
Proletari din toate tarile unifi-văl

Uniunea Tineretului Muncitor are mărețul țel de a fi ajutorai
principal al partidului în opera de educație comunistă 
a tineretului. Ne angajăm să educăm tineretul în spiritul devO’ 
tamentului nemărginit față de scumpa noastră patrie, Republica
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Populară Romînă, față de poporul muncitor și față de partid.
Din salutul adresat Comitetului Central al P.M.R. de 

Conferința pe țară a Uniunii Tineretului Muncilor.

Un eveniment însemnat în viata tineretului nostru
S-au încheiat lucrările Conferinței pe 

țară a Uniunii Tineretului Muncitor care 
s-au desfășurat între 29—31 iulie a. c. 
Conferința pe țară a U.T.M., eveniment 
de mare însemnătate în viața tineretului 
din țara noastră, a discutat darea de sea
mă a C.C. al U.T.M. și a ales Comitetul 
Central al U.T.M. și Comisia Centrala de 
Revizie.

Participant!! la Conferință au ascultat 
salutul Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn adresat Conferinței 
pe țară — adevărat program de luptă al 
tineretului patriei noastre; la conferință 
au luat cuvîntul reprezentanții Forțelor 
Armate ale Republicii Populare Romine, 
Ministerului Culturii, Uniunii Scriitorilor, 
Ministerului Invățămîntului, Comitetu
lui pentru Cultură Fizică și Sport, ca și 
ai Consiliului Central al Sindicatelor din 
R.P.R.

La Conferință au participat peste 480 
de delegați, tineri muncitori fruntași ai 
întrecerii socialiste, tineri țărani luptă
tori pentru recolte bogate, elevi, studenți, 
militari, activiști, cei mai buni reprezen
tanți ai tineretului patriei noastre, tri
mișii celor peste 1.300.000 de utemiști. 
Printre participanții la Conferință se aflau 
numeroși tineri decorați cu ordine și me
dalii ale R.P.R., deputați în Marea Adu
nare Națională și în Sfaturile populare, 
tineri aparținînd tuturor minorităților na
ționale, numeroase tinere fete etc.______

; ' DBcuțnT6~ani T.-RITUT Conferinței, care 
s-au desfășurat într-un spirit critic și. 
autocritic, au scos la iveală o serie do rea-i 

! lizări obținute de organizațiile U.T.M. sub| 
' conducerea Partidului Muncitoresc Romîn,! 
; dind posibilitatea generalizării experien-j 
I ței pozitive ; totodată participanții la Con
ferință au scos la iveală, cu curaj lipsu
rile care frînează munca U.T.M., făcînd 
propuneți importante pentru îmbunătăți- 

Irea muncii U.T.M.
Succesul lucrărilor conferinței pe tară 

a U.T.M. decurge din faptul că acestea 
s-au desfășurat pe baza aprecierilor ex
trem de clare și profunde, intru totul 
juste, asupra muncii U.T.M. cuprinse in 
Hotărîrea Biroului Politic al C.C. al P.M.R 
cu privire la activitatea Uniunii Tinere
tului Myncitor. și in salutul C.C. al P.M.R. 
la Conferință. Aceste două documente 
pline de înțelepciune, pătrunse de dragos
tea pentru tinăra generație a țării noas
tre, sînt o nouă mărturie a grijii părin
tești a partidului pentru îmbunătățirea 
activității organizației comuniste de tine
ret. Odată mai mult s-a dovedit că izvo
rul tuturor succeselor muncii U.T.M., 
chezășia îmbunătățirii continue a muncii 
sale și a lichidării din rădăcini a lipsu
rilor și slăbiciunilor sale, o constituie con
ducerea fermă. înțeleaptă a partidului.

Lbcrărtte conferinței au subliniat cu 
multă tărie justețea aprecierilor făcute 
de Biroul Politic al C.C. al P.M.R. in ho
tărîrea sa cu privire la activitatea U.T.M. 

, Participanții la Conferință și-au arătat 
i< recunoștința pentru nemăsurata grijă a 

partidului, au arătat că U.T.M., ca și în
treg tineretul țării noastre, este mai 
strîns unită ca oricînd în jurul Partidului ' 
Muncitoresc Rr.rrin ...... I

Conferința pe țară a Uniunii Tineretu
lui Muncitor a arătat că în munca U.T.M. 
au fost obținute o serie de succese în edu
carea comunistă a tinerei generații și în 
mobilizarea tineretului de la orașe și sate 
în. lupta pentru construirea socialismului, 
succese ce trebuiesc dezvoltate pe viitor. 
Totodată, în activitatea Uniunii Tineretu
lui Muncitor au existat o serie de lipsuri. 
Preocuparea de a organiza în rîndurile 
U.T.M. mase de tineri de la sate, a fost 
insuficientă. Au existat încălcări ale de
mocrației interne de organizație, slăbi
ciuni în munca educativă. In cuvîntul lor 
participanții la Conferință au analizat pe

larg realizările și lipsurile serioase ale 
muncii U.T.M. în scopul de a găsi căile 
pentru ridicarea muncii U.T.M. pe o 
treaptă superioară.

Principala datorie a U.T.M. este aceea 
de a îmbunătăți munca de educație comu
nistă a tineretului, de a intensifica edu
carea sa în spiritul devotamentului ne
mărginit pentru partid și poporul munci
tor, pentru scumpa noastră patrie, Repu
blica Populară Romînă, de a-i crește in 
spiritul hotărîrii de a fi oricînd gata să 
apere libertatea patriei noastre, care con
struiește socialismul. U.T.M. trebuie să 
educe tineretul pe baza minunatelor tra
diții de luptă ale poporului nostru, să fie 
credincioasă steagului de luptă al U.T.C., 
să creadă pe tinerii cetățeni ai țării noas
tre în spiritul înaltelor însușiri morale 
ale comuniștilor. ,

U.T.M. trebuie să combată în rîndurile 
I tinerilor orice manifestare a ideologiei 
burgheze, să stîrpească naționalismul, să 
educe pe tinerii romîni și pe tinerii din 
rîndurile minorităților naționale, în spi
ritul internaționalismului, în spiritul lup
tei comune pentru întărirea Republicii 
Populare Romine, în spiritul dragostei 
pentru eliberatoarea și sprijinitoarea po
porului nostru, Uniunea Sovietică și al 
prieteniei față de Republica Populară 
Chineză și față de celelalte țări ale la
gărului socialist. U.T.M. trebuie să dez
volte neîncetat legăturile de prietenie cu 
tineretul tuturor țărilor lumii, dînd o con
tribuție tot mai mare mișcării tineretu
lui pentru pace. _______________  j

Una din cele mai însemnate sarcini ale 
U.T.M. este aceea de a mobiliza întregul 
tineret în construcția de stat, economică 
și culturală a țării. Sarcinile de luptă ale 
Uniunii Tineretului Muncitor in perioada 
actuală decurg din hotărîrîle plenarei lăr
gite a C.C. al P.M.R. din 19-20 august 
1953. Datoria U.T.M. este de a mobiliza 
tot mai activ pe tinerii muncitori să par
ticipe la întrecerea socialistă, să întărească 
și să înmulțească brigăzile și posturile 
utemiste de control, să sporească produc
ția bunurilor de consum popular, să lupte 
pentru ridicarea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost, realizarea de 
economii, ridicarea calității produselor.

Uniunea Tineretului Muncitor consideră 
drept sarcină centrală îmbunătățirea mun
cii organizațiilor sale sătești. Organizațiile 
U.T.M. sînt datoare să dea cea mai mare 
atenție muncii politice pentru atragerea 
maselor de tineri țărani muncitori la lupta 
pentru sporirea producției agricole vege
tale și animale, pentru consolidarea și 
lărgirea sectorului socialist al agriculturii, 
pentru întărirea alianței dintre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare.

Datoria utemrștilor și a tuturor tine
rilor este de a-și însuși învățătura atotbi
ruitoare a Iui Marx-Engels-Lenin-Stalin, 
de a învăța, de a căpăta deprinderi prac
tice, de a-și însuși bogate cunoștințe. 
U.T.M. trebuie să îmbunătățească munca 
sa în școli și universități, și să întărească 
mișcarea de pionieri pentru a face din 
fiecare pionier un fruntaș la învățătură, 
model de comportare în școală, în fami
lie și în viața de toate zilele.

U.T.M. trebuie să cultive în rîndul ti
neretului dragostea pentru scumpa noas
tră armată populară, să contribuie mai 
mult la educarea tinerilor ostași.

U.T.M. are datoria să îmbunătățească 
simțitor munca sa de educare a tinere
lor fete și de atragere a lor în activitatea 
obștească.

Partidul a arătat că pentru ca U.T.M. 
să-și poată îndeplini cu succes rolul de 
ajutor și rezervă a Partidului Muncito
resc Romîn, este necesar ca în munca sa 
să domnească spiritul de partid, ca să se 
îmbunătățească radical metodele și for
mele de activitate ale U.T.M.. să se res

pecte principiul conducerii colective, să 
se asigure dezvoltarea continuă a autocri
ticii și mai ales a criticii de jos, să se 
înlăture cu fermitate metodele cancelarist- 
birocratice, sectarismul, metodele de 
muncă bătrînești sau de paradă, să se; 
ocupe de munca concretă, vie cu tinerii, 
să folosească metode atractive, potrivite 
specificului vîrstei și ocupației tinerilor, 
să întărească neîncetat legăturile cu ma
sele largi ale tineretului.

Numai îmbunătățind munca de educa
ție comunistă și de atragere a tinerilor la 
construcția economică și culturală, numai 
îmbunătățind formele și metodele mun
cii sale, U.T.M. își va îndeplini cu ade
vărat roiul de ajutor și rezervă de cadre 
a partidului, va crește din rîndurile sale 
pe cei mai buni și mai devotați ute
miști pentru a deveni membri de partid.

In salutul adresat Comitetului Central 
al P.M.R. conferința pe țară a Uniunii 
Tineretului Muncitor s-a angajat în fața 
partidului să îndeplinească programul de 
luptă trasat de partid, Uniunii Tineretului 
Muncitor. Pentru aceasta este nevoie ca 
analiza făcută de Biroul Politic al C.C. al 
P.M.R., părțile pozitive și experiența îna
intată a unor organizații U.T.M. ca și lip
surile din activitatea sa și marile sarcini 
pe care ni le-a pus partidul în Cață, să 
fie aduse la cunoștință tuturor utemiști- 
lor, să se discute aceste probleme in ca
drul comitetelor regionale, raionale, in or
ganizațiile de bază, in strînsă legătură cu 
situația specifică a locului unde muncim, 
spre a lua toate măsurile concrete menite 
să ducă ia întărirea continuă a muncii 
U.T.M.

Uniunea Tineretului Muncitor are pe 
deplin posibilitatea de a-și îmbunătăți 
munca sa așa cum ne-o cere partidul, de 
a lichida lipsurile ce mai există. In or
ganizația noastră există mari forțe capa
bile să ducă la un nou avînt al muncii 
sale: noi sîntem conduși cu înțelepciune 
de partidul comuniștilor, noi primim zi 
de zi ajutorul nemărginit, sfatul și încu
rajarea, critica dreaptă și îndemnul comu
niștilor ; noi urmăm și aplicăm tezaurul 
de experiență al Comsomolului leninist, 
minunata organizație comunistă a tinere
tului sovietic; sutele de mii de membri 
ai organizației noastre și activiștii săi 
ard de dorința de a îmbunătăți necontenit I 
activitatea U.T.M.; tineretul muncitor pri- | 
vește cu dragoste Uniunea Tineretului 
Muncitor și pe utemiști, este alături, me- | 
reu mai strîns. și sprijină lupta U.T.M.: ■ 
avem cele mai bune condiții de dezvoltare I 
și înflorire multilaterală a tortelor tinere- i 
tului, create de regimul nostru.

Tineri și tinere, utemiști și utemtete, ac- 1 
tiviști ai U.T.M.! Să ne înzecim eforturile ' 
ca prin fapte, prin muncă, să dovedim că l 
merităm pe deplin cinstea de a fi rezerva i 
de cadre a partidului și ajutorul său în ' 
educarea comunistă a tineretului, să lup- I 
tăm pentru a justifica aprecierea cuprinsă I 
in salutul Comitetului Central al P.M.R. , 
in care se arăta că „Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn este
convins că Uniunea Tineretului Mitncitor ;• 
va depune toate eforturile pentru a în- , 
drepta cu pricepere întreaga energie de 
care dispune tinăra generație, in scopul 
îndeplinirii sarcinilor trasate prin Hotărî- ■ 
rea Biroului Politic al C.C. al P.M.R. cu . 
privire Ia activitatea Uniunii Tineretului 
Muncitor".

Să muncim pentru a îndeplini sarcina 
noastră principală de a mobiliza masele 
rale mai largi ale tineretului să contribuie 
în mod activ Ia realizarea programului de ! 
măsuri economice elaborat de partid și ’> 
guvern, la dezvoltarea economiei națio- ' 
nale, la sporirea continuă a producției agri- ' 
cole și a producției bunurilor de larg con- ' 
sum, la ridicarea nivelului material și J 
cultural al oamenilor muncii.

întrecerea în cinstea glorioasei aniversar
a eliberării patriei noastre

* ★ *
Fire de calitate 

superioară
Tinerii muncitori de la 

uzinele textile „Moldova" 
din Botoșani obțin impor
tante succese în cinstea ce
lei de a 10-a aniversări a 
eliberării patriei noastre. 
Astfel, cele 16 brigăzi 
de tineret din cadrul uzi
nelor au realizat peste plan 
în prima jumătate a lunii 
iulie, însemnate cantități 
de țesături și fire de bum
bac de bună calitate. Nu
mai brigada IV, condusă de 
Elena Dumitrașcu a dat în 
această perioadă 1125 m.p. 
de pinză peste plan, iar ti
nerele Elena Muraru și 
Teodora Avrămie au dat 
peste plan 133 și respectiv 
249 m.p. pinză. Alături de 
vârstnici, tinerii muncitori 
din sectorul țesătorie au 
produs in primele 15 zile 
ale lunii iulie peste preve
derile planului, 44.149 m.p. 
pinză din care 99.6 la sută 
este de calitate superioară. 
Mari cantități de fire peste 
plan a produs și sectorul 
filatură.

(Agerprcs!

Si-an depășit 
angajamentele
In lunile iunie și iulie 

muncitorii de Ia salinele 
Ocnele Mari, au extras 
peste prevederile planului, 
peste 1.129 tene de sere, 
depășindu-și cu mul* an
gajamentele luate in cin
stea zilei de 23 August.

La obținerea acestor rea
lizări au contribuit in tr.are 
măsură fruntașii în între
cerea socialistă Dumitru 
Hodorog și Ion Pavel, care 
și-au depășit zilnic conca 
cu 23 la sută, precum și 
minerii Ghecrghe Pcpcscu 
și Constantin Crijan, care 
au extras peste plan cu 
29 la sută mai muică sare.

Realizează însemnate economii
SIBIU (de Ia corespondentul 

nostru).
Cu cîtva timp în urmă, la propu

nerea comitetului organizației de 
bază U.T.M., muncitorii vîrstnici și 
tineri de la fabrica de tricotaje 
„Țesătura Roșie“-Sibiu s-au alătu
rat acțiunii patriotice de a realiza 
economii echivalente cu prețul de 
cost al unor importante produse fi
nite.

Rezultatele activității rodnice a 
muncitorilor de aici n-au întirziat 
să se arate. Numai, în decurs de o 
lună, economiile înregistrate pe fa
brică au întrecut suma de 50.000 lei.

Datorită preocupării ce au avut-o 
pentru reducerea pierderilor, munci
toarele de la banda de croit au eco
nomisit însemnate cantități de 
stofă tricotată. Din economia reali
zată, se pot confecționa 1.603 pro
duse lingerie de femei. La aceste 
economii și-au dat un aport deose

bit tinerele Hauptkorn Frida, Vâ- 
caru Melania și altele.

Preocupați de reducerea consu
mului de ace și de alte materiale 
auxiliare, tinerii din brigada con
dusă de Ion Aleman printre care se 
află Munteanu loan și Badea Ma
ria au economisit ace de tricotat 
și fire de urzeală, echivalente cu 
prețul de cost a 35 bucăți produse 
finite.

Cu succesele pe care le-au obținut 
se mîndresc pe bună dreptate și 
muncitorii din secțiile vopsit și im
primat. Brigada de producție de la 
vopsit, îndrumată de utemistul Răi- 
leanu Dumitru, șeful secției a eco
nomisit coloranți și chimicale in 
valoare de 2.450 lei.

Muncitorii de aici se străduiesc 
în aceste zile să adauge alte reali
zări la cele obținute pină acum, 
pentru a intîmpină cu cinste mare3 
sărbătoare a eliberării patriei noas
tre.

55 metri cu'oi de cherestea peste plan
SUCEAVA (de Ia corespondentul 

nostru).
In cinstea zilei de 23 August, la 

fabrica I.F.I.L. Pojorita, raionul 
Cimpulung. au luat ființă două 
brigăzi de calitate și economii-

Brigăzile, conduse de utemiștii 
Tîmpău Ilie și Kuharec ga
ter iști fruntași, se întrec intre ele. 
Disputîndu-și intiietatea cele două 
brigăzi au și reușit să ridice simți
tor realizările de plan a’.e Întregii 
iabricL încă pină la jumătatea lunii

iulie, brigăzile lui Timpău șl Kuha
rec au dat peste plan 55 metri cubi 
de cherestea, au realizat o economie 
in valoare de 430 lei, și au obținut 
un indice de calitate de 102 la sută.

Luptind pentru noi succese în 
cinstea zilei de 23 August, utemiștii 
de la I.F.I.L. Pojorita vor să ridice 
prestigiul mărfii fabricii lor, să tri
mită consumatorilor cherestea tot 
mai multă și de cea mai bună ca
litate.

Obțin importante realizări
Entuziasmul cu care muncitorii 

ccmb:natului siderurgic „Gh. Gbeor- 
ghiu-Dej** din Hunedoara intîmpină 
cea de a lC-a aniversare a eliberării 
patriei noastre își găsește expresia 
în ncile realizări pe care le obțin 
in producție.

Laminatorli combinatului, care 
aplică cu succes metoda sovietică 
de laminare a liagcurJor după gra
ficul orar, au depășit planul de pro
ducție pe întreaga secție între 1 și 
27 iulie cu 7.2 la sută. O contribu
ție de scamă la obținerea acestui 
rezultat au adus-o iaminatorii din

schimbul condus de maistrul loan 
Trifu. care au dat peste plan cu 9.9 
la sută mai mult oțel și cei din 
schimbul lui Constantin Petre care 
și-au depășit sarcinile de plan cu 
6,3 la sută.
Alături de laminatorî și oțelarti 

combinatului obți i succese însem
nate în cinstea zilei de 23 August. 
In 25 de zile ale lunii iulie, schim
bul de oțe’.ari din care fac parte 
și echipele ccr.duse d? prim topitorii 
Petru Forțu și Gh. Beder a elaborat 
cu 5.7 Ia sută mei mult oțel peste 
prevederii? graficului de producție. 

(Agerpres)

Noi apar- 
electr Ire 

de larg consum
Numeroase fabrici din 

țară au făurit recent 
prototipuri a noi apa
rate electrice de larg 
consum ce vor fi fabri
cate în serie pentru 
prima dată in țara noa
stră.

Astfel, fabrica „Cle
ment Gottwald" va pro
duce răcitoare elec
trice cu absorbție și ră
citoare casnice — cu 
ghiață, care vor ti puse 
în vînzare în curînd. în
treprinderea Electro- 
aparataj va fabrica zi
lele acestea mașini de 
călcat electrice pentru 
voiaj.

In curînd, gospodinele 
vor avea prilejul să 
fiarbă ceai in ceainice 
electrice, care vor purta 
marca întreprinderilor 
„Aparataj" nr. 1 sau 
„Electro motor“-Timi- 
șoara. Iar în locul mă
turilor, gospodinele vor 
putea folosi aspiratoare 
de praf electrice, care 
vor fi fabricate pentru 
prima dală în țară. La 
sfîrșitu! acestui an se 
vor putea cumpăra la 
magazinele de speciali
tate noi tipuri de ăpa- 
rale de radio, unele 
dintre ele prevăzute cu 
pick-up fabricate la 
întreprinderea Radio- 
popular. De asemenea, 
pentru copii se pregă
tesc jucării electrice de 
diferite feluri fabri
cate de întreprinderile 
Eiectro-tehnica și Ra
dio-popular,

irea Marinei din R. P. R.
La 1 august, poporul nostru a sărbă

torit pentru prima oară Ziua Marinei a 
Republicii Populare Romine.

încă de sîmbătă, în orașul și portul 
Constanța domnea atmosfera de sărbă
toare. Peste tot erau arborate drapelele 
țării noastre, pavilioanele marinei. Parcu
rile și estradele erau pregătite pentru' ser
bările populare.

Scara, cînd s-au aprins luminile portu
lui, au strălucit și marile pavuaze elec
trice de pe vasele militare și civile. Portul 
Constanța avea un aspect feeric.

La ora 20 a avut loc la teatrul de stat 
adunarea festivă a garnizoanei Constanța, 
consacrată Zilei Marinei R.P.R, în fața 
sutelor de ofițeri superiori ai Forțelor 
noastre Armate, ofițeri, cartnici și ma
trozi, precum și reprezentanți ai organi
zațiilor și instituțiilor locale, a vorbit 
contraamiralul Nicolae Mihai. Adunarea 
a fost urmată de un spectacol prezentat 
d? echipa artistică a Flotei Maritime Mi
litare.

Duminică dimineața, în port și pe mare 
era o animație deosebită. Navele militare, 
perfect aliniate, așteptau începerea pă
răsii Numeroși locuitori ai orașului se 
pregăteau pentru plimbările pe vase, în 
larg.

La ora 9, in sunetele Imnului R.P.R., 
pe toa’e vasele militare și civile se ri
dică marele pavuaz.

La ora 10 are loc Revista navală. Tov. 
general It. L. Sălăjan, prim locțiitor al 
ministrului Forțelor Armate ale R.P.R., 
primește raportul comandantului parăzii.

Are loc apoi trecerea în revistă a nave
lor. Primul locțiitor al ministrului Forțe
lor Armate este însoțit de tovarășii 
A. Bunaciu, secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, general maior Gh. 
' tefănescu, general maior I. Eremia, loc
țiitori ai ministrului Forțelor Armate, ge
neral maior C. Mănescu, contraamiral 
î.’ colae Mihai, Vintilă Marin, prim secre- 
• al comitetului regional Constanta 
al P.M.R.

Se află de asemenea prezent general lt 
D. I. Smirnov, atașatul militar al Uniunii 
Sovietice.

I.a bordul vaselor, matrozii, cartnicii și 
ofițerii sînt intr-o aliniere perfectă. Uni
formele lor albe strălucesc in lumina pu
ternică a soarelui. Rind pe rind, sint tre
cute in revistă vasele militare și civile. 
Urale puternice răsună din piepturile ma
rinarilor.

De pe nava „Libertatea" tov. general 
It. L. Sălăjan se adresează tuturor echipa
jelor din raza portului, cu prilejul Zilei 
Marinei Republicii Populare Romine.

Instituirea Zilei Marinei in patria noas
tră ca sărbătoare populară și militară — 
a arătat vorbitorul — dovedește prețuirea 
și dragostea cu care partidul, guvernul și 
întregul popor înconjoară pe marinarii 
Forțelor Maritime Militare și ai marinei 
civile, pe inginerii, tehnicienii și oamenii 
muncii din șantierele de construcții na
vale.

Avînd drept țel suprem al politicii sale 
grija pentru satisfacerea nevoilor mate
riale și culturale mereu creseînde ale oa
menilor muncii de la orașe și sate, Parti
dul Muncitoresc Romîn și Guvernul Re
publicii Populare Romine au creat o flotă 
maritimă și fluvială puternică, capabilă să 
asigure nevoile transportului pe apă în 
condițiile construirii socialismului.

Tov. general locotenent L. Sălăjan a 
vorbit apoi despre glorioasele tradiții de 
luptă ale marine) pentru apărarea inde
pendenței țării, despre legăturile ei de 
prietenie cu flota rusă.

După eliberarea patriei noastre de sub 
jugul fascist de către glorioasa Armată 
Sovietică, marinarii sovietici și romîni au 
reînoit în luptele purtate impotriva duș
manului comun străvechea prietenie din
tre flota rusă din Marea Neagră și flota 
romînă.

In anii regimului democrat-popular, cu 
sprijinul frățesc al prietenei noastre, Uni
unea Sovietică, a 'ost construită o puter

nică flotă comercială cum n-a avut nlci- 
cind Rominia burghezo-moșierească.

Republica Populară Romînă caută să 
extindă comerțul său exterior cu toate 
statele indiferent de orînduirea lor po’.i- 
tico-rocială, pe baza principiului deplinei 
egalități in drepturi și a avantajelor reci
proce.

Marinarii noștri poartă cu cinste pavi
lionul vaselor romînești în multe porturi 
ale lumii, peste mări și oceane.

La sporirea volumului comerțului exte
rior al Republicii Populare Romine — 
care din 1946 pină in 1953 a crescut de 14 
ori — a contribuit din plin și marina 
noastră.

Poporul romîn dorește fierbinte menți
nerea păcii. EI nu uită insă că în lume 
sînt și forțe care nesocotesc dorința de 
pace a popoarelor și uneltesc pregătirea 
unor noi aventuri militare.

Poporul nostru a încredințat Forțelor 
noastre Armate sarcina de a păzi cu vigi
lență hotarele țării, independența și suve
ranitatea sa de stat. De strajă granițelor 
maritime și fluviale ale patriei noastre 
stau Forțele Maritime Militare ale Repu
blicii Populare Romine.

Conducerea fermă și înțeleaptă a parti
dului constituie chezășia înfăptuirii pers- | 
pectivelor luminoase ce se deschid Mari- ! 
nei Republicii Populare Romine.

Poporul nostru muncitor — a spus în 
încheiere vorbitorul — sărbătorește Ziua ! 
Marinei în condițiile avîntului patriotic de 
muncă cu care intîmpină glorioasa ani
versare a eliberării patrieijioastre.

Fanfara intonează apoi Imnurile de 
Stat ale R.P.R. și U.R.S.S., în timp ce de 
pe bordul vaselor militare și de pe țărm 
se trag 21 de salve de tun. Ele vestesc tu
turor locuitorilor orașului că bravii mari
nari ai Republicii Populare Romine își 
sărbătoresc ziua lor. cu entuziasm tine
resc, cu fierbinte patriotism.

Cînd ecoul ultimei salve s-a «tins, pe 
deasupra navelor trec in zborul lor iute

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Marinei din R.P.R. a fost decernat drapelul roșu 
al C.C. al U.T.M. unei unități fruntașe în pregătirea politică și militară 

Foto Agerpres
avioane care salută pe marinari cu pri
lejul Zilei Marinei.

Invitații lă festivitate au făcut apoi un 
marș în larg cu nava „Libertatea".

La bordul i unui vas militar a sosit încă 
dinainte de deschiderea parăzii o delega
ție a C.C. al U.T.M. In cadrul unei festi
vități, tov. Petre Gheorghe, secretar ai 
C.C. al U.T.M., a înmînat secretarului or
ganizației de bază de pe vas, Steagul Roșu 
al C.C. al U.T.M., decernat unității mili
tare care a obținut rezultate deosebite în 
pregătirea de luptă- șt politică a matrozi
lor, cartnicilor și ofițerilor. Delegația a 
înmînat diplome de onoare ale C.C. al 
U.T.M. celor mai destoinici matrozi, cart
nici și ofițeri utemiști de pe navă.

Comandantul vasului și secretarul orga
nizației de bază U.T.M. au exprimat ho
tărîrea întregului echipaj de a lupta cu 
bărbăție pentru perfecționarea măestriei 
lor marinărești, pentru ridicarea nivelului 
politic ăl marinarilor. în cuvîntul său,

căpitanul de rangul I Al. Teodorescu a 
felicitat cu toată căldura pe tinerii mem
bri ai echipajului fruntași în pregătirea 
marinărească și politică, îndemnîndu-i la 
noi succese în munca lor.

După amiază, orașul și portul Constanta 
au cunoscut bucuria marilor sărbători.' în 
parcul „Maxim Gorki", în piața Ovidiu, 
pa terasa Casei de Cultură a Sindicatelor, 
la teatrul de vară Mamaia, la Casa Ofi
țerilor, pe faleză, au loc programe artis
tice, reuniuni tovărășești.

La Teatrul Marinei vorbește tov. A. G. 
Vaida despre trecutul revoluționar al 
Marinei R.P.R.

Marea sclipește în bătaia albă a becuri
lor. Cîntecele marinărești au devenit 
nostalgice, duioase. Ziua Marinei Republi
cii Populare Romîn» a luat sfîrșit. Echipa
jele se pregătesc însă pentru o nouă zl din 
minunata lor viață, muncă și pregătire 
marinărească.

(Agerpres).

Vacanta pionierilor
Pentru ca pionierii șt școlarii să aibă 

o vacanță cit mai plăcută, partidul ș 
guvernul cu creat copiilor multilate
rale posibilități. In cele mai pitorești 
locuri ale patriei noastre ca Sinaia, 
Olcneșfi, Bușteni, Tușnad etc. au fost 
amenajate tabere și colonii. Aici copiii 
se bucură de cele mai bune îngrijiri 
Tot aici ei activează în diferite cercuri, 
bucurindu-se și de o educație sănă
toasă, sub îngrijirea instructorilor șt 
profesorilor.

Despre aceste condiții deosebite au 
scris părinților și conducerii casei de 
pionieri din Tg. Jiu, pionierii din ora- 
șui și raionul Tg. Jiu plecați în diferite 
tabere și colonii. . - ■

Iată cîteva rinduri din scrisoarea 
pionierilor Victorița Bărăgan, Nicușor 
Dobroiu și Stclu Chiriță ; „Primiți din 
partea noastră cei veniți pentru odih
nă aici la Sinaia, cîteva rinduri, prin 
care mulțumim tuturor celor care au 
avut grija ca noi să putem vedea cele 
mai nununate locuri din țara noastră. 
Aici este foarte bine, avem tot ce ne 
trebuie și ducem în același timp o ac
tivitate rodnică Sintem plini de sănă
tate și voie bună'*.

Nu sînt lipsiți de activitate nici pio
nierii și școlarii rămași in localitate

In dimineața zilei de 2 iulie îh orașul 
Tg. Jiu a fost deschisă tabăra de vară 
a pionierilor din acest oraș.

Odată cu prima ridicare a drapelu
lui taberei de vară — cu inimile pline 
de emoție — pionierii și-au început 
activitatea. Ei au acum la dispoziție 
cele 12 cercuri de specialitate ale ca
sei pionierilor.

Seara, la sfirșitul primei zile de ac- 
tivitate, sub conducerea tovarășului 
profesor Iliescu Stan pionierii au or
ganizat un frumos foc de tabără. Cu 
această ocazie, li s-a vorbit despre co
memorarea a 450 uni de la moartea 
domnitorului Ștefan cel Mare, arătin- 
du-li-se vremurile grele prin care a 
trecut poporul nostru și vitejia cu care 
el a apărat pămîntul patriei. Apoi, pio
nierii au prezentat un frumos program 
artistic, compus din cîntece, recitări 
și jocuri.

Cele mai frumoase bucăți au fost : 
recitarea poeziei „Celor ce vin'* de Dan 
Deșliu de către pioniera Anastasie Flo- 
rica, corul „Patria Mea" și jocul popu
lar „Steluța", interpretat de pionierele 
clasei a 9-a de la Școala medie de fete 
Tg. Jiu.
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fragment
Noii veniți fură întîmpînați cu întrebări batjocoritoare 

de pescarii care stătuseră la taifas pînă atunci.
— Ați venit la mămica ? strigă ,Emelian Romanov, cu mîi

nile în buzunare, desculț și cu șapca pe ceală. Ați venit 
să vă mai odihniți, da ? Și cu lotcile ce-ați făcut ? Le-ați 
jucat la barbut și le-ați pierdut, ai ?

— Au venit ăștia și-o s'ă Înfunde cambuza, se plîngea 
Iermolai. N-o să mai aibă lumea loc de ei...

De la comandă, glasul comandantului, îngroșat și făcut 
tunător de pîlnia de metal, întrebă:

— Cedați făcut cu (lotcile? Unde sînt? Pricop se dădu jos 
și se amestecă piântre ei. Voia să știe și el ce se întîmplase. 
Căci se întîmplase ceva ; asta se vedea limpede după fe
țele vinovate și sfruntate ale Celor din brigadă. Oare aveau 
dreptate Emelian și ceilalți ? Se putea să fie chiar așa ?

Luca Gheorghe, cu bărbuța bălaie, zbîrlită de vînt, răcni:
— E rușine, măi ! Ne-ați făcut de rușine, lua-v-ar dracu ! 
Emelian Romanov rîdea arătîndu^și colții ca un lup:
— Hehei ! Ei cu rușinea au terminat-o de mult! Nu le 

mai pasă de ce spui tu !
Noii veniți se împotriveau, dînd din mîini și numărind 

pe degete asprite de vîslă și paragat:
— Faceți voi pe deștepții ! Eram ăi mai depărtați ! Eram 

la cinci ore de marș de mămica! Dacă se mai întimplă 
ceva la motor, ce voiai să facem cu lotcile după noi ?

— Sigur, zise Emelian Romanov. Sigur. P.utea să vie și-o 
ploaie, și să vă ude ; și mai bate și vîntul asta, și căpătați 
guturai...

Coverta se înălța și cădea sub tălpile lor fără încetare. 
Vîntul șuiera țipător prin straiuri și fumul vasului gonea 
peste apă, numaîdecît destrămat de vînt. Pescarii stăteau 
crăcănați peste punte ca să nu cadă la balansul vasului ș> 
se certau, unii veseli, alții indignați, iar ceilalți stingheriți 
dar obraznici I

— Să te fi văzut pe tine, Emelian Romanov, unde am 
fost noi ! Atunci să vorbești ! vorbi Simion Danilov, dintre 
cei sosiți.

— Pha ! Răspunse cu dispreț Emelian și dădu din umeri
— Da, da, „pha4*! ‘ ‘

mămica, și vîntul ne 
ajunge cum am mai 
cat în Bulgaria !

— Puteam să ne și . 
cei care vorbiseră pînă atunci.

Emelian Romanov răspunse :
— Și ce dacă puteați ? Voi ce sînteți? Pescari de 

Voi nu știți cum e meseria noastră ? Ptiu, fire-ați ai 
cului de pensionari... Și scuipă pe jos, drept în fața lor. (

Noii veniți se uitară în jos la scuipatul lui Romanov, 
apoi la Romanov, care-i privea rece, cu mîinile în buzu- 
nări. Lui Simion îi seînteiară ochii și făcu o mișcare. Era 
gata să sară la bătaie. Cei dimprejur se strînseră într-o ‘ 
clipă, unii — Iermolai, Andrei, Cosma — împrejurul lui 
Emelian, alții, cei noi veniți, împrejurul lui Simion. Luca 
Gheorghe se uita la unii și la alții, întrebîndu-se dacă nu 
trebuie să intre între ei să-i despartă. Dar bătaia nu începu 
din altă pricină. Un glas nou tulbură și strică încordarea. (

— Eu nu cred ce spune Romanov, rosti glasul acela. Era '
al străinului sosit de la Constanța. Cu o clipă înainte se ( 
afla sus, lîngă comandant, care-i arăta pescarii îngrămă
diți pe punte, sub cioourile smolite ale lotcilor, lîngă gura 1 
de magazie ce ducea la fabrică. ;

— Uită-te la ei. Ăsta e spiritul care domnește aici. Au 
lăsat lotcile și au venit la adăpost pe vas. Ăștia-s oameni ?

Spre mirarea comandantului, instructorul îi răspunse:
— Sigur că sînt oameni. Nu-s ei de vină. '
Comandantul deschisese gura să mai spună ceva, dar 

celălalt se și cobora sprinten pe scări. Acuma se afla în 
mijlocul pescarilor, mai înalt decît toți, afară de Corma, 
părînd străin și nelalocul lui printre ei, așa îmbrăcat în 
hainele acelea ieftine d.e oraș și cu pantofi în picioare.

Noul venit nu se tulbura. Se simțea ca la el acasă în 
mijlocul vlăjganilor arși de soare, în salopete decolorate, 
bărboși și spătoși, cu care avea o asemănare ascunsă. Stă
tea în mijlocul bărbaților din Danilofca, Sfîntu-Gheorghe 
și Mangalia și spunea :

— N-are dreptate Emelian Romanov. Așa era meseria pe 
vremuri, nu acum. Pe vremuri se înecau oamenii. Acum vin 
aici la vas și încarcă lotcile sus cu macaraua, iar ei stau ★ 
la adăpost. E adevărat ?

Oamenii tăcuseră ; da, era adevărat. Ce este, este ; dacă 
e adevărat, ce poți zice ?

— Vă mai spun eu ceva, urmă țivilul. Vă mai spun eu 
ceva. Care-a vorbit aici că era să se înece? Ce, ăsta e vînt 
să se piardă un om sau o barcă?-

O răbufnire rece trecu peste ei, straiurile gemură pre
lung, coarde ale unei viori triste. Vasul căzu greoi în golul 
dintre două mase de apă. Pescarii amuțiseră. Ascultau 
Emelian Romanov îl privea pe noul venit cu luare aminte, 
ca d ■ departe de tot. La fel și Simion Danilov, care 
putea dezlipi ochii de pe chipul străinului. Simion 
mură șovăitor, dar cu batjocura.

— Se vede că nu ești moriac. Ai venit din birou și 
ești pe vaporul ăsta mare... dar jos1, e altfel... Cîliva rîseră 
Printre ei înainta, făcîndu-și loc cu demnitate, tovarășul 
președinte al sindicatului, Pricop.

— Eu îi înțeleg, zicea el .E vreme rea. De fapt, vasul 
trebuia să fie la vreo zece mile mai spre ei. Ne-am lăsat 
să derivăm prea mult, spunea el, ferindu-se să se uite la 
noul venit.

Țivilul de la Constanța se uită cu ascuțime la Pricop. 
apoi, ca și cum n-ar fi auzit, se întoarse către Simion și 
rosti rece, la fel de batjocoritor ca Simion însuși.

— Jos e altfel ? Da? Pe mare e altfel? Dar cînd munceau 
oamenii pe lotca chiaburului și cu paragatul chiaburului, 
ce făceau pe vreme de-as’ta ? Lăsau lotca și veneau la vas?

— .Hăhăă, rîse gros Iermolai. Vas nici nu era ! $i te băga 
în mă-'ta chiaburul, de-ți mergeau fulgii !

Simion se uită în pămînt. Emelian nu spuse nimic, 
ochii la străin, se gîndea la ceva ce știa numai el. Iar 
venit. îl trăgea 
părea tulburat

îl întrebă:
— Ce făceau 

dădeau în judecată și-1 plăteau ! lai* dacă pierdeau lotca, 
pierdeau și viața! Acum viata ți-e apărată. Dar de bunu! 
poporului îți pasă mai puțin decît de-al chiaburului. Drept 
e asta ? Vrei să te tragă mai la răspundere Statul ? Se

Să fi fost tu acolo. Nici urmă de 
bătea la dracu, spre larg! Puteam 

fost astă-primăvară, cînd ne-a aruh-

prăpădim, mormăi unul, ascuns după

larg? 
dra-

nu-și 
mur-

acum

mai departe la răspundere pe Simion, 
și furios, dar încurcat.

Cu 
noul 
care

dacă-i pierdeau paragatul ? II plăteau ! I:

„Pasărea furtunii" noua lucrare a romancierului Petru 
Dumitriu, laurect al Premiului de Stat, care apare in 
Editura Tineretului in cinstea a 10 ani de la eliberarea pa
triei noastre — are in centrul acțiunii viața pescarilor 
noștri, cu frămintările ei puternice, pline de dramatism 
Adam Jora, eroul cărții, a crescut aici, pe malurile mă
rii și a cunoscut, cu vîrf și îndesat, de tinăr, chinurile 
muncii înrobitoare pe lotcile chiabureați. Slugărind, prin 
anul 1938 pentru chiaburul Eftei Danilov, el are de in
durat batjocura fiilor acestuia ~ ‘ - — -
pe care-i înfruntă demn. Pentru 
cop, Simion, împreună cu tatăl 
ces împotriva lui Adam Jora, 
nostru e aruncat in închisoare, 
chisoare în

— Pricop și Simion — 
a se răzbuna pe el, Pri- 
lor, înscenează yn pro- 
la capătul căruia- erbul} 
Adam Jora iese din tn- 

‘.oamma anului 1944; hamal in port in anii 
următori, el se maturizează repede și capătă o înțele
gere adincă asupra vieții. El se călește in munca politică 
de partid și devine activist al comitetului regional. 
Adam Jora e trimis pe vasul „Steaua din Octombrie" ca 
instructor de partid, pentru a controla și a scoate la 
iveală serioasele lipsuri din munca politică de pe vas. 
In biroul organizației de partid de aci se strecurase Pri
cop Danilor, care, împreună cu un alt element dușmă
nos, Prețiosu, duce o activitate dezorganizatoare, potriv
nică intereselor muncitorilor In fragmentul din capitolul 
XXVI, pe care-l publicăm azi, Adam Jora „țirilul venit 
de la Constanța", se intilnește pentru prima oară pe 
vas cu Pricop, dușnțanul lui din tinerețe. O furtună a 
adus pe. .^Steaua din Octombrie" cițiva 
fricoșați, și-au părăsit lotcile in larg...

pescari care, in-

j

Dar noi zicem căpoate și asta. Este lege, este judecător.
avutul Statului e-al nostru, spuse el, vorbind cu ceilalți, 
nu cu Simion.

Simion simți atingerea și se trase îndărăt, intre cei dim- 
prejurui său: dădu din umeri, disprețuitor :

— Parcă eu aș fi singur. Vorbește și cu ăștia, că am fost 
nouă !

— Dar tu erai responsabilul brigăzii ! îi răspunse cu as
prime Luca Gheorghe.

Străinul se uită la ceilalți, stînjeniți, rușinați și nunioși :
— Las’ că și dumnealor, dacă l-au văzut pe responsabil 

că se înmoaie, trebuiau să-1 lase ?
Simion se împotrivi dușmănos, privindu-1 pe noul venit 

drept în față și vorbind pe un ton ațițător :
— Deștept e cine vorbește de la adăpost... altfel e pe

mare...
Străinul se uită la el. I se făcură ochii mici și străpun

gători. Apoi rise uscat, sec :
— Asta așa-i... e altfel pe mare....
Apoi adăugă liniștit, înălțînd glasul:
— Cine merge să aducem lotcile ?
Era tăcere. Vasul urca și se prăbușea sub picioarele lor. 

Oamenii se clătinau ca să-și tie echilibrul și să nu cadă. 
Vîntul șuiera statornic, învîrtejindu-se uneori, și era o zi 
tristă și cenușie, iar marea era ca plumbul, presărată de 
milioane de creste spumegînde. Se auzea geamătul jalnic 
al vîntului ce se sfîșia în straiurile catargului din față.

Pescarii se uitau la cuterele care piereau intre valuri, se 
uitau la orizontul care cobora și urca fără încetare odată 
cu mișcările punții, și tăceau. Emelian Romanov își des- 
cleștă fălcile :

— Vin
— Eu,
Cosma
— Vin
După el, începură și cei din brigada lui Iermolai — An

drei, puștiul, cel dinții, apoi Iermolai, apoi altul:
— Venim și noi.
Străinul ridică mina:

eu.
zise și mai scurt Luca J’-sorghe. 
uriașul zise :
și eu.

— Prea mulți. Șase ajung. Apoi se-ntoarse spre Nicolau: 
Dacă vreți să dați jos o lotcă...

Nicolau tresări și zise grăbit :
— Da, tovarășe ! Vă dăm o lotcă ! Și două !
Străinul îl privi o clipă, apoi se întoarse și urmă să vor

bească cind cu Emelian, cînd cu Luca Gheorghe. Se au
zea uruitul vinciurilor. Se încordau cabluri în aer deasupra 
punții. Marinarii infășurau țapane de cînepă împrejurul 
pîntecului unei lotci. Nea Marinică, șeful de echipaj, co
manda celor doi vincieri prin semne cu mîinile; în cu- 
rînd lotca se legănă in aer, alunecînd în afară, deasupra 
mării frămintate.

Cu capul în pămînt, gînditor, Pricop se-ntoarse pe pun
tea cabinelor. Trecind pe lingă mecanicul șef. care asistase 
la toată intimplarea rezemat cu coatele pe balustradă, îl 
auzi ciripind :

— Tiu-tiu-tit ! Ai văzut, Pricop ? Ai văzut, puiule ?
— Ce să văd ?
— L-ai văzut pe conțopistul ?
— L-am văzut...
— Asta a fost marinar. Altfel nu se poate. A fost ma

rinar, steaga mă-si... Ții minte cînd s-au supărat băieții de 
pe Arabele Robertson în drum spre Bahia Blanca ? Cind 
au vrut să-1 arunce pe secund, pe Vasiliu, peste copastie ? 
11 ții minte pe norvegianul ăla. care-a început scandalul? 
Asta e altfel — ăsta e om cumsecade ; dar e dat în steaga 
mă-si rău de tot. M-aș duce și eu cu ei...

— Ia uite-1 pe ăla ce face !
Cind lotca era gata să treacă peste bord, Cosma se apucă 

de țapană și se cățără în barcă, în ciuda legănărilor ei 
primejdioase prin văzduh. Apoi, în picioare în lotcă, plu
tind deasupra mării, apucă o cange și începu să apere lotca 
de ciocnirea distrugătoare cu peretele vasului. încet, încet, 
cablurile alunecau pe scripeți, 
încet, încet. Deodată, un val înalt 
sta de coastele ei, înconjurînd-o 
Apoi se retrase și o lăsă în aer. 
Lotca juca pe apă. Cosma se repezi să 
peste o clipă, colacul de parîmă se legănă în văzduh, ur- 
cind spre înălțimile catargului din față. Pescarii se dădeau 
jos pe scara de pisică, pe care Cosma o agățase cu cangea. 
Străinul încalecă peste copastie și dispăru de partea cea
laltă. Pricop tăcea, preocupat și gînditor, lingă mecanicul 
șef care-i spuse cu multă voie bună:

— Măi. Pricop. leagă-ți izmenele cu șireturi la gleznă, să 
nu-ți curgă in ghete... Apoi se depărtă senin, ciripind ca 
o păsărică.

Jos, lotca plină de vîslași — erau doi pe fiecare sitelcă, 
la fiecare visiă cîte unul — juca pe valuri.

Vislașii se încordară și se lăsară pe spate, și lotca se de
părtă 
cărei

Pe 
dărăt 
venit 
și-1 întrebă:

— Ești pesear și tu ?
In locul aceluia, răspunse Emelian Romanov:
— E de la noi din sat... Tu nu-1 știi. Erai copil... Străi

nul se-ntoarse și se uită cu coada ochiului 
nu zise nimic.

— Te-am cunoscut, mormăi Emelian.
Jora, care ieșaai pe mare cu frate-meu... 
dar eu te-am cunoscut....

Vasul înalt și cenușiu, cu catargele subțiri și coșul fume- 
glnd. răminea in urmă. Se vedea cum se urcă și se coboară 
pe valurile mari ale hulei : dar pe ei îi jucau și cele mă
runte, ingropindu-i uneori in pîlnii de cleștar verde-cenu- 
șiu. din care nu vedeau decit cerul amenințător și catar
gele Stelei din Octombrie.

A. ♦ •((m joi ...
ții ridicula postură în cart s-a 
pus „originalul" crainic. (In timp 
ce vorbește în fața microfonului, 
cl își unge corpul cu o substanță 
grasă pe care o ia cu degetul 
dintr-o uriașă cutie de tablă, iar 
pe cap poartă o pălărie de paie 
cu boruri largi).

E păcat că ascuțitul simț al 
umorului pe care-l posedă cari
caturistul se îndreaptă mai mult 
spre satirizarea unor lipsuri de

Lotca se 
o izbi și 
cu raze 
încă un

apropia de apă, 
își sparse crea- 
albe de spumă, 
metru de cablu, 
desfacă țapana;

de vas, pe marea cenușie frămîntată de 
valuri o az.virleau în sus și în jos.
cind se apropia de cutrrul ce trebuia să-l 
la locul de pescuit, Cosma atinse umărul
de la Constanța, care vîslea pe sitelca dinaintea lui,

vînt, ale

ducă în- 
străinului

la Emelian, dar

Tu ești Adam 
Te-ai schimbat,

*

literară e la noi o
pentru socialism și în această

„Din j’oi
Secretul succesului de care se 

bucură desenele satirice ale lui 
Matty, publicate în „Sportul 
popular" la colțul satiric „Din 
joi în joi" credeam că trebuiesc 
căutate în primul rînd în umo
rul lor de bună calitate. Eroii 
desenelor, situațiile în care sînt 
plasați, gesturile lor, servesc în 
general conținutului de idei al 
fiecărei caricaturi, dezvăluind 
nemijlocit prin imaginea dese
nată, direcția în care lovește ca- ordin administrativ. Ori în sport 
rieaturistul. Asta-l face pe privi
tor să înțeleagă lesne subiectul 
și să izbucnească în rîs chiar 
dacă nu citește textul însoțitor. 
Dintre cele mai semnificative în 
această privință este desenul 
apărut la 1 iulie a.c. în care e 
vorba despre colocviul la cultu
ră fizică și sport pe care au tre
buit să-l dea niște studente din 
Galați, în echipament nepotrivit 
și pe un teren pe care se juca 
un meci de fotbal. Iată-le pe 
alergătoare nevoite să-și potri
vească pasul după pantofii pe 
care îi poartă — cu tocuri înalte, 
decupați la spate etc. Atitudinea 
fotbaliștilor, surprinși de apari
ția neașteptată a fetelor pe te
ren, este de asemenea foarte 
amuzantă. Chiar atunci cindideea 
caricaturii nu-i permite să pre
zinte decit un singur personaj 
(numărul din 24 iunie a.c. — un 
crainic care a apărut în costum 
de baie pe teren pentru a comu
nica spectatorilor rezultatele în
trecerii sportive) Matty reușește 
să surprindă prin cîteva detalii 
de mișcare sau ale îmbrăcămin-

— după cum știm cu toții —• 
e.ristă încă destule manifestări 
ale ideologiei burgheze cum ar 
fi: îngîmfarea, vedetismul, huli
ganismul etc. împotriva cărora 
caricaturistul trebuie în primul 
tind să-și folosească arma, cu 
cea mai mare eficacitate.

Tot pe linia îmbunătățirii ca
ricaturilor sale, Matty mai tre
buie să lupte cu tendința forma
listă de a lăsa desenele neter
minate, schițate parcă din fuga 
creionului. El nu dă suficientă 
atenție individualității eroilor, 
caracteristicilor lor sufletești. 
Cele mai multe personaje sea
mănă supărător între ele iar în 
unele cazuri expresiile oame
nilor nu se deosebesc cu nimic 
de cele ale animalelor. Sîntcm 
siguri că desenatorul nu are in
tenția să-și dovedească persona
litatea prin eroi identici, cu nas 
cilindric, puțin ridicat la vîrf.

Tinerii noștri așteaptă de la el 
„din joi in joi" caricaturi mereu 
mai bune, mai hazlii, care să lo
vească drept la țintă.

S UZ AN A VOINESCU

Recomandări de nerecomandat
Mulți tineri care doresc să-și 

însușească comorile limbii ruse 
cumpără volume din operele 
marilor scriitori apărute în edi
turile sovietice și încearcă să le 
citească cu ajutorul dicționaru
lui. Pentru a veni în ajutorul ci
titorilor, aproape la fiecare din 
aceste volume a fost atașată in 
țara, noastră cîte o scurtă pre
zentare in rominește.

Noi știm că pe rominește scurt 
nu înseamnă „c’c mintuială" dar, 
vai, dînd cu ochii de unele din 
aceste prezentări, trebuie 
statăm adesea că ne-am 
Priviți cîteva mostre.

Ingenioșii prezentatori 
de pildă, că în romanul „Bur
sucii" al lui Leonid Leonov 
„este înfățișată lupta de clasă de 
la sate la sfirșitul războiului ci
vil" și că „forțele contra-revo- 
luției sînt strivite și ciocnirea 
dintre vechi și nou se încheie cu 
victoria deplină a noului" De
sigur, nimic greșit în aceste rîn
duri Numai că nota astfel alcă
tuită se potrivește cel puțin la 
incă vreo 250 de cărți.

Dacă vreți să știți ce cuprinde

să con- 
înșelat.

nuvela „Moloh11 de A. I. Kuprin 
citiți prezentarea : „In această 
nuvelă se înfățișează exploatarea 
cruntă, a oamenilor de către om 
și puterea de corupție a banilor 
care duce la distrugerea de vieți 
omenești".

Uneori se dau în aceste — ier
tat fie-ne termenul — prezen
tări, niște indicații deosebit de 
„prețioase".

Astfel una dintre ele nu gă
sește să ne spună ceva mai inte
resant despre un volum de po
vestiri ale lui Cehov decit că: 
„Lucrarea (?) se adresează ma
selor largi de cititori" Ca și cum 
s-ar afla și opere ale clasicilor 
care se adresează nun mi unor 
cercuri restrînse...

Concluzia e limpede : avem de 
a face cu niște prezentări super
ficiale, care oferă cititorilor 
niște generalități fără legătură 
directă cu opera recomandată. 
Recomandări ca cele citate nu 
servesc cititorilor, nu pot sti
mula în nici un fel dragostea 
pentru lectură.

B. DUMITRESCU

Pe marginea scrisorii „Despre curaj în creafia literară

Scepticism și obiectivism sub eticheta curajului
Cred că Dumitru Mircea s-a 

cam pripit afirmînd în cedrul 
discuției că psntru a zugrăvi 
adevărul despre viața noastră 
nu este nevoie de îndrăzneală. 
Munca
parte a luptei 
luptă — ca și in oricare alta — curajul es;e 
necesar. Dar pe de altă parte Dumitru Mircea 
are perfectă dreptate cind spune că simplele 
apeluri la îndrăzneală, îndemnurile la curaj pur 
și simplu, sînt sterile. Ca să învingem greutățile, 
piedicile, împotrivirea dușmanilor, curajul tre
buie unit cu priceperea, cu cunoașterea și înțe
legerea științifică a vieții.

Trăim o epocă de prefaceri rapide. în fiecare 
zi se naște ceva nou, pier£ o parte din ceea 
ce este vechi. Realizarea tipicului in arta noas
tră, cere o cunoaștere profundă a formelor sub 
care se desfășoară procesul luptei dintre nou si 
vechi, in condițiile regimului democrat-popular 
Ocolirea greutăților, cocoloșirea lipsurilor și 
slăbiciunilor, netezirea asperităților nu scă in 
abiceiul comuniștilor. Partidul respinge idilis
mul, prezentarea trandafirie, de paradă, a 
lucrurilor, tămiierea personalităților. Dacă un 
scriitor înfățișează drumul nostru spre socia
lism ca o cărare netedă, pe care no: înaintăm 
ușor și fără griji, ocrotiți parcă de formula ma
gică a unui nou ..sesam, deschide-ie . e semn 
că el a închis ochii atit in fața realității aspre 
a luptei de clasă, cit și in fața învățăturii 
marxist-leniniste, care constituie generalizarea 
teoretică a acestei realități

Se întimplă insă că unii scriitori deschid ochii 
destul de bine asupra vieții, observă — mai bine 
zis constată, contemplă — unete a-pec’.e impor
tante ate el dar râm in orbi și surzi la învățatu

rile marxism-leniuismu- 
lui. Și atunci noianul de 
fapte, evenimente, indi
vizi intîiniți in viață ee 
învălmășesc la in:im- 
piare sub condeiul scrii
torului fără a se subor
dona unei concepții uni
tare. fără a re „topi" în 
imagini tipice Realita
tea ansamblului vieții 
es*.e jertfită falsei ..re
alități* a faptului izolat, 
nesemnificativ. Realis
mul este înlocuit prin 
naturalism. Ori natura
lismul este tocmai opu
sul curajului in creație. 
El exprimă teama sau 
incapacitatea scriitoru
lui de a privi și a des
crie viața în toată com
plexitatea ei.

De pildă, a prezenta 
în literatură unele feno
mene negative care frâ
nează mersul nostru 
înainte, nu înseamnă 
incă a da dovadă de 
curaj. Curajul se mani
festă în atitudinea pe 
care scriitorul o ia față 
de fenomenele deccrise, 
în ceea ce el afirmă 
și în ceea ce neagă prin 
opera sa. Curajul se 
manifestă în pricepe
rea scriitorului de a 
arăta că fenomenele 
negativa reprezinți

ceea ce este vechi, depă
șit. sortit pieirii, in «ja- 
paeitates «sa de a con
vinge — cu mijloace ar
tistice - că in ciuda tuturor greutăților, nea
junsurilor. greșelilor, forțele noului vor învinge 
inevitabil Cînd insă diferitele aspecte negative 
ale realității noastre sînt zugrăvite in chip sta
tic. obaectivist, constatativ. se poate ajunge cu 
ușurință la o imagine deformată, negativistă, 
sceptică. Oare asemenea lucrări pot fi catalo
gate drept manifestări ale curajului in creație ?

Mulți cititori au hdus. pe bună dreptate, obiec
ții serioase schiței lui Nicolae Tic: „Ferici- 
rea~. publica*^ in „Scinteia tineretului44 nr. 1578 
din 23 mai 1954.

Tema schiței este oglindirea noilor relații ce 
se nasc intre tinerii noștri, a forței dragostei 
care la noi poale învinge .orice obstacole și orice 
calcule meschine. Autorul a înțeles și a afirmat 
cu curaj, in această schiță, că fericirea personală 
nu se obține întotdeauna lin. fără frămîntări 
și suferințe. El nu s-a sfiit sk arate că activiști 
cinstit: — ca Stefan — pot săvîrși greșeli grave, 
care să aibă repercursiuni ipari în viața lor: că 
abnegația unei iubiri sincere se poate izbi de 
concepțiile înapoiate ale unor oameni ca mama 
Iuliei. ș.a.mxL Dar Țic s-a oprit la jumătatea 
drumului. El n-a înțeles suficient că în viață 
ceea ce este vechi primește întotdeauna replica 
a ceea ce este nou. că tocmai această ciocnire 
este izvorul dezvoltării noastre și că deci ea 
trebuie să se reflecte neapărat intr-o lucrare li
terară nalistă. Așa se face câ in schiță dragos
tea fierbinte și devotată a Iuliei — element al 
mc’rslei noi. înaintate — nu o îndeamnă totuși 
«5 ie vreo poziție față de lipsurile serioase aje 
iubitului el La rindul său. Stefan, in eforturile 
ce te depune spre a se transforma, nu găsește 
mei un sprijin la tovarășii săi de muncă. Ba 
chiar, atitudinea vulgară și răutăcioasă a unor 
tineri este in mod fals generalizată și transfor
mată in notă dominantă a șantierului. Astfel 
realizarea schiței contrazice evident însăși in
tențiile autorului: în locul triumfului dragostei 
curate, rezultă o îngustă și neatrăgătoare „fe
ricire*- mic-burgheză. In loc să pledeze în mod 
consecvent pentru victoria firească a noului, 
antonii se mărginește să constate in mod obiec- 
tivist existența unor elemente negative, rămă
șițe ale vechii morale burgheze.

Cum a fost posibilă o asemenea eroare ? Eu 
cred că de dragul „curajului** de a sparge „ti
parele învechite*4 autorul a sacrificat adevărul 
rieții. I s-a părut prea banal44 ca Iulia să se 
apuce să-1 critice pe Ștefan pentru vinile sale. 
I s-a părut că a întemeia schimbarea lui Ștefan 
pe sprijinul colectivului, ar fi o soluție șa
blonardă*4 Și totuși așa se petrec lucrurile în 
viață. Măiestria scriitorului constă tocmai în pri
ceperea de a prelucra în mod artistic, original, 
faptele vieții, realitățile noi, — devenite poate 
banale uneori, prin aceea că au căpătat propor
ție de masă — iar nu în a căuta originalitatea 
cu orice preț.

Tot goana după o ieftină originalitate a dus 
deformarea adevărului într-o nuvelă scrisă 
mult talent „Pasagerii de pe corabia beată44 
Mircea Zaciu („Almanahul literar44 din Cluj 
£ și 7 din 1953). „Corabia beată44 este un

Andrei Băleanu

la
cu
de
nr.
preaupui lnatitut rtilnțifie tstr* ti tirul pereți

nu s-a clintit nici măcar 
un fir de praf în anii de 
după 23 August 1944.

Reacțiunea, cosmopo
litismul, carierismul înfloresc aici in voie. Sin
gurul personaj pozitiv — secretara de partid — 
este un om șters și incolor, lipsit de voință, de 
pricepere și de perspectivă. „Corabia" se cla
tină și se împotmolește, dar aceasta s-ar părea 
că se datorește nu presiunii unor forțe înoitoare, 
ci doar propriei sale descompuneri, ca o șan
drama prea putredă care se prăbușește din pro
pria ei șubrezenie.

Asemenea exemple, cit și faptul că printre stu
denții școlii de literatură ..Mihail Eminescu" s-au 
manifestat o serie de tendințe de decepționism 
și rupere de realitate, — discutate pe larg, dar 
incă nelichidate deplin — arată că trebuie dată 
mai multă atenție orientării ideologice a tine
rei noastre generații de prozatori și poeți. Din 
păcate există cazuri cind chiar și unii scriitori 
cu experiență s-au lăsat tentați de soluții apa
rent „îndrăznețe".

In „Gazeta literară" nr. 9 a apărut schița lui 
Alexandru Jar: „Cînd inima tovarășului 
Consula Petre se revoltă împotriva dulcilor 
mîngiieri '. Consula Petre este dirigintele oficiu
lui raional P.T.T. din orașul Caragața și poet 
in timpul liber. Deși este in mod evident necin
stit, incult, total lipsit de talent și dezechilibrat 
mintal. Consula Petre deține totuși posturile de 
președinte al cenaclului „Cleștele și Versul", de 
redactor-șef al revistei literare „Lumea Caraga- 
ței ’, precum și multe alte funcțiuni oficiale. 
EI este una dintre persoanele cele mai respec
tate din oraș. Caragațienii — un fel de popor 
de proști — ii înghit fără cricnire toate inep
țiile. Faima Iui Consula ajunge și la București, 
de unde el primește scrisoarea unei admiratoare. 
Se produce și o mică dispută literară, în fața 
unei circiumi, unde „concepțiile" tîmpito-pro- 
letculiste ale lui Consula Petre își primesc re
plica din partea unui „poet" suprarealist și be
țiv. Cind se lasă — ca să spunem așa — cor
tina. Consula Petre este în culmea gloriei, tro- 
nind alături de cele 5 telefoane din somptuosu-i 
birou.

Isprăvind lectura, cititorul se întreabă : oare 
în ce vremuri se petrec toate acestea ? Unde o 
fi descoperit autorul un oraș întreg, de la copii 
pînă la bunici, care să se lase prostit, ziua-n 
amiaza mare, de un atare impostor ? Și chiar 
dacă ne-am imagina existența acestei oaze a 
prostiei omenești, e oare posibil ca aci să nu pă
trundă nici o influență din afară, din restul 
țării ? Oare la noi idioții și farsorii își pot face 
nestingheriți de cap ? Folosind fără măsură pro
cedeul exagerării conștiente, autorul a uitat că 
eroul său nu trăiește și nu acționează în vid. 
Face impresia că Al. Jar consideră noul și ve
chiul drept două compartimente separate, des
părțite printr-un zid chinezesc — iar el, în acea
stă schiță, a deschis numai ușa compartimentu
lui care înmagazinează vechiul. Deși curajoasă 
în aparență, schița duce de fapt la concluzii 
descurajatoare. Din fericire, aceste concluzii vin 
atît de izbitor în contradicție eu realitatea, încît 
nu pot deruta pe nimeni.

A izbi cu curaj, necruțător, în fenomenele ne
gative, e o misiune de cinste a literaturii 

noastre. Dar această sarcină e prost servită atunci 
cînd critica constructivă, este înlocuită printr-o 
Imagina negativistă, deprimantă, lipsită de pert-

pectivă. Dacă sub lozinca 
curajului în creație își fac 
loc uneori manifestări de 
negativism și scepticism a- 
ceasta se datorește 
măsură despărțirii 

a ceea ce e nou
! e vechi. Aici nu
1 vorba de două sarcini cli

ci de una singură : a zugrăvi ciocnirea

în mare 
mecanice 
și zugră- 

este și
între zugrăvirea 
virea a ceea ce 
nu trebuie să fie 
ferite, c‘ ’ _______ _____ o___ _______
dintre nou și vechi , a zugrăvi veridic viața în 
dezvoltarea ei dialectică. Scriitorul realist-socia
list nu se mărginește să nege; cl în același 
timp afirmă ceva, punîndu-se cu îndrăzneală 
în primele rînduri ale luptei pentru o viață 
nouă.

Atitudinea, militantă în favoarea noului, a 
scriitorului nu este prezentă în schițele pe 
care le-am citat. Ele pun — cum se zice — 
„degetul pe rană44, dar nu dezvăluie cauzele ei, 
și nici nu inspiră cititorului convingerea că 
rana e vindecabilă. Ai impresia ca autorii ridică 
consolator din umeri. „Așa-i viața ! Ce să-i faci, 
n-ai ce-i face...** Descurajare frumos ambalată 
în iluzia atrăgătoare a curajului.

Evident, exemplele de mai sus reprezintă ca
zuri nesemnificative pentru ansamblul literaturii 
noastre și chiar pentru creația autorilor res
pectivi. Mergînd pe drumul realismului socia
list, scriitorii noștri învață tot mai mult să 
vadă în viață nu numai ceea ce este rău, dar și 
forțele sănătoase care combat și zdrobesc ceea 
ce este rău. Drumul cel larg pe care se dezvoltă 
literatura noastră este acela al zugrăvirii ve
ridice a realității, înfățișînd în tot dramatis
mul ei lupta prin care greutățile inerente epo
cii noastre sint învinse datorită abnegației, per
severenței și inscusinței oamenilor muncii con
duși de partid. In acest spirit, de optimism în 
bătălia contra piedicilor și deficiențelor, sînt 
scrise lucrările valoroase ale tinerilor noștri 
scriitori, cum ar fi romanul „Pîine albă4* de Du
mitru Mircea, distins recent cu Premiul de Stat, 
schițele lui Suto Andras, poeziile satirice ale lui 
Ștefan Iureș, schița lui Nicolae Țic Tudor*4, 
apărută in „Viața Romînească“ și multe altele.

Printre unii tineri scriitori circulă însă părerea 
falsă că a da dovadă de curaj înseamnă a scrie 
neapărat „altfel** decît toată lumea, a distona 
în frontul literaturii noastre. Optimismul, 
încrederea în viață, frumusețea morală a 
omului nou — eh ! toate acestea sînt pasă-mi-te 
„tipare învechite*4. Neștiind încotro să-și în
drepte resursele de îndrăzneală, „curajoșii*4 de 
acest soi se iau la trîntă cu însăși adevărul vie
ții ; „Jos cu obligația „plictisitoare" de a arăta 
că fiecare fenomen al realității noastre are la
turi pozitive și laturi negative. Noi vom zugrăvi, 
de pildă, numai laturile negative. Pădurea o 
vede și o descrie toată lumea — deci s-a bana
lizat. Noi vom descrie numai frunzele veștede. 
Iar dacă redacțiile, criticii, vor numi asta natu
ralism, pierdere a perspectivei, înseamnă, vezi 
bine, că sint niște încuiați4**.

Curajul de a rupe cu „spiritul boem*4 și de 
a învăța cu sîrguință Curajul de a învinge mul
țumirea de sine și snobismul și de a primi cu 
receptivitate 
Curajul de a 
spectator, ci 
atitudine față 
ca un luptător care iubește și urăște, care alege, 
și apără sau condamnă... Cred că acestea sînt 
cîteva cerințe foarte actuale legate de creația 
tinerilor noștri scriitori

criticile și sfaturile constructive, 
zugrăvi Viata nu ca un simplu 

ca un participant activ, care ia 
de toate faptele pe care le descrie,



Așa voi reuși să
Cine nu a muncit ca propagandist greu 
?ate să-și dea seama cît de frumoasă 

.jte această muncă Odată ce ți-ai în
ceput activitatea nu-ți vine parcă să te 
mai desparți de ea. îmi amintesc ziua 
aceea de august, cînd in cadrul unei adu
nări de organizație, utemiștii de la sec
ția strungărie mi-au acordat marea în
credere de a conduce cursul lor seral.

Nu e ușor să fii propagandist — mi-am 
zis eu atunci. Propagandistul trebuie să 
fie un om cu o bogată experiență. Să fie 
exemplu in fața tinerilor, să studieze mult 
pentru a putea transmite cunoștințe bo
gate tinerilor din cercul ce-1 conduce. Am 
eu oare toate aceste calități ? — îmi pu
neam întrebarea. Cu toate că mai aveam 
puțină experiență de la un curs inferior, 
mă simțeam nepregătit parcă pentru a- 
ceastă formă. îmi venea să mă ridic și să 
spun : nu sînt suficient pregătit, tovarăși. 
Dar cum puteam să refuz o sarcină ce 
mi-a fost acordată de utemiști, să fug 
din fața greutăților ? Aceasta n-o puteam 
face niciodată. în acele clipe îmi reamin- 
ham greutățile ce le-am întîmpinat cu 
M an în urmă la începutul activității 
mele de propagandist. Necunoașterea 
muncii și a metodelor le-am învins anul 
trecut numai studiind și cerînd ajutor 
în permanență tovarășilor de la cabinetul 
de partid.

Privirile tinerilor care mă aleseseră ca 
propagandist erau ațintite în acele mo
mente asupra mea. îmi spuneau parcă : 
avem încredere in tine. Nu ne vei face de 
rușine.

Am căpătat atunci mai mult curaj și 
mi-am început noua muncă.

Timpul, deși scurt pînă la deschiderea 
cursului seral, a devenit pentru mine o 
perioadă de intensă pregătire. Eram acum 
propagandist la o formă superioară și în 
perioada de vară nu studiasem prea mult. 
Am început să studiez materialul indicat 
în bibliografie, despre viața și lupta țăra
nilor muncitori sub regimul burghezo- 
moșieresc. Tema lecției era „Răscoala 
din 1907“ și trebuia să mă documentez 
bine asupra acestei răscoale.

Cei 40 de elevi au urmărit cu atenție 
expunerea făcută de mine luîndu-și no
tițe despre lucrurile mai importante.

La început cursul seral nu-și desfășura 
o activitate rodnică. Mă întrebam de ce. 
Lă una din lecții a participat un tovarăș 
din partea organizației de partid. La sfîr
șit a rămas să discute cu mine. Și acum 
țin minte cuvintele lui. „Pregătirea te
meinică a lecției de către propagandist, 
legarea ei de viața practică ce se desfă
șoară zilnic, cu exemple concrete și con
vingătoare alese de la locul de muncă 
este cheia succeselor. Acest lucru tu nu-1 
faci în suficientă măsură — mi-a spus el. 
De aceea oamenii nu sînt atrași să parti
cipe activ la discuții, nu sînt totdeauna 
atenți“

M-am gîndit apoi șl mi-am zis : să știi 
Că are dreptate. Să încerc să-i urmez 
sfatul Intr-adevăr ajutorul primit la timp 
din partea organizației de partid m-a 
ajutat să fac o cotitură în activitatea mea 
de propagandist Pregătirea temeinică și 
sistematică a lecției devenise pentru mine 
acum prima preocupare după orele de 
producție. In cursul unei săptămîni, timp 
în care trebuia să mă pregătesc pentru

și in urma ei s-au purtat vii

lecție, eu studiam materialul, însemnam 
lucrurile ce-mi păreau mai importante și 
pe urmă îmi făceam un rezumat. O mare 
atenție am dat documentării din presă, 
reviste și citirii diferitelor cărți de lite
ratură din care am învățat multe lucruri 
folositoare. De pildă, din cartea : „Așa s-a 
călit oțelul“ de Ostrovschi am învățat 
cum trebuie să lupt pentru învingerea 
greutăților.

Multe lecții mai grele au cerut din 
partea mea eforturi deosebite. Pentru 
lecția „Ajutorul economic dat de U.R.S.S. 
țării noastre în construirea socialismului*4 
a fost necesar ca pe lîngă materialul in
dicat să culeg date concrete care să arate 
care a fost ajutorul sovietic dat chiar fa
bricii noastre. Aici mi-a venit mai ușor, 
doar fabrica noastră a fost construită cu 
ajutorul U.R.S.S. și este înzestrată acum 
cu cel mai modern utilaj sovietic. Lecția 
fiind bine documentată cu fapte trăite 
chiar de tinerii cursanți, a fost ascultată 
cu interes 
discuții.

Dorința 
politic cit 
ban Sofia 
mitetului _ 
dus la creșterea simțitoare a nivelului 
politic și profesional al tinerilor care au 
urmat acest curs. Diaconu Mihai, Mocanu 
Maria și mulți alții ca ei acum sînt frun
tași în producție.

Experiența anilor trecuți mi-a dovedit 
că propagandistul nu trebuie să întrerupă 
nici o clipă pregătirea lui și în special 
propagandistul nu trebuie să se limiteze 
numai la citirea materialului bibliografic, 
ci el trebuie să citească mult.

Anul trecut s-a întîmplat ca tinerii 
să-mi pună o serie de întrebări la care 
n-am știut să le răspund. Așa s-a întîm
plat la lecția despre viața și lupta oame
nilor muncii sub regimul burghezo- 
moșieresc la care eu nu am dat răspun
surile mulțumitoare la întrebările puse. 
De ce ? Tocmai fiindcă citisem prea pu
țin, mă limitasem la problemele înguste 
ale lecției fără să mă gîndesc că tinerii 
doresc să cunoască mai multe lucruri și 
eu ca propagandist trebuie să-i ajut.

închiderea acestui an de învățămînt 
politic a constituit pentru mine începerea 
unei noi perioade de muncă în vederea 
pregătirii pentru noul an de învățămînt. 
Deși de la seminarul recapitulativ a tre
cut foarte puțin timp, în această perioadă 
am mai recitit încă odată lecțiile predate 
din caietele de conspecte. Ca obiectiv 
principal în vederea pregătirii pentru 
noul an, eu mi-am propus să studiez 
unele probleme de construcție economică 
în țara noastră, unele ramuri ale dezvol
tării economiei noastre naționale în in
dustria carboniferă și în special în in
dustria metalurgică în care lucrez, „Pro
blemele economice ale socialismului în 
U.R.S.S/4 din care am studiat deja o parte.

Tineretul este dornic să cunoască pro
blemele politicii externe. Pentru cunoaș
terea amănunțită a problemelor politicii 
externe eu urmăresc în fiecare zi presa 
și săptămînalul ziarul „Pentru pace trai
nică. pentru democrație populară44. Din ar
ticolele ce mi se par mai importante ex
trag cele mai esențiale probleme în baza 
cărora îmi întocmesc un rezumat într-un

tinerilor de a-și ridica nivelul 
și preocuparea tovarășilor Hli- 
și Savin Sandu secretarul co- 
organizației de bază U.T.M. a

caiet special. Aceasta mă va ajuta foarte 
mult la primele lecții ale anului de învă- 
țămint unde noi vom dezbate aceste pro
bleme. Mi-am conspectat pînă acum des
fășurarea lucrărilor conferinței miniștri
lor afacerilor externe de la Geneva cît și 
alte probleme din presă

In cursul anului trecut am observat că 
metodele folosite de mine ca propagan
dist în vederea educării tinerilor, în unele 
cazuri nu sînt cele mai bune.. Nu discu
tam cu tinerii mai îndeaproape, nu-i 
ajutam în permanență să-și lămurească o 
serie de probleme pe care ei nu le cu
noșteau. Cursanții cercului politic au ob
servat acest lucru. Ei mi-au spus că tre
buie să mă apropii mai mult de oameni 
și să-mi înibogățesc metodele de muncă. 
Aceasta a constituit una din sarcinile pe 
care le-am pus în planul meu de studiu. 
Multe am învățat despre felul cum tre
buie să muncești cu oamenii în vederea 
educării lor, din cartea „Despre educația 
comunistă44 de M. I. Kalinin, pe care o 
citesc în această perioadă.

Tot în cadrul cursului din anul trecut 
eu am văzut că pe tineri îi interesează 
mult să cunoască locurile și bogățiile pa
triei noastre. In vederea acumulării cu
noștințelor necesare în acest domeniu, în 
planul meu mi-am propus să studiez di
ferite materiale apărute în presă în legă
tură cu dezvoltarea, frumusețea și bogă
țiile unor regiuni ale patriei noastre.

Pentru îmbogățirea cunoștințelor de 
cultură generală mai citesc acum roma
nul „Pîine albă44 iar peste puțin timp voi 
începe „Secerișul44. Desigur că folosesc și 
celelalte mijloace de îmbogățire a cuno
ștințelor culturale, cinematograful, tea
trul și expozițiile. Filmul „Povestea unui 
om adevărat44 pe care l-am văzut de cu- 
rînd, m-a îmbărbătat și mai mult atît in 
producție cît și în pregătirea mea poli
tică și culturală. Biblioteca fabricii a de
venit pentru mine un prieten nedespărțit. 
Aici găsesc diferite broșuri, cărți și re
viste care mă ajută să-mi împrospătez 
materialul studiat anul trecut și în ace
lași timp să mă pregătesc în vederea des
chiderii noului an de învățămînt politic. 
Nu neglijez nici celelalte acțiuni care au 
tocmai scopul îmbogățirii cunoștințelor. 
De exemplu, comitetul organizației de 
bază U.T.M. a organizat o excursie la 
castelul Peleș din Sinaia, la care voi par
ticipa și eu. Vizitarea acestui castel va fi 
pentru mine un mijloc important de cu
noaștere a felului cum s-au lăfăit in țară 
Hohenzollemii.

Fără studierea sistematică, neîntreruptă, 
propagandistul nu poate să fie bine pre
gătit pentru noul an de învățămînt poli
tic. Dacă el își va pune în centrul preo
cupărilor problema învățăturii in peri
oada de vară, va putea fi cu adevărat la 
înălțimea sarcinii încredințate: educa
rea comunistă a tineretului. Acest lucru 
l-am înțeles și eu pe deplin. Știu că cu
noștințele pe care le voi acumula în a- 
ceastă perioadă de întrerupere a cursuri
lor mă va ajuta să fiu bine pregătit și să 
ajut mai mult pe elevii pe care-i voi avea 
in noul cerc de învățămînt politic.

NASTASE VASILE 
propagandist la fabrica de rulmenți 

din Moldova

La fabrica de conserve ..Flora 
București se duce intens lupta pentru 
a da oamenilor muncii conserve de 
calitate superioară. In fruntea acestei 
lupte, alături de alți muncitori, se află 
și Victoria Doroftei fruntașă in între
cerea socialistă. Fotografia noastră în
fățișează un aspect din mHnca acestei 
harnice utemisie.

Ariile din
așezată la ca- 
aceste zile de

o o

Cu dalta și ciocanul

Instantanee Hunedorene

Cărți noi
Apărute în editura „Cartea Rusă" 

Lev Tolstoi — Război și pace (vol. I.) 
lei.

N.

In miez de vară merg prin centrul 
orașului Hunedoara (orașul vechi). In 
jurul meu lume multă, oameni fel de 
fel. Mă uit la pantofii mei abia lus- 
truiți și la costumul curățit de cu- 
rînd Gulerul cămășii mele albe l-am 
scos peste reverul hainei Ce bine se 
simte omul intr-o cămașă curată Mă 
uit la oamenii din jur și nu-mi pot 
da seama de ce sînt așa de prăfuiți. 
Nimănui nu-i strălucesc pantofii. Nu 
se poate să nu fie și neglijenți într-un 
oraș cri atîta lume — .mă gîndesc eu. 
încep să urmăresc cu insistență, mă

de curea

e prea

mai gras 
avut o

A.

I.

284 pag. 9,65 
V. Gogol — Opere (vol. I)

368 pag. — 16,45 
Tolstoi — Opere (voL IID

708 pag. —18,40 
PovestirileTurgheniev 

vînător

A.

P.

A.

lei.

lei. 
unui

Ceijvili — Lela
348 pag. — 7 lei.

336 pag. 7,85 lei 
Bajov — Floarea de piatră și alte 
povestiri din Ural

220 pag. — 19,20 lei. 
Gcnciarov — Corespondentul no
stru

în dreapta, insă 
găsesc unul cu-

uit în stingă, mă uit 
îmi este imposibil să 
rat ca mine.

Deodată, pe stradă 
de mașini în mare viteză Un nor gros 
de praf inundă in rotocoale 
Nu mai văd nimic, mă înec, 
mă ustură ochii O altă mașină trece 
in sens opus, apoi alta. Nu mai știu 
pe unde s-o apuc, o să mă rătăcesc... 
Aud î.n jurul meu o discuție :

— Sfatul popular are mașină 
stropit strada.

— Serios 1
— Da Si încă de mult.
— Si unde-i? Că n-am văzut-o 

ciodotă.
— Nu știu. Are și măturători.
— O fi avînd.

In sfîrșit s-a mai potolit .Norii 
praf s-au așternut din nou pe stradă 
și pe hainele mele. Pantofii îmi sînt 
albi de praf.

Am stat multe zile in Hunedoara. 
Zile de zăpușeală Cam a patra zi s-a 
înnorat și oamenii așteptau să plouă. 
Pe la prinz au început să cad.ă pri
mele picături de ploaie Odată cu ele 
a apărut pe stradă și mașina de stro
pit a sfatului. Arunca apă pînă pe 
trotuare.

Am o treabă pe strada I. C Frimu, 
în orașul vechi. După lungi căutări 
am ajuns la. capătul străzii Vreau să 
caut numărul. însă nu mai pot înain
ta. Un miros puternic mă împinge 
înapoi ca o furtună. Mă doare capul. 
Văd pe stradă grămezi de moloz 
băltoace verzi, 
gospodine trec 
leți și căni în

— Dacă nu 
bea puțină apă ?

— Hai cu noi la Zlătași! mă 
deamnă ele. Pornesc in urma 
Merg multe sute de metri pină ajung 
ta marginea unui pirîu. Acolo, lîngă 
malul apei este săpată o fîntînă ci-

trece o coloană

strada 
tușesc,

lindrică îngustă, fără cumpănă sau 
roată.

— Am uitat fringhia acasă — spune 
o femeie.

— Nici eu n-am luat fringhie — 
spune cealaltă

— Ce ne facem ?
Eu am o idee Mă descing 

șt le-o întind gospodinelor.
— Vai, mulțumesc dar 

scurtă...
— Îmi pare rău că nu sînt 

— arunc eu o glumă. Aș fi 
curea mai lungă

In sfîrșit, femeile s-au descurcat. Au 
legat cureaua de o găleată, de curea 
au legat o prăjină și cu chiu, cu vai 
au scos apă. Am băut și mi-am poto
lit setea îmi făcusem chef de vorbă.

— O duceți tare prost cu apa — vor
besc eu compătimitor.

— Așa cum vezi și dumneata — 
răspunde una din femei. Ne chinuim 
cum putem pînă s-o gîndi sfatul 
popular orășenesc să termine canali
zarea începută acum doi ani.

— Parcă numai la noi e așa ? spune 
a doua femeie. Du-te pe strada 9 
Mai, pe strada Eminescu, să vezi ce-i 
și pe acolo

Ce să mă mai duc ? îmi dau seama 
Dealtfel am auzit că deputății în sfa
tul popular al orașului Hunedoara 
Kovaci Alexandru, Albu Hortensia și 
alții, au anunțat mereu sfatul că ce
tățenii din circumscripția lor sînt ne
răbdători să facă muncă voluntară ca 
să-și curețe străzile, insă de

f

fiecare

șt
Mi s-a făcut sete. Două 
pe lîngă mine cu 
mîini. întreb: 
vă supărați, unde

dată secretarul sfatului, tovarășul Va- 
sile Ion le-a răspuns rece, nepăsător :

— Și cu ce să se care gunoiul de 
acolo 1

— Păi să ne pună sfatul o 
la dispoziție I

— Imposibil Nu dispunem 
șini pentru orice fleac.

Stau și mă gîndesc Dacă la 
șui Vasile Ion faptul că atîția
trăiesc in condiții insalubre este 
fleac, atunci faptul că el, secretarul 
sfatului, nu rezolvă cerințele oame
nilor muncii, nu e un simplu fleac: 
e ceva grav.

mașină

de ma-

gă-

pot

în- 
lor.

tovară- 
oameni 

un

text și desene de
M. CARANFIL

corespondentul „Scînteii tine
retului" pentru regiunea 

Hunedoara
J

Industria
So-

la
pină acum, poporul nos- 
că în acest strălucit de-

Poporul romin se 
pregătește să sărbă
torească cea de a 
10-a aniversare a eli
berării sale de către 
glorioasa Armată 
vietică.

Privind înapoi 
drumul străbătut 
tru iși dă seama
ceniu al istoriei in țara noastră s-au pe
trecut profunde transformări politice și 
economice, au fost obținute importante 
succese în toate domeniile construcției 
noastre pașnice, economice și culturale.

Una dintre cele mai semnificative trans
formări care au avut Ioc în țara noastră 
este creșterea și dezvoltarea industriei 
grele, in special a celei metalurgice și 
constructoare de mașini. Pentru a făuri și 
dezvolta o puternică industrie construc
toare de mașini, capabilă să reutileze și să 
schimbe radical baza tehnică de producție 
a celorlalte ramuri ale industriei, precum 
și a agriculturii, este necesară lărgirea 
considerabilă a industriei noastre siderur
gice producătoare de metal.

Cu sprijinul permanent al Uniunii So
vietice această sarcină este îndeplinită cu 
succes. încă din anul 1948 volumul pro
ducției industriei metalurgice a depășit 
nivelul anului 1938. anul celei mai mari 
producții dinainte de război. Datorită 
creșterii capacității de producție, prin re
construirea și lărgirea centrelor meta
lurgice, producția anuală de oțel a atins, 
încă în 1953, cantitatea de 750.000 tone, 
fiind de 4 ori mai mare ca în anul 
1938.

Partidul nostru, insușindu-și experiența 
glorioasă a P.C.U.S. în lupta pentru indus
trializarea socialistă a Uniunii Sovietice, 
și-a îndreptat atenția și a mobilizat ener
gia creatoare a poporului pentru făurirea 
unei puternice industrii metalurgice și 
constructoare de mașini. Fără această ra
mură industrială nu ar fi fost cu putință 
cucerirea strălucitelor succese în economia 
națională, după cum nu ar fi posibilă așe
zarea economiei țării noastre pe baze socia_ 
liste.

In anii stăpînirii burgheziei și moșieri- 
mii, dezvoltarea industriei metalurgice a 
fost intenționat frinată, pentru ca astfel, 
Rominia să rămină o țară dependentă de 
puterile imperialiste din apus, o țară a mi
zeriei și a sărăciei.

Astăzi, in condițiile create de regimul 
de democrație populară, cu sprijinul ne
contenit al Uniunii Sovietice, noi avem o 
puternică industrie metalurgică și con- 
otructoare de mașini In continuă dezvol-

Recepția oferită de Ambasada 
R. P. Chineză la București
Duminică seara, atașatul militar ad

junct al Ambasadei R.P. Chineze la Bucu
rești, locotenent colonel Tan Ciu, a oferit 
la Restaurantul „Pescăruș" o recepție cu 
prilejul aniversării a 27 de ani de la În
ființarea Armatei Populare de Eliberare 
Chineze

La recepție au luat parte tovarășii, dr. 
P. Groza, I. Chișinevschi. Chivu Stoica, 
general de armată E. Bodnăraș. D. Coliu, 
N. Ceaușescu, general locotenent Al. Dră- 
ghici, general locotenent L. Sălăjan, acad, 
prof. dr. C. I. Parhon, M. Mujic, Liuba 
Chișinevschi, acad. I. Murgulescu, mem
brii ai guvernului și ai C.C. al P.M.R., 
Gr. Preoteasa, prim locțiitor al ministru-, 
lui Afacerilor Externe, Stelian Moraru, 
președintele C.C.S., M Macavei, pre
ședinte de onoare al Institutului Romin 
pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, 
conducători ai organizațiilor obștești, ge
nerali și ofițeri superiori.

Au participat: Den Em. ambasadorul 
R.P.D. Coreene, Stoian Pavlov, ambasa
dorul R. P. Bulgaria, Zev Argaman, în
sărcinatul cu afaceri al Israelului. I. I. 
Horoșilov, însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al U P..SJS., Jozsef Szipka. însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R. P. Un
gare. Josef Vochomurka, 
cu afacrei ad-mterim al
slovace, Zeqi Agolli, însărcinatul 
afaceri ad-interim al R. P. Albania, Erich 
Siemons. însărcinatul cu afaceri ad-inte
rim al R. D. Germane, Leon Modrze- 
jeivski, însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Polonă. Michael G-lzer, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Elveției, 
Kaarlo Lessila, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Finlandei, A.C.K. Wright, 
secretar la Legația Danemarcei'și E. A. 
W. Bullock, secretar III la Legația Marii 
Britanii.

De asemenea au participat general lo
cotenent D. I. Smirnov, atașat militar al 
U.R.S.S., col. A. W. Ward, atașat militar 
al Marii Britanii și grp. cpt. J. S. Ken
nedy, atașat al Aerului al Marii Britanii.

Din partea chineză au participat mem
brii Ambasadei in frunte cu însărcinatul 
cu afaceri ad-interim Li En Țiu.

însărcinatul 
R. Ceho- 

cu

Clopodia, este o comună 
păt de țară, in Banat. In

i vară, ulițele satului sint pustii ; doar o- 
rătăniile gălăgioase, traversează ici, colo, 
drumeagul plin de colb. Daeă-1 cauți 
la sfatul popular pe președinte, singu
rul om din sediu, bătrinu! referent ce 
păzește clădirea ca un pusnic, îți va răs
punde mirat de întrebare : ,.pe teren". 
„Si dînsa-i pe teren" — ți se răspunde 
cînd intrebi de utemista Grecu Ana, se
cretara sfatului.

Dacă te-ai urca în turnul bisericii și 
ai arunca o privire in jur, ai vedea „te
renul".

La poalele dealurilor Clopodiei, lanu
rile fremătătoare de ieri, stau în căpițe. 
Cărări mici, bătătorite de roțile carelor 
se resfiră in cimpie. Pe aceste drumea
guri căruțele încărcate, înalt, cu snopi 
se mișcă greoaie spre arii. Anul acesta 
holdele s-au pîrguit mai tîrziu. Seceri
șul s-a și terminat. Acum se dă bătă
lia la arii, la treieriș, la umplerea sa
cilor cu boabe aurii.

Cind am auzit că la Clopodia organi
zația de bază U.T.M a comunei cuprin
de doar 14 utemiști. din care trei au 
fost primiți de curînd în organizație, am 
fost dezamăgit. Bună alegere mi-am zis. 
Ce vrei de la 14 oameni, ce poate să facă 
un mănunchi de tineri intr-un sat des
tul de mărișor ca Clopodia ? Activitatea 
U.T.M.-ului în noianul de treburi din 
sat, o fi ca o picătură de apă în mare.

Mai tîrziu mi-a părut rău că am gîn
dit astfel. Chiar ar trebui să cer scuze 
utemiștilor din Clopodia pentru 
rea pripită.

Pe utemiștii Clopodiei i-am 
datorie, pe fiecare la postul lui. 
locul pe care bătrînul referent al sfatu
lui popular îl numea „teren".

Stînd de vorbă cui unul și altul am a- 
flat cîte ceva din activitatea celor 14 
utemiști care formează organizația din 
comună.

In ziua de 4 iulie la Clopodia a avut 
loc o adunare generală a utemiștilor. Pe 
ordinea de zi era un singur punct : „Sar
cinile in campania de vară". A fost o 
adunare mai neobișnuită. Scurtă, dar cu 
miez. Tovarășul Crăciun Miron, secreta
rul organizației de bază U.T.M. a arătat 
care sînt sarcinile ce revin organizației 
in campania de vară. Discuțiile au fost 
la fel : scurte și precise.

Apoi s-au împărțit sarcinile Nu mai 
este cazul să amintim că fiecare utemist 
a primit sarcini concrete și de răspun
dere. Nici nu se putea altfel, căci în fața 
treburilor multe, numărul de 14 tineri 
utemiști era chiar prea puțin ca cineva 
să rămină fără sarcini. Iar organizația 
de bază și-a propus să organizeze model 
cele două arii ale comunei, iar una s-o 
patroneze pină la terminarea completă a 
treierișului.

S-a plecat de la adunarea generală cum 
pleacă un mic detașament de luptători, 
puțin numeros, dar hotărît să ciștige o 
bătălie mare. Să vă prezentăm pe cîțiva 
din cei 14 utemiști ai Clopodiei.

Miron Crăciun, secretarul 
de bază este responsabilul 
aria tineretului.

De departe se poate zări

aprecie-

găsit la 
adică la

organizației 
ariei nr. 2,

INFORMAȚIE
Luni 2 august a.c. a plecat spre R.P. 

Chineză pentru a participa la lucrările 
Consiliului F.M.T.D., care vor începe la 
Pekin in ziua de 9 august a.c„ delegația 
Uniunii Tineretului Muncitor, compusă 
din tovarășii Ion Circef, secretar al C C. 
al U.T.M., Costică Alecu și Dinu Munte, 
membri ai C-C- al U.T.M.

aria tinere
tului. La intrare s-a pus un fel de arc 
de triurrrf împodobit cu două drapele și 
o lozincă mare. Pe sub acest arc de triumf 
modest; construit din trei seînduri pătrate 
și groase, sub cele două drapele și sub 
lozinca scrisă cam stîngaci „Trăiască 
Partidul Muncitoresc Romîn, forța con
ducătoare în R.P.R.44 pleacă țăranii mun
citori cu grînele spre casă și cu bucuria 
împlinirii datoriei către patrie.

Mai încolo, un panou cu geamuri, în
fipt în pămînt, oprește atenția vizitatoru
lui. Pe o față a panoului este un foto
montaj ce reprezintă aspecte din lupta 
pentru strîngerea recoltei din anii tre
cuți. Cealaltă față, nu este altceva decît 
gazeta de arie. Cele trei articole de pe 
gazetă scrise de utemiști au următoarele 
titluri : „Să strîngem recolta la timD și 
fără pierderi*4 „Predarea cotelor, datoria 
fiecărui cetățean** și „Importanța dez- 
miriștitulut**

Aria este împînzită cu butoaie mari 
pline cu apă. în apropiere s-a construit 
din nuiele un fel 
agățate diferite 
stingătoare, toate

înflorește patria noastră

metalurgică
al

de stativ 
unelte: 

pentru a

pe care sînt 
furci, găleți, 

păzi aria de

incendiu. Mai departe, se zărește coliba 
din nuiele, care nu este altceva decît 
punctul sanitar.

Indicatoarele mici din raza ariei, te 
previn asupra interdicției fumatului, lo
cului unde se poate totuși fuma, asupra 
locului unde sînt stingătoarea și uneltele 
de stins focul, punctul sanitar și altele.

Așa a alcătuit aria pe care am descris-o 
foarte pe scurt, Miron Crăciun secreta
rul organizației de bază U.T.M.

Se spune despre tovarășul Miron 
este un bun oi’ganizator. 
greșește.

In sfîrșit am găsit-o și 
fugind cu un sul de afișe

că
Cred că nu se

pe Ana Grecu,
,______ ___ _ subțioară de la

o arie la alta. Ana Grecu e o fată înaltă 
și slăbuță, cu părul negru, care indife
rent cu cine stă de vorbă își^ suduie 
munca de secretar al sfatului, își varsă 
amarul greutăților muncii ei și preamă
rește zilele cînd lucra ca simplă munci
toare la fabrica de furnir din Deta. Pină 
la urmă însă îți spune că sînt și lucruri 
frumoase în munca secretarului de sfat, 
în capul căruia se sparg toate problemele 
comunei.

Ana face parte din colectivul ce răs
punde de agitația la arii. In colec
tiv mai sînt utemiștii Brădeanu Ion și 
Cervenca Francisca. S-a cerut mult spirit 
gospodăresc .acestui colectiv ca să-și în
deplinească sarcinile. Cei trei utemiști au 
confecționat trei fotomontaje, au cerut 
ajutorul tîmplarilor gospodăriei colective 
din comună pentru lozinci. Vopseaua, la 
fel a fost o problemă care totuși s-a re
zolvat.. La desenatul și scrierea lozincilor 
s-a cerut concursul organizației U.T.M. de 
la școală. Fiecare cui ce există la arie 
are povestea lui. Dar toate au fost pro
curate.

Acum Ana se gîndește cum să mai îm
bogățească aspectul și viața ariilor. Au 
fost scoase o mulțime de cărți din 
bibliotecă. Fiecare arie va avea o biblio
tecă volantă. Și în fiecare zi se va orga
niza de către agitatori citirea în colec
tiv.

Ana a descoperit la școală și un radio 
care are o siguranță defectă. Aparatul 
va fi reparat și instalat la o arie. Ana 
spune că dacă e și muzică și s*ărbăto?re, 
bucuria e mai mare. Și nu strică de loc 
ca după ce ți-ai dat cota să joci la arie 
o sîrbă, să se clatine și namila de batoză.

Afară de acestea se vor mai organiza 
spectacole date la arii în timpul pauze
lor, de căminul cultural și grădinița de 
copii Ana spune că țăranii muncitori 
cînd își vor vedea copiii durdulii, bine 
îngrijiți la grădiniță, cintînd și jucînd lc 
arie, își vor zice că merită să dai cu 
bucurie cota statului, fiindcă de pîinea 
aceea se vor bucura și cei mici de la ei 
din sat.

Și iată așa pe rînd am putea povesti 
despre munca fiecărui utemișt în parte 
din Clopodia.

Ei, uitasem și neapărat trebuie spus 
cîteva cuvinte și despre doi utemiști care 
în aceste zile n-au nopți liniștite.

Unul din ei e utemistul Pavel Ursu. 
Pavel, răspunde pentru paza ariilor de 
incendiu. El e cel cu butoaiele, cu stati
vele de care sînt atîrnate unelte de stins 
foc, cu mica inscripție scrisă : „Fumatul 
strict oprit44, cu lotul pentru fumat și al
tele. Pavel are mereu îndoieli, fuge de la 
o arie la cealaltă ca nu cumva în ciuda 
inscripțiilor să-și fi aprins țigara careva. 
Zău, nu vă sfătuiesc să încălcați regulile 
securității de incendiu la Clopodia, că 
aveți de furcă cu Pavel Ursu.

Celălalt, e Ioan Gheorghe. El are nopți 
tot atît de zbuciumate ca Pavel. Ioan răs
punde pentru paza ariilor noaptea. E 
ferm convins că cei puși la pază sînt con- 
știenți și apoi instruiți de el și totuși nu 
se poate abține să nu facă cîte o „inspec
ție'‘ fulgerătoare. Nu știu ce-i trăznește 
prin cap, dar deodată tîșnește chiar și 
noaptea din pat spre o arie.

loan Gheorghe e un vlăjgan de om, ce 
ar putea băga în sperieți chiar și pe cel 
40 de hoți din povestea 
Făptura lui uriașă apare 
noaptea la arii. Cerul e 
și luna aruncă o lumină palidă asupra 
satului. O umbră alunecă pe clăile ariei. 
E loan Gheorghe. unul din cei 14 utemiști 
ai Clopodiei, la datorie.

cu Âli-Baba. 
pe neașteptate 

spuzit de stele

ȘTEFAN HALMOȘ

în slujba creșterii nivelului de trai
oamenilor muncii

tare. Astăzi noi chiar 
exportăm o seamă 
de mașini în străină-' 
taie. ’ i *

Au fost construite * 
noi întreprinderi, al
tele au fosr radical reconstruite și consi
derabil mărite. In condițiile unei creșteri 
rapide a capacității de producție, a însu
șirii tehnicii noi, a îmbunătățirii necon
tenite a metodelor de organizare a muncii 
și a producției, industria construcțiilor de 
mașini a reușit să dea țării o producție 
din ce în ce mai mare de mașini și utilaj 
industrial din cele mai sariate.

Industria noastră de mașini — mindrie 
a întregului nostru popor — produce as
tăzi în serie mașini și utilaj pentru re- 
utilarea și lărgirea bazei materiale de pro
ducție a celorlalte ramuri ale industriei — 
industria combustibilului, industria ener
getică, industria chimică, industria lem
nului. industria materialelor de construc
ții. industria ușoară și alimentară, agri
cultură, transporturi etc.

In ultimii ani, a avut loc. odată cu dez
voltarea cantitativă a industriei construc
toare de mașini, și lărgirea sortimentelor. 
In acești ani a fost începută producția unui 
număr de peste 150 tipuri de mașini im
portante, ca de pildă, turbogeneratoare de 
3.000 kw. cazane de înaltă presiune, tur- 
bosuflante, motoare pină la 1.000 C.P., 
tractoare de 35 și 120 C.P.. utilaj de mon
taj de mare randament și putere de ridi
care, cum sînt macaralele Derrik de 55 
tone. De asemenea se fabrică linii tehno
logice de ciment, instalații» de 
mare adincime, material rulant 
capacitate, diverse alte 
randament.

O atenție 
construcțiilor 
șini și utilaj 
industria ușoară și alimentară. Astfel 
crește continuu numărul mașinilor și uti
lajelor destinate agriculturii noastre. Se 
lărgește în permanență sortimentul la uti
laje și mașini agricole ca, de pildă, trac
toare, pluguri, cultivatoare, prășitoare, se- 
cerători-legători, semănătoare, batoze etc. 
Pentru industria ușoară’ se fabrică rin
guri, flyere. carde, laminoare de bum
bac. Se produc în ierie pentru industria

Ing. Stoian Petrescu
Locțiitor al Ministrului Industriei 

Tilctalurgiee ți Construcțiilor de Mașini

mașini

foraj de 
de mare 
de mare

industriaacordă 
fabricării de ma-

deosebită 
de mașini 
pentru agricultură, pentru

alimentară frămîn- 
tătoare de pîine, tri- 
gorifere, mașini de 
curățat cartofi, ma
șini electrice de tocat 
carne, mașini de 

tocat zarzavaturi etc.
Realizări importante au fost obținute în 

fabricarea utilajului pentru industria pie
lăriei și încălțămintei. Uzinele noastre con
structoare de mașini fabrică în mod cu
rent mașini de ciocănit pielea, mașini de 
ștampilat talpa, fețele etc.

Mașinile și utilajele fabricate de in
dustria noastră constructoare de mașini 
lărgesc considerabil baza materială de 
producție atir a ramurilor industriei grele, 
cit și a ramurilor producătoare de bunuri 
de consum, făurind temelia trainică a unei 
sporiri considerabile a producției mărfuri
lor de consum popular.

Necesitatea creșterii ritmului de dezvol
tare a producției agricole și a producției 
industriei ușoare si alimentare a pus noi 
obiective importante industriei construc
toare de mașini din țara noastră.

Sarcinile planului pe anul 1954 in in
dustria construcțiilor de mașini arată efor
turile ce trebuiesc făcute in direcția înzes
trării mai departe cu utilaj modern, de 
înaltă tehnicitate, a agriculturii, a ramu
rilor producătoare de bunuri de consum.

Industria Republicii noastre Populare, 
reconstruită și puternic dezvoltată in 
anii regimului de democrație populară, 
este o industrie de pace și urmărește slu
jirea intereselor poporului nostru muncitor. 
Toate eforturile industriei noastre socia
liste sint îndreptate către un singur țel: 
acela de a mări puterea economică a ță
rii, de a creea un belșug tot mai mare de 
produse, de a permite ridicarea neîntre
ruptă a bunăstării materiale și culturale 
a celor ce muncesc.

Partidul și guvernul pun în centrul pre
ocupărilor lor lichidarea răminerii în 
urmă a agriculturii, a producției industriei 
ușoare, a industriei alimentare și a tutu
ror industriilor producătoare de bunuri de 
larg consum.

Hotărîrile plenarei Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin din au
gust 1953, cit și măsurile luate de guvern, 
mi ca scop să asigure dezvoltarea mult

mai rapidă a produc
ției industriei ușoare, 
alimentare, a produc-

mentară au fost alo
cate pe anii 1953-1955 
investiții de circa 

1,8 milioane lei, sporindu-se simțitor pro
ducția preparatelor de carne și pește, pro
ducția de ulei comestibil, zahăr și altele.

Industriei textile și de îmbrăcăminte i 
se vor aloca investiții de circa 1,2 miliarde 
lei. pină în 1935 dublîndu-se volumul pre
văzut mai înainte.

Pentru realizarea acestor obiective, in
dustria construcțiilor de mașini este che
mată să producă acum, intr-o măsură mai 
mare decit in trecut, mașini și utilaje mai 
multe, mai variate și mai ieftine pentru 
lărgirea bazei materiale de producție a 
agriculturii și a ramurilor industriei pro
ducătoare de bunuri de consum. Astfel, 
anul acesta producția de mașini și de uti
laj pentru agricultură va atinge un nivel 
de peste 140 la sută față de realizările din 
anul 1953. In același timp producția de 
utilaj specific pentru industria 
tară va atinge în acest an un 
298 la sută față de 1953.

Dezvoltarea industriei noastre ____ _
industriei metalurgice și construcțiilor de 
mașini, bază de dezvoltare a celorlalte 
ramuri ale industriei economiei naționale 
aduce o contribuție de preț la consoli
darea economiei noastre naționale, la ri
dicarea sistematică a bunăstării materiale 
a oamenilor muncii din țara noastră.

Ip cinstea măreței sărbători a lui 
23 August, oamenii muncii din industria 
metalurgică și constructoare de mașini sini! 
hotăriți să îndeplinească directivele parti
dului și guvernului, să construiască ma
șini și utilaje tot mai multe, tot mai va
riate, de calitate cît mai bună și la un 
preț de cost scăzut.

Însuflețiți de perspectivele luminoase 
deschise poporului romîn prin actul de la 
23 August 1944, avînd sprijinul permanent 
al marei Uniuni Sovietice .metalurgiștii 
și constructorii de mașini, laolaltă cu toți 
oamenii muncii din țara noastră nu precu
pețesc nici un efort pentru a aduce con
tribuția lor la opera de făurire a socia
lismului în tara noastră la consolidarea și 
victoria păcii în întreaga lume.

alimen- 
nivel de

grele, a
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Deschiderea Expoziției Agricole Unionale — 
lin mare eveniment în viața popoarelor sovietice

MOSCOVA 1 (Agerpres). 
transmite :

La 1 august, orele 12 a.m„ s-a deschis 
la Moscova Expoziția Agricolă Unională. 
In înaltul cerului albastru fluturau dea
supra pavilioanelor drapelele de stat ale 
U.R.S.S. și ale celor 16 republicii unio
nale.

La solemnitatea de deschidere au fost 
de față zeci de mii de oaspeți care um
pleau de la un capăt la altul uriașa Piață 
a colhozurilor, în care sînt situate nume
roasele pavilioane ale expoziției. *

Sînt de față colhoznici, lucrători din 
sovhozuri, de la stațiuni de mașini și 
tractoare și din instituții științifice, repre
zentanți ai oamenilor muncii din Moscova, 
muncitori, oameni de știință, scriitori și 
artiști, sosiți în capitală din toate colțu
rile țării. La deschiderea expoziției au 
venit delegații din Republica Populară 
Chineză, Republica Populară Democrată 
Coreeană, Cehoslovacia, Republica Demo
crată Germană, Polonia, Mongolia, Alba
nia, Ungaria, Romînia, Bulgaria, Austria, 
Iran, Suedia, Israel, Islanda, Canada și din 
alte state. Printre oaspeții care se află la 
Moscova la invitația diferitelor organiza
ții obștești, sînt delegații sindicale, de ti
neret și femei, delegații ale oamenilor de 
cultură dintr-o serie de țări. Sînt de față 
membri ai corpului diplomatic. In tribuna 
din fața Pavilionului Central iau loc frun
tași din agricultură, miniștri și oaspeți 
străini.

Mitingul este deschis de academicianul 
Nikolai Țîțîn, directorul expoziției. Răsună 
solemn Imnul de Stat al Uniunii Sovie
tice.

Ivan Benediktov, ministrul Agriculturii 
el U.R.S.S., rostește discursul inaugural.

Expoziția Agricolă Unională — a spus 
el — care se deschide astăzi, își începe ac
tivitatea in zilele memorabile cind în țara 
noastră se desfășoară tot mai larg lupta 
întregului popor pentru traducerea în 
viață a mărețului program al avîntului 
rapid al agriculturii socialiste, trasat de 
Partidul Comunist șl Guvernul Sovietic. 
Agricultura socialistă a Uniunii Sovietice, 
creată și consolidată sub conducerea Par
tidului Comunist, a obținut mari succese. 
In țara noastră sint în prezent 94.000 de 
colhozuri, 8.950 de stațiuni de mașini și 
tractoare, peste 4.700 de sovhozuri, înzes
trate cu o tehnică înaintată.

Regimul colhoznic și-a dovedit superio
ritatea sa incontestabilă față de mica gos
podărie țărănească producătoare de măr
furi precum și față de marea producție 
agricolă capitalistă.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au trasat Expoziției 
Agricole Unionale, spune Benediktov, ea 
sarcină, de bază și cea mai importantă — 
larga popularizare a realizărilor agricul
turii socialiste pentru introducerea grab
nică în producția colhoznică și sovhoz- 
r.ică a experienței înaintate a colhozurilor, 
sovhozurilor, stațiunilor de mașini și trac
toare, a fruntașilor și organizatorilor agri
culturii. precum și a realizărilor institu-

TASS țiilor de cercetări științifice și experimen
tale.

La noi, a subliniat ministrul, sînt cre
ate toate posibilitățile și condițiile pentru 
introducerea pe scară largă în producție 
a metodelor înaintate ale științei agricole, 
a tuturor realizărilor fruntașilor. O sar
cină urgentă constă în a pune în mișcare 
într-un scurt timp toate rezervele agri
culturii socialiste. Trebuie să se realizeze 
o asemenea ridicare generală a producției 
la hectar și a productivității creșterii 
animalelor, incit toate colhozurile să se 
bucure de prosperitate, în țară să fie 
abundență de produse alimentare pentru 
populația în creștere a orașelor și de ma
terie primă pentru industria ușoară și ali
mentară, toți colhoznicii să devină oameni 
avuți și înstăriți. O condiție hotărîtoare 
a dezvoltării continue și multilaterale a 
agriculturii este ridicarea constantă a pro
ductivității muncii. Expoziția arată căile 
rezolvării următoarelor sarcini, dintre 
cele mai importante ale economiei națio
nale — îmbunătățirea folosirii tehnicei, 
ridicarea calificării cadrelor, folosirea no
ilor mașini, aplicarea noilor metode îna
intate de cultivare a plantelor agricole 
și de creșterea animalelor, îmbunătățirea 
organizării și a retribuirii muncii.

Expoziția Agricolă Unională este che
mată să devină o școală de masă pentru 
studierea experienței înaintate a S.M.T.- 
urilor. colhozurilor și sovhozurilor, pre
cum și a realizărilor științei agricole, să 
devină o adevărată universitate populară. 
Ea deschide uriașe posibilități pentru un 
nou avint al agriculturii socialiste.

Expoziția agricolă unională demonstrea
ză experiența înaintată în toate dome
niile producției agricole.

In încheierea cuvântării sale, Ivan Be
nediktov a rostit cuvinte de salut în cin
stea armatei de milioane a oamenilor 
muncii din agricultura socialistă. în cins
tea Guvernului Sovietic și Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Cuvintele de încheiere ale vorbitorului 
sînt întâmpinate de aplauze care mult timp 
nu contenesc.

Din însărcinarea guvernului U.R.S.S., 
ministrul Agriculturii Benediktov declară 
deschisă Expoziția Agricolă Unională pe 
anul 1954. S-a intonat Imnul de Stat al 
Uniunii Sovietice. Academicianul Țîțîn ri
dică deasupra Pavilionului principal al 
Exopziției drapelul de Stat al UH.S.S. și 
în urma lui se înalță steaguri deasupra tu- 
tutror pavilioanelor. Ministrul Benediktov 
se îndreaptă către intrarea în Pavilionul 
principal și taie panglica. In acest moment 
apa numeroaselor fîntîni țișnește ca niște 
boabe de briliante. Răsună melodia ma
iestuoasă „Slava..." din opera „Ivan Su
sanin” de Glinka.

începe vizitarea Expoziției. Oaspeții ad
miră minunatele pavilioane-palate care 
înconjoară Piața Centrală a Expoziției —- 
Piața colhozurilor, largă și împodobită. 
Fiecare dintre aceste palate are aspectul 
său specific. Maiștrii ornamentării națio
nale, sculptorii în lemn și in piatră, pic
tori ai poporului au împodobit cu price
pere pavilioanele republicilor unionale.

le-au îmbrăcat în haine de sărbătoare. Din 
punctul de vedere al măreției concepției 
și al proporțiilor grandioase, expoziția 
care s-a deschis la Moscova nu-și are egal. 
Pe teritoriul ei care depășește 200 ha. se 
află 76 de diferite pavilioane-republicane 
pe ramuri și zonale, peste 200 de alte con
strucții. Iată clădirea monumentală înal
tă de 100 metri a Pavilionului principal 
deasupra căreia se înalță o stea aurită. 
Afișe artistice, tabele, desene, fotografii, 
basoreliefuri aflate în sălile acestui pavi
lion oglindesc cuceririle istorice ale socia
lismului, arată importanța industrializării 
țării ca bază a reconstrucției și dezvol
tării agriculturii. De la Pavilionul princi
pal vizitatorii se îndreaptă spre pavilioa
nele republicilor unionale în care sînt pre
zentate principalele trăsături caracteristice 
ale agriculturii fiecărei republici, realiză
rile celor mai bune gospodării, ale frunta
șilor în agricultură și creșterea anima
lelor.

In jurul acestor pavilioane care for
mează Piața colhozurilor, ca și pe întregul 
teritoriu al expoziției, verdeața abundă. 
Pavilionul R.S.S. Ucrainiene este înconju
rat de plopi, tei, castani, trandafiri. Ală
turi de Pavilionul Gruziei sovietice cresc 
bambuși, măslini, rodii, smochini, ceai și 
viță de vie.

Este suficient să mergi puțin mai de
parte și în fața privirilor se deschide Piața 
mecanizării. Una dintre cele mai mari con
strucții ale expoziției este pavilionul „Me
canizarea și electrificarea agriculturii” 
care se află aici. Sub cupola uriașă de 
sticlă a pavilionului și pe platforme des
coperite sînt expuse 1.200 de diferite ma
șini și unelte agricole, care sînt folosite 
pe larg în producția colhoznică.

In fața vizitatorilor se înfățișează în
tregul tablou al vieții satului sovietic, pu
terea orânduirii colhoznice 
tornicit de un sfert de 
Sovietică.

Expoziția ilustrează In 
rile prefaceri calitative 
în ultimul timp în agricultura U.R.S.S.: 
creșterea recoltei la hectar, mărirea pro
ductivității creșterii animalelor, ridicarea 
continuă a nivelului mecanizării muncilor 
agricole, valorificarea pământurilor virgi
ne. Numărul participanților la expoziție 
este de 159.000, printre care 3.911 colho
zuri. 1.300 sovhozuri, numerose instituții 
științifice, peste 150.000 de fruntași in 
agricultură. Exponatele prezentate sint o 
dovadă elocventă și concretă a traducerii 
în viață cu succes a hotărârilor istorice 
ale Partidului Comunist și Guvernului So
vietic cu privire la crearea în U.R.S.S. a 
abundenței de produse.

„Jn toate colțurile expoziției domnește 
o vie animație. Locuitorii din Moscova și 
oaspeții capitalei vizitează cu un deosebit 
interes această grădină-oraș care este un 
tezaur al marii experiențe a poporului. 
Această experiență va fi descrisă și re
dată în cărți și filme, despre ea vor po
vesti sute de mii de vizitatori ai expozi
ției. ea va deveni un bun al milioanelor 
da lucrători ai agriculturi sovietice.

veac
care s-a sta

in Uniunea

mod 
care

grăitor ma- 
au avut loc

40 de ani de Ia izbucnirea 
primului război mondial imperialist 
Deci arafia lui N. S. Tihonov, președintele Comitetului Sovietic 

pentru apărarea păcii
MOSCOVA 2 (Agerpres). — In legă

tură cu împlinirea la 1 august a 40 de 
ani de la izbucnirea primului război 
mondial imperialist, N. S. Tihonov, pre
ședintele Comitetului Sovietic pentru a- 
părarea păcii, a declarat următoarele în- 
tr-o convorbire cu corespondentul agen
ției TASS :

Omenirea nu va uita niciodată data de 
1 august 1914. In această zi, Germania a 
declarat război Rusiei. A început primul 
război mondial imperialist. Dezlănțuit de 
imperialiști și în primul rînd de impe
rialiștii germani care tindeau spre reîm
părțirea lumii, a sferelor de investiție a 
capitalurilor și de acaparare a dominației 
mondiale, acest război a costat nenumă
rate victime.

Din vina imperialiștilor din Germania, 
Auștro-Ungaria, Anglia, Franța și Rusia 
țaristă dependentă de ei, precum și a im
perialiștilor din S.U.A. și Japonia, în pră
pastia războiului au fost împinse peste 
30 de țări cu o populație da paste un mi
liard și jumătate de oameni. In cei pa
tru ani, pe cîmpurile de luptă au murit 
pentru interesele burgheziei oameni ai 
muncii, oameni simpli, pentru care răz
boiul prădalnic și nedrept a fost cea mai 
mare nenorocire. Se distrugeau valorile 
materiale și culturale create de popoare 
de-a lungul veacurilor. In același timp,, 
bogătașii realizau profituri fabuloase. 
Este suficient să amintim că S.U.A., care 
au fost printre inspiratorii primului 
război mondial imperialist și care au in
trat în ~
bogățit 
ropene 
dolari.

După 
imperialiste din Germania au fost zdro
bite. La aceasta și-a adus și Rusia con
tribuția ei. Acțiunile militare energice 
armatelor rusești care au încătușat și 
sleit forțele principale ale Germaniei 
oferit Angliei și Franței posibilitate 
creeze în spatele frontului armate uriașe, 
să obțină superioritate militară și tehnică 
asupra inamicului și să asigure victoria.

Trebuie subliniat îndeosebi faptul că 
pentru restabilirea economiei și puterii 
sale militare, Germania a folosit pe larg 
ajutorul financiar american datorită că
ruia a putut să întreacă pe foștii săi ad
versari în dezvoltarea economică. Tot
odată, reînvierea imperialismului german 
și fascizarea statului, primele sale ac
țiuni agresive împotriva unei serii 
state europene, au avut loc sub ochii bi
nevoitori și încurajarea cercurilor guver
nante imperialiste ale S.U.A., Angliei și 
Franței. Ei au vrut să vadă Germania 
puternică pentru a o folosi împotriva

acest război spre sfîrșit, s-au îm- 
nemăsurat de mult. Puterile eu- 
le-au rămas datoare 10 miliarde

cum se știe, fiarele de pradă

ale 
au 
au 
să

de

Inaugurarea liniei aeriene 
Moscova-Paris

2 (Agerpres). TASS

Uniunii Sovietice. Ei socoteau Germania 
drept un bastion împotriva comunismu
lui, însă nazismul hrănit de ei s-a nă
pustit asupra Poloniei, Franței și An
gliei.

In
cută 
și-a

lunie 1941 clica hitleristă 
la sinul imperialismului 
aruncat armatele împotriva Uniunii 

Sovietice. Dezvoltarea evenimentelor mi- 
litaro-politice și puternicul glas al po
poarelor împotriva fascismului au silit 
guvernele Angliei și S.U.A. să Ia parte 
la crearea puternicei coaliții antifasciste.

Popoarele lumii, salvate de Armata 
Sovietică de primejdia înrobirii fasciste, 
nu uită niciodată că tot greul războiului 
a fost purtat de poporul sovietic, condus 
de Partidul Comunist, care pretutindeni 
și întotdeauna a apărat efectiv cauza pă
cii. Din acest război sîngeros Statul So
vietic a ieșit și mai puternic și mai în
tărit. Aceasta, după cum se știe, nu co
respundea intereselor cercurilor reacțio
nare ale S.U.A., Angliei și Franței, care, 
intrînd în cel de al doilea război mon
dial, au vrut în primul rînd să scape de 
concurența Germaniei și Japoniei și în 
același timp să slăbească Uniunea So
vietică. Dar trebuie să ținem seama de 
fapte. Trebuie să ținem seama și de fap
tul că în urma celui de al doilea război, 
din sistemul capitalist s-au desprins o 
serie de țări — Polonia, Cehoslovacia, 
Ungaria, Bulgaria, Romînia, Albania. A 
repurtat victorie poporul chinez. A fost 
creată Republica Populară Chineză, s-au 
format Republica Populară Democrată 
Coreeană, Republica Democrată Vietnam, 
Republica Democrată Germană.

Uniunea Sovietică a devenit un bastion 
și mai întărit al păcii în lumea întreagă.

Acum, cercurile reacționare ale S.U.A. 
și ale altor țări capitaliste încearcă în in
teresele lor, să ațîțe focul unui nou război 
și mai distrugător. Dar popoarele nu au 
uitat învățămintele istoriei. Acum, mai 
bine ca oricînd, ele își dau seama că 
cauza preîntîmpinării unui nou război 
este o cauză vitală. Iată de ce mase tot 
mai mari de oameni din întreaga lume 
se string sub steagul pe care sint scrise 
cuvintele care cheamă la pace

Lagărul păcii, democrației și socialis
mului, în frunte cu Uniunea Sovietică, 
se întărește pe zi Ce trece. In jurul lui 
se unesc popoarele iubitoare de pace din 
toate țările. Acesta este un serios aver
tisment pentru toți dușmanii păcii. Prie
tenii păcii continuă cu o energie din ce 
în ce mai mare lupta pentru întărirea 
prieteniei popoarelor, pentru preintîm- 
pinarea unui nou măcel sîngeros. Ei duc 
această luptă fiind pe deplin convinși de 
succesul cauzei juste.

— cres- 
mondial.

MOSCOVA 
transmite:

La 2 august, 
internațională 
mul Vnukovo _ . ,
de*unde vor pleca în mod regulat avi o - 
nele noii linii, era pavoazat cu drapelele 1 
de stat ale U.R.S.S. și Republicii Fran
ceze. La plecarea primului avion pe aero
drom se aflau mareșalul de aviație Semen 
Javoronkov, șeful direcției centrale a flo
tei aeriene civile de pe lingă Consiliul, de 
Miniștri al ------
însărcinatul 
Franței în 
franceze la Moscova șl reprezentanți ai 
presei.

Mareșalul de aviație Semen Javoronkov 
și dl. N. G. Le Roy au rostit cuvintări.

s-a deschis linia aeriană 
Moscova-Paris. Aerodro- 

din apropierea Moscovei

U.R.S.S., dl. N. G. Le Roy, 
cu afaceri ad-interim' al

U.R.S.S., membrii ambasadei

--e.
Studenții sovietici 
în vizita în Anglia

LONDRA 2 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Delegația de studențl sovietici care vi
zitează Anglia în urma invitației Uniunii^ 
naționale a studenților din Anglia, a orfl 
ganizat la Londra, la 1 august, o confe^ 
rință de presă în cadrul căreia delegația . 
a dat citire unei declarații în care subli
niază primirea cordială făcută studenților 
sovietici de reprezentanții diferitelor pă
turi ale populației engleze. „întrevederile 
și convorbirile cu studenți, profesori șt 
conferențiari, cu muncitori, oameni ai artei 
— se spune în declarație — au întărit și 
mai mult convingerea noastră că poporul 
englez, ca și celelalte popoare, dorește cu 
ardoare pace, năzuește spre înțelegere și 
prietenie cu poporul sovietic".

In declarație se exprimă regretul că 
studenții sovietici au avut într-o măsură 
foarte mică posibilitatea de a se întilni cu 
studenții englezi ; asemenea întîlniri ar 
fi contribuit, fără îndoială, la dezvoltarea 
înțelegerii reciproce și a relațiilor de prie
tenie între tineretul celor două țări.

-------•

Lupte tn Guafemasa
GUATEMALA CITY 2 (Agerpres). — 

Agențiile de presă occidentale anunță că 
în Guatemala City a avut loc în cursul 
zilei de 2 august o ciocnire între trupele 
lui Armas și grupuri ale armatei. Agenția 
France Presse adaugă că s-a recurs la 
aviație care a bombardat sectorul sudic 
al capitalei.

Conferința națională a Partidului celor ce muncesc din Vietnam
ȘANHAI 2 (Agerpres). — După cum 

transmite Agenția Vietnameză de Infcr- 
tnații, între 20-25 iulie a avut loc confe
rința națională a Partidului celor ce mun
cesc din Viîtnam, Ia care s-a examinat 
noua situație și noile sarcini, precum și 
rezoluțiile adoptate de cea de a 6-a plena
ră lărgită a Comitetului Central al Par
tidului.

Președintele Ho Si Min, care a luat 
cuvîntul la conferință, a analizat actuala 
Eituație internă și externă. El a arătat că 
munca partidului șl întregului popor viet
namez trebuie să se desfășoare sub urmă-

tcarea lozincă „Să luptăm pentru pace, 
unitate, independenta și democrație".

A luat de asemenea cuvântul Truong 
Sin. secretar general al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam.

In cursul discuțiilor, care au durat cină 
rile, delegații la conferință au tras în una
nimitate concluzia că 
lor de armistițiu din 
rința de la Geneva, 
succes al popoarelor 
forțelor păcii și democrației din întreaga 
lume.

Cocfericta prciiniazră a târiler 
participrate 12 Cosisia iateraațiwaj 

de centrai a arsisttinlai ia tefeshaa

s-a întors de bună
La 31 iulie, la 

Cehoslovacă a avut 
presă la care a luat 

Zvolski, fost șef al 
a serviciului de spi- 
a fugit acum cîțiva

voie in Cehoslovacia

semnarea acorduri- 
Indcchina la ccnfe- 
reprezintă un mare 
din Indochina și al

Ședința Comisisi mixta csntrate de armistițiu din Vietnam
PEKIN 2 (Agerpres). — Agenția Viet

nameză de Informații anunță că la 31 iu
lie Comisia mixtă centrală de armistițiu 
din Vietnam și-a început activitatea la 
Tuns Jia.

Șefii delegațiilor înaltului Comanda
ment al Armatei Populare Vietnameze și 
Comandamentului Suprem al forțelor 
Uniunii Franceze în Indochina au discutat 
modalitățile pentru crearea unei zone de-

militarizate pe linia militară provizorie 
de demarcație.

Și-au început de asemenea activitatea 
subcomisia pentru chestiunile militare și 
subcomisia pentru studierea schimbului 
de prizonieri de război și eliberarea per
soanelor civile internate.

Comisia mixtă locală de armistițiu din 
Vietnamul de nord și-a ținut prima șe
dință imediat după constituirea ei în di
mineața de 31 iulie.

NEW DELHI 1 (Agerpres). — La ora 
10,30 ora locală, s-a deschis la New 
Delhi conferința preliminară a țărilor 
participante la Comisia intcrnațiocalâ de 
control a armistițiului din Indochina- La 
această conferință participă primul minis
tru al Indici Jawaharlal Nehru, precum 
șl numeroși alți demnitari indieni.

Potrivit relatărilor agențiilor de presă 
occidentale, la prima ședință a conferinței 
preliminare s-a hotărât trimiterea de ur
gentă in cele trei state indcchineze — 
Vietnam, Laos și Cambodgia — a unor 
grupuri de studiu care să raporteze gu
vernelor respective situația de la fata lo
cului.

întrunirea stabilită pentru duminică 
după masă, la care urmau să participe 
toate cele opt țări interesate în organiza
rea controlului armistițiului (cele trei țări 
membre ale Comisiei internaționale de 
control. R. D. Vietnam, Franța, și cele 
trei state asociate din Indochina) a fost 
amânată deoarece la New Delhi n-au pu
tut sosi reprezentanții tuturor țârilor.

PRAGA 1 (Agerpres). 
Agenția Telegrafică 
loc o conferință de 
cuvântul Frantisek 
secției din Hamburg 
one; american, care 
ani in Germania occidentală iar acum s-a 
înapoiat de bună voie în Cehoslovacia.

Frantisek Zvolski a declarat: După ce 
am fugit din Cehoslovacia, atit eu. cit și 
alți refugiați, am luat calea trădării și 
am devenit la început spion plătit, iar 
apoi șeful secției din Hamburg a serviciu
lui de spionaj american.

Toți așa zișii reprezentanți ai emigrației 
„politice" lucrează în folosul diferitelor 
organizații de spionaj. In Berlinul occi
dental există „uniunea emigranților ceho
slovaci", condusă de Frantisek Runza 
care, din ordinul serviciului de spionaj 
american, recrutează refugiați. Atît eu cit 
și ceilalți refugiați nu aveam în Germania 
occidentală nici cea mai mică speranță de 
a găsi o muncă cinstită. Eu am fost înre
gistrat și supus unui interogatoriu înde
lungat și amănunțit la Berlin (Manteufel- 
strasse 31) avînd drept scop verificarea 
informațiilor de spionaj despre Republica 
Cehoslovacă și obținerea unui material 
care ar fi putut fi folosit de cei care re
crutează pentru a mă sili să desfășor o 
activitate de spionaj.

Serviciul de spionaj american pentru 
care am început să lucrez avea ca sar
cină organizarea activității subversive și 
de sabotaj îndreptată împotriva Republi
cii Cehoslovace. In acest scop erau căutați 
și atrași agenți care, după ce li se dădeau 
acte false, arme și aparate de radio emi
siune. erau trimiși în Cehoslovacia.

Pe măsură ce trăiam mai mult in Ger
mania occidentală și continuam să rămin 
în slujba serviciului de spionaj american, 
vederile mele se schimbau din ce in ce 
mai mult.

Eu, — a spus în încheiere Zvolskî, — 
am cunoscut din propria mea experiență 
și din soarta altor fugari, lipsa de sens 
și disperarea așa zisei emigrații ceho
slovace din străinătate. Eu m-am convins 
de josnicia purtării mele ca recrutor și 
agent care atrage victime în mrejele re
țelei de spionaj american. De aceea, am 
hotărît ca să nu mai rămîn în slujba 
criminală a americanilor și m-am înapoiat 
in patrie pentru a-mi recunoaște vina și 
în speranța că mi se va da posibilitatea 
ca prin muncă cinstită să mă reabilitez 
după crimele înfăptuite.

In încheiere, Frantisek Zvolski a răs
puns la numeroase întrebări puse de zia
riști cehoslovaci și străini.

In fotografie: o 
fază din meciul Di-
namo (Praga)
C.C.A.

MIN I C A P O R T I V A
♦ ★ * ★

(Foto Agerpres)

Dinamo Praga C.C.A. București 3-1 (2-0)
Al doilea joc al echipei Dinamo din 

Praga — în cadrul turneului pe carc-1 în
treprinde în R.P.R. — a adus fotbaliști
lor cehoslovaci o victorie meritată. Spec
tatorii care au urmărit jocul da dumi
nică au văzut că fotbaliștii cehi au în
trecut pe cei de la C.C.Â. mai ales sub 
aspectul jocului de cîmp, datorită bunei 
legături între compartimente.

Infrîngerea echipei C.C.A. se datorește 
însă în cea mai mare măsură lipsei de 
voință, de care au dat dovadă compo
nență echipei. La 2—0 echipa era com
plet dezorientată. Nu a existat la mi
litari acea combativitate cu care luptă de- 
obicei. Aci trebuie căutată explicaț.’a 
frîngerii.

Apărarea jucătorilor noștri, care în 
multe întîlniri se dovedise destul ’ 
calmă și sigură în Intervenții, de data 
aceasta s-a lăsat „furată" de jocul in-

în

de

dividual al oaspeților și nu și-a marcat 
cu strictețe adversarul direct (spre exem
plu, Dodeanu). Chiar Apolzan a fost de 
multe ori nesigur pe sine, iar multe din 
mingiile trimise de el „înainte" nu și-au 
găsit ținta.

Multe din acțiunile ofensive ale înain
tării noastre — la care au participat și 
cei doi mijlocași de margine Onisie și 
Bone — au fost periculoase. Avasili- 
chioaie și Petschowski au dat mult de 
furcă portarului Kabicek care în partida 
de duminică — ca și în jocul de la Arad 
— a arătat lucruri deosebit de frumoase. 
De altfel și datorită intervențiilor sigure 
ale acestuia, echipa din Praga a obținut 
un rezultat favorabil.

Nu totdeauna însă 
știut să se descurce 
incursiunile lor s-au 
careului de ÎS m.,
ușor interceptată de apărarea adversă. Pe 
lîngă acestea, lipsa preciziei In trasul la 
■poarta a tâcut ca ȚM& urmă rezulta
tul să rămână 3—1 in favtnrea oaspeților.

R. C.

atacanții noștri au 
bine. Multe din 
oprit la marginea 

astfel că mingea era
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Desfășurarea
Jocurilor Mondiale Universitare

Marile întreceri internaționale din cadrul celei de a XlI-a 
ediții a Jocurilor Mondiale Universitare de Vară de la Bu
dapesta se află în plină desfășurare.

Stadionul Kiniszi a fost neîncăpător pentru cei 20.000 de 
spectatori care au venit să asiste Ia jocul de fotbal dintre 
echipele de tineret ale R.P.R. și R.P.D. Coreene. Victoria a 
revenit fotbaliștilor romîni cu scorul de 8—0.

încă din primele întreceri rezultatele excelente care ș-au 
obținut demonstrează înaltul nivel al jocurilor și lasă să se 
întrevadă un succes deosebit. Chiar din prima zi sportivul 
maghiar G. Tumpek a stabilit un nou record mondial de 
natație în proba de 100 m. fluture băieți. (l’02”3/10).

Sportivii romini s-au prezentat la înălțimea așteptărilor 
In competițiile de box, fotbal și volei. Desigur cele mai fru
moase victorii au fost realizate de tinerii pugiliști care au 
repurtat 5 succese remarcabile în fața unor adversari de 
certă valoare internațională. Rînd pe rînd boxeurii I. De
meter, Mircea Dobrescu, Dănilă Done, Șerbu Neacșu și 
T. Niculescu au coborît învingători treptele ringului, fiind 
aplaudați călduros de cei peste 20.000 de spectatori din tri
bunele stadionului popular. Remarcabilă este și victoria 
echipei feminine de volei a R.P.R. care, la capătul unui 
meci pasionant, a reușit să învingă cu 3—2 echipa R. P. 
Bulgaria.

In ziua a doua a Jocurilor Mondiale Universitare de Vară 
de la Budapesta, sportivii romini au repurtat noi și fru
moase succese. Desigur cele mai importante au fost cele 
realizate în competiția de box. La categoria muscă, 
maestrul sportului Mircea Dobrescu (R.P.R.) a înregistrat 
cea de a doua victorie a turneului, învingînd la puncte pe 
campionul bulgar Alexandrov. Campionul R.P.R. la cate
goria cocoș, V. Șchiopu a terminat învingător la puncte 
meciul cu Blokesch (R.D. Germană), iar la categoria semi 
ușoară D. Done (R.P.R.) l-a întrecut la puncte pe Vinogra
dov (U.R.S.S.) Un remarcabil succes a obținut tînărul D. 
Negrea (R.P.R.) El l-a învins prin K.O. în repriza II-a_ pe 
cunoscutul campion maghiar Plachy. înainte de limită a 

terminat învingător și reprezentantul nostru la categoria 
grer E. Fuhresz (R.P.R.) care l-a învins prin K.O. în ultima 
repriză pe Kiss (R.P. Ungară).

In competiția de polo pe apă, echipa selecționată a tine
retului din R.P.R. a dispus cu 4-3 de echipa Egiptului, iar 
în competiția de volei echipa feminină a R.P.R. a repurtat 
un nou șl remarcabil succes, învingînd de data aceasta cu 
3-2 echipa R. Cehoslovace.

în centrele raionale din în
treaga țară s-a desfășurat 
duminică finala spartachia- 
dei de vară a satelor. întrece
rile pentru cucerirea titlului 
de campion raional și pentru 
dreptul de a participa la eta
pele superioare ale spartachia- 
dei sindicale s-au desfășurat 
deosebit de dirz.

In primele ore ale dimineții 
atleții din raionul Medgidia se 
aflau deja la startul probelor. 
In cercul de aruncări 
tractorist Alexandru 
potrivea în mina sa 
rită, grenada. Peste
clipe o asvîrli cu putere. 61,40 
m.l Atît a zburat grenada, iar 
cu acest rezultat tînărul trac
torist a cucerit titlul de cam
pion raional al probei.

Deosebit de pasionante 
fost întrecerile de trîntă 
care au participat peste 30
concurenți. Comuna Ciocîrlia 
se mîndrește cu sportivul 
Omer Giumall care a devenit 
campion raional la categoria 
a Il-a. Mîndria celor din Va
lea Dacilor este poate mai 
mare. De aici s-au ridicat doi 
campioni raionali: Refir 
Mustafa șl Sabit Memet.

Sărind ștacheta înălțată la 
1,75 m. V. Ligner reprezern-

tînărul 
Stoica 

bătăto- 
citeva

au 
la 
de

sindicală

din co- 
Buzău a 
oară în 
satelor

Dar pe

Spartachiada
tantul comunei Marbold re
giunea Stalin s-a clasat pe lo
cul I. Hans Preidt din comuna 
Ghimbav a parcurs 100 m. în 
12”2/10. Vasile Ritan 
muna Merei raionul 
alergat pentru prima 
cadrul spartachiadel 
distanța de 100 m.
această distanță el este acum 
campion raional cu timpul de 
12”5/10.

Gimnaștii au obținut de ase
menea rezultate frumoase. Cele 
două sătucuri Zmulți și Cră- 
ești din raionul Bujoru, regiu
nea Galați au fost reprezen
tate de o combinată care a 
executat cu pricepere exerciții 
complicate.

Jucătorii de oină din raionul 
Vîlcea și în deosebi cei din 
comuna Păușești ca și tinerii 
din raionul Vaslui care au în
drăgit oină, sportul nostru na
țional au luptat cu ardoare să 
ciștige titlul de campioni ra
ionali demonstrînd în același 
timp un înalt nivel tehnic.

Campionii raionali ai spar- 
tachladei satelor vor întâlni în 
etapele următoare pe sportivii 
din cadrul spartachiadei sin
dicale cu care se vor întrece 
la tel 4« dârz.

• La 31 iulie, K. E. Voroșilov, preșe
dintele Prezidiului Sovietului Suprem el 
U.R.S.S. a primit delegația Seimului Fin
landei în frunte cu președintele Seimului, 
K. A. Fagerholm. La primire a fost de 
față și însărcinatul ad-interim cu afaceri 
al Finlandei in U.R.S.S., R. Enckeil.

• La 1 august s-a întors la Pekin dele
gația Republicii Populare Chineze, care a 
participat la lucrările conferinței de la 
Geneva, în frunte cu Ciu En-lai, Premie
rul Consiliului Administrativ de Stat și 
Ministru al Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze. In drum de la Geneva la Pekin 
delegația a vizitat Berlin, Varșovia, 
Moscova și Ulan Bator.

• Sesiunea Sovietului orășenesc da de
putat! ai oamenilor muncii a aproba: pla
nul de perspectivă» pentru dezvoltarea 
Magnitogorskului în următorii trei ani. 
In acest mare centru industrial din Ural 
se proiectează construirea a 400.000 metri 
patrați de suprafață locativă, sute de noi 
instituții sociale și culturale.

• Potrivit unui raport al Organizației 
pentru alimentație și agricultură de pe 
lingă Consiliul Economic și Social al O.N.U, 
procentajul populației subalimentate de pe 
globul pămîntesc a crescut de la 38,6% în 
1939 la 59,5% la sfîrșitul anului 1953. Ma
joritatea covârșitoare a populației suba- 
limentate se află în Africa, Asia de rud
est și America de sud și centrală.

• Ziarul „Unita” relatoază că in cadrai 
luptei pentru îmbunătățirea condițiilor de 
trai, sindicatul muncitorilor de pe șanti - 
rele comunale din Roma a chemat p: toți 
membrii săi să întrerupă în fiecare zi lu
crul pe timp de o oră pe toate șantierele 
din capitala Italiei. Aceasta reprezintă o 
ripostă energică a muncitorilor de pe șan
tierele comunale, dată asociației antrepre
norilor din Roma care refuză să ia în dis
cuție chestiunea majorării salariilor aces
tei categorii de muncitori.

• La 31 iulie, la șantierul naval din 
orașul Tamise (provincia Flandra de est 
din Belgia) a avut loc solemnitatea ridi
cării pavilionului 
kolai Nekrasov", 
nea Sovietică de 
navale „Boel".

La 1 august, motonava „Nikolai Nekra
sov", cu o încărcătură de mărfuri cum
părate de U.R.S.S. în Belgia, a plecat în 
prima sa cursă spre U.R.S.S.

• La 31 iulie a avut loc la Amsterdam 
lansarea navei frigorifere „Svetlogorsk", 
— prima din cele cinci vase de acest tip . 
care se construiesc pentru Uniunea So-0 
vietică de către firma olandeză „Versh- 
jure". A început construirea celui de al 
doilea vas.

pe noua motonavă „Ni- 
construită pentru Uniu- 
firma pentru construcții

-- •--
Sărbătorirea în Capitală 

a zilei unionale 
a feroviarilor sovietici
fiecare an, în prima duminică din 

august, poporul sovietic sărbățo- 
Ziua unională a feroviarilor. Cofe-

G. A.

In 
luna 
rește 
riștii din patria noastră, recunoscători ce
lor care le-au împărtășit din bogata lor 
experiență, au primit cu dragoste sărbă
toarea feroviarilor sovietici.

La 29 iulie, la Ministerul Căilor Ferate, 
tov. Avram Moisi, locțiitor al ministrului 
Căilor Ferate, a vorbit în fața salariaților 
din minister despre importanța acestei 
sărbători. Subliniind realizările deosebite 
obținute de feroviarii sovietici în trans
portul pe calea ferată, vorbitorul a arătat 
prin numeroase exemple, 
carii metodelor feroviarilor 
țara noastră.

Cu prilejul manifestării organizate do 
Casa Prieteniei Romîno-Sovietice și 
A.R.L.U.S., care a avut loc la Parcul Prie
teniei Romîno-Sovietice, în seara zilei de 
1 august,, a conferențiat tov. Andrei Da- 
vidovioi, locțiitor al ministrului Căilor 

i Ferate,

roadele apli^B 
sovietici, i"

(Agerpres)
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