile de la Washington, departeg 
de a contribui la destinderea încordării îr| 
relațiile internaționale, nu pot face decît 
să îngreuneze slăbirea încordării interna
ționale.

Statele iubitoare de pace opun însă 
acestgi politici o politică de înțelegere și 
colaborare internațională.

H. IOANID
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