
ORGAN CENTRAL ALUNIUNII TINERETULUI MUNCITOR

ÎÎNERÎ ȘÎ TINERE!

încadrați in întrecerea socialistă, luptați necontenit pentru 
creșterea producției bunurilor de larg consum.

Folosind cu pricepere timpul de lucru, aplicînd bogata 
experiență a muncitorilor înaintați, veți da patriei, poporului 
nostru muncitor, produse multe, trainice și la un preț tot mai 
redus.
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Sâ asigurăm din timp deschiderea 
i anului de învățămînt politic
Educarea comunista a tineretu

lui, este sarcina de bază pe care 
partidul a încredînțat-o Uniunii Ti

neretului Muncitor.
Un mijloc important de educare a sute

lor de mii de tineri din fabrici și de pe 
ogoare este învâtămîntul politic.

In articolul redacțional „Pentru conti
nua îmbunătățire a muncii Uniunii Ti
neretului Muncitor", apărut tn „Scînteia" 
se arată că U.T.M. are încă mari slă
biciuni în ce privește educarea tineretului 
în spiritul ideilor comunismului. Aceste 
slăbiciuni s-au oglindit și în felul în 
care s-a desfășurat pînă acum învăță- 
mîntul politic U.T.M., atît sub aspectul- 
organizatoric, dar mai ales sub cel al 
conținutului.

Problemele discutate în cadrul forme
lor de învățămînt politic U.T.M. din anul 
trecut nu au fost strîns legate de prin
cipalele sarcini politico-economice care 
au stat în fata poporului nostru munci
tor. A existat o slabă preocupare pentru 
selectionarea, recrutarea și pregătirea 
propagandiștilor, un control superficial al 
conținutului lecțiilor și seminariilor. Da
torită muncii formale și birocratice duse 
de către unele comitete regionale, raio
nale și orășenești U.T.M., în perioada pre
gătirii deschiderii anului trecut de învă- 
țămînt politic, multe cercuri și cursuri 
politice s-au destrămat.

In raionul Birlad, 60 la sută, Iar in 
Tîrgu Mureș 50 la sută din cercuri și 
cursuri politice s-au desființat.

Ne aflăm acum intr-o perioadă de in
tensă pregătire a anului de învățămînt 
politic 1954—1955. Instrucțiunile C.C. al 
U.T.M. cu privire la pregătirea deschide
rii noului an de învățămint politic, arată 
că în această perioadă comitetele regio
nale, raionale și orășenești U.T.M. tre
buie să .înțeapă șeîecțișnarea și recruta
rea cu seriozitate a propagandiștilor. De 
asemenea, Whiî’^datoria’ sâ ăsiglire toate 
condifiile necesare instruirii temeinice a 
propagandiștilor în seminariile săptămî- 
nale ce se vbteține în cursul lunilor au
gust și septembrie pe lingă comitete'e 
orășenești, precum și în seminariile de 
două zile ce se vor ține pe Ungă comi
tetele raionale U.T.M.

Principalul în învătămîntuî pdTTic este 
calitatea, nivelul politic și ideologic la 
care se desfășoară lecțiile și seminariile. 
Propagandistul, a cărui pregătire ideolo
gică și politică se cere a fi la înălțime, 
este figura centrală a învăjămîntului po
litic U.T.M-! Unele comitete regionale și 
raionale U.T.M. au început din timp se
lecționarea și recrutarea propagandiști
lor. Intr-o scrisoare adresată redacției 
noastre, tovarășul Stoica loan, secretar al 
comitetului raional U.T.M.-Ploești, arată 
că pînă acum în acest raion au fost se
lecționați 120 de propagandiști, dintre 
care 36 vor îndeplini, pentru prima oară, 

-munca de propagandist. Comitetul raio
nal U.T.M.-Ploești a hotărît să confirme 
cit de curînd într-o ședință de birou pe 
propagandiștii care vor activa în acest 
an și, totodată, să verifice cu atenție cu
noștințele politice, ideologice și culturale 
ale propagandiștilor.

Legea pentru grafiere și amnistie
Victoriile obținute de oamenii muncii din Republica Populară Romină în cei 

zece ani care au trecut de la eliberarea țării, au consolidat orînduirea democrat- 
populară in patria noastră.

Nivelul material și cultural al oamenilor muncii -e în continuă creștere.
„Se dezvoltă tot mai mult în mase atitudinea nouă față de muncă, față de stat, 

fața de îndeplinirea îndatoririlor sociale. - *
S-a întărit legalitatea populară, factor important în consolidarea regimului de

mocrat-popular, de apărare a intereselor oamenilor muncii de la orașe și sate și de 
reprimare a acțiunilor criminale.

Considerînd că în actualele condiții a devenit posibilă grațierea de pedeapsă 
și amnistierea infracțiunilor ce nu constituie un pericol social deosebit, precum și 
trecerea la reexaminarea legislației penale a Republicii Populare Romine, în sco
pul înlocuirii răspunderii penale, pentru unele infracțiuni, cu măsuri administrative 
sau disciplinare, Marea Adunare Națională a Republicii Populare Romine, adoptă 
următoarea lege :

Art. 1. — Vor fi eliberați din locurile de deținere, fiind grațiați, cei condamnați 
la pedepse privative de libertate pînă la 5 (cinci) ani.

Se grațiază toți cei condamnați la pedepse pecuniare.
Art. 2. — Se reduc cu două treimi pedepsele pronunțate, mal mari de 5 (cinci) ani.

. Art. 3. — Cauzele în curs de judecată, pentru care legea prevede o sancțiune 
privativă de libertate mai mare de 5 (cinci) ani, vor continua a fi judecate.

Instanțele de judecată vor dispune neexecutarea sentinței dacă pedeapsa apli
cată este pină la 5 (cinci) ani privațiune de libertate, iar dacă vor aplica pedepse pri
vative de libertate mai mari de 5 (cinci) ani vor dispune executarea numai a unei 
treimi din pedeapsa aplicară.

Art. 4. — Se amnistiază toate infracțiunile încercate sau săvîrșite pînă la data 
apariției prezentei legi pentru care Codul penal sau legile speciale prevăd pedeapsa 
amenzii sau o pedeapsă privativă de libertate de cel mult 5 (cinci) ani.

. ArC- 5- — Se amnistiază infracțiunile săvîrșite de : femeile gravide sau cu copii 
pină la 10 ani, minorii pînă la 16 ani și cei în vîrstă de peste 60 ani indiferent de 
pedeapsa prevăzută de lege sau aplicată de instanță.

Art. 6. — Nu beneficiază de prevederile prezentei legi cei ce au săvîrșit infrac
țiuni împotriva securității statului, delapidări și furturi peste 2.500 lei, tilhării, 
incendii intenționate, omoruri, luare de mită, infracțiuni ce prezintă un deosebit peri
col social, precum și participanții sub ori ce formă la infracțiunile prevăzute de :

Codul penal: art. 184—235 inclusiv ; 236 (peste valoarea de 2.500 lei) ; 251 ;
258—260 inclusiv ; 262 ; 267—268 inclusiv ; 295—298 inclusiv ; 325—327 inclusiv ;
328—332 inclusiv; 335—336 inclusiv ; 353—356 inclusiv ; 369—372 inclusiv ; 385 ■ 401 
al. 3 ; 419 pct. 2—420 inclusiv ; 463—464 inclusiv ; 506—50o2 inclusiv ; 524, 525 (comis 
în mijloacele de transport în comun, locuri publice sau aglomerațiuni) ; 529—534 
inclusiv ; 536 (dacă prejudiciul în momentul comiterii infracțiunii depășește valoa
rea de 2.500 lei) ; 5362—5363 comis asupra mijloacelor de comunicație și transmisiuni).

Codul Justiției militare : art. 472—477 inclusiv ; 479 /dacă prejudiciul în momen
tul comiterii infracțiunii depășește valoarea de 2.500 lei) ; 480 ; 483—484 inclusiv • 507 ; 537 ; 541.

. Legea 291/1947 cu modificările ulterioare; Legea 16/1949 cu modificările ulte
rioare ; Legea 9/1950 și Decretul 163/1950.

Art. 7. — Ministerul Justiției va întocmi și înainta Consiliului de Miniștri pro
puneri cu privire la reexaminarea legislației penale a Republicii Populare Romine 
în vederea înlocuirii răspunderii penale pentru infracțiunile ce nu prezintă un deo
sebit pericol social, cu măsuri administrative sau disciplinare.

Lucrările Marii Adunări Naționale
Pentru a preveni destrămarea cercu

rilor și cursurilor politice, comitetul ra
ional U.T.M.-Ploești a selecționat și un 
număr de 78 de tineri capabili să-i în
locuiască pe propagandiști dacă aceasta 
se va dovedi necesar din diferite motive.

Sînt însă comitete regionale și raionale 
U.T.M. care duc încă o muncă cu tetui 
nesatisfăcătoare în vederea asigurării bu
nei desfășurări a noului an de invâța- 
mînt politic.

Este de condamnat tărăgăneala comi
tetului raional U.T.AL-Bîrlad care pînă la 
12 iulie n-a selecționat și recrutat decît 4 
propagandiști. Tovarășul Usturi i Mărgă
rit, secretarul cu problemele de propagan
dă al acebtui comitet și care se pare că nu 
vrea să învețe nimic din experiența tre- 1 
cutului, duce acum aceeași muncă for
mală, birocratică și de nuntuială. ca și 
aceea desfășurată in anul trecut în pe- j 
rioada de pregătire a deschiderii învăță- 
mîntului politic.

Lipsuri asemănătoare se manifestă ș: în 
activitatea cormtetului orășenesc UTA- 
Galați. a comitetului raional U.TJ4.- 
Vaslui și a altor organe și organizații 
U.T.M. Tov. Râileanu Nzcolae, de pildă, 
prim secretar al conftetului raional 
U.T.M.-Vaslui, afirmă că nu trebuie să 
ne grăbim cu recrutarea propagandiști
lor deși peste puțin timp trebu e sâ în
ceapă instruirea propagandiștilor, de 
care depinde, în mare măsură, succesul 
anului de învățămînt politic.

Nefiind controlați de către comitetul 
regional-Iași — secretar cu propaganda 
tov. Zilberman Hari — activiștii comi
tetului raional U.T.M.-Iași. ca de exem
plu, tovarășul Stîngaciu Ion și alții, au 
recrutat propagandiștii fără spirit de răs
pundere.

Comitetele orășenești U.T..M trebu:e sâ 
dea o atenție deosebită organizării semi
nariilor săptămînale de instruire a proj 
pagandiștilor de la orașe. Ele trebuie să 
ceară sprijinul cabinetelor de partid care 
le poate indica tovarăși bine pregătiți 
pentru a preda lecții și conferințe in ca
drul acestor seminarii.

Paralel cu munca de selecționare, re
crutare, confirmare și instruire a propa
gandiștilor, comitetele raionale și orășe
nești trebuie să îndrume ’organizațiile 
de bază U.T.M. să ducă o muncă susți
nută în vederea selecționării și confir
mării cursanților pentru cercurile și 
cursurile politice. Este necesar ca orga
nizațiile de bază U.T.M. să ducă o intensă 
muncă politică în rîndurile tinerilor pen
tru a-i antrena în număr cit mai mare să 
se înscrie în formele de învățămînt po
litic. Se recomandă ca înscrierea tineri
lor în formele de învățămînt să fie con
formă dorinței lor.

Invățînd din experiența anilor trecuți. 
comitetele regionale, raionale și orășenești 
U.T.M. trebuie să lupte cu seriozitate pen
tru a face totul în vederea asigurării 
succesului deplin at noului an de învăță
mint politic U.T.M.

Joi dimineața s-au deschis lucrările 
celei de a 4-a sesiuni a Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romine.

Membrii Marii Adunări Naționale au 
primit cu aplauze puternice pe conducă
torii Partidului și Guvernului la intrarea 
lor în sala de ședințe.

Pe banca Prezidiului Marii Adunări 
Naționale au luat loc membrii Prezidiului 
in frunte cu tov. dr. Petru Groza.

Pe banca Guvernului au luat loc tova
rășii : Gh. Gheorghiu-Dej. Gh. Apostol, 
L Qiișinevschi, Al. Moghioroș, Chivu 
Stoica, Miron Constantinescu, P. Borilă, 
AL Drăghici, S. Bughici, Gh. Hossu, Al. 
Sencovici și alți membri ai guvernului.

în tribune se aflau reprezentanți ai mi
siunilor diplomatice acreditate în Repu- 
blica Populară Romină, reprezentanți ai 
presei romine și străine și numeroși oa
meni ai muncii.

La orele 10,15 tov. Tiță Florea, vicepre- 
șed.r.te ai Marii Adunări Naționale care a 
prezidat ședința a propus ordinea de zi. 
Marea Adunare Națională a adoptat în 
unanimitate următoarea ordine de zi:

1. Legea pentru grațiere și amnistie.
2. Legea pentru organizarea și funcțio

narea Arbitrajului de Stat

Raportul tovarășului GH. GHEORGHIU-DEJ
asupra proiectului de lege pentru grațiere și amnistie
Tovarăși deputați.

La 23 August se vor împlini 10 ani de 
’a eliberarea patriei noastre — marea săr
bătoare națională a poporului romîn și a 
minorităților naționale.

Tn cei zece ani care au trecut de la 
acest eveniment istoric, care a însemnat o 
cotitură hotărâtoare în viața poporului ro
mîn, oamenii muncii din patria noastră au 
obținut sub conducerea partidului succese 
mari în opera de construire a socialismu
lui Producția industrială a atins un ni
vel de peste două ori și jumătate mai 
mare dccit în anul 1933 ; statul acordă un 
ajutor tot mai mare țărănimii muncitoare 
în vederea sporirii producției agricole ; a 
fost creat sectorul socialist în agricultură; 
s-au obținut rezultata importante în 
făurirea unei culturi noi, socialiste. In 
prezent, masele populare înfăptuiesc cu 
elan măsurile elaborate de partid și gu
vern în vederea dezvoltării continuie a 
agriculturii și industriei bunurilor de larg 
consum. Drept rezultat, nivelul material și 
cultural al oamenilor muncii este în con
tinuă creștere. Oamenii muncii înfăptu
iesc cu avînt politica partidului și guver
nului, politică ce exprimă interesele vitale 
ale celor ce muncesc. Se dezvoltă tot mai 
mult în masa poporului atitudinea nouă 
față de muncă, fată de stat, față de înde
plinirea îndatoririlor sociale.

In acești 10 ani s-a făurit și se întă
rește neîncetat alianța clasei muncitoare 
cu țărănimea muncitoare, temelia de ne
clintit a puterii populare. Se făurește uni
tatea moral-politică a poporului muncitor 
— ziditor al orînduirii socialiste. S-a în
tărit legalitatea populară — factor puter
nic de consolidare a regimului democrat 
popular, de apărare a cuceririlor revoluți
onare ale poporului muncitor și de repri
mare a acțiunilor îndreptate împotriva

Un nou magazin universal

CRAIOVA (de la corespondentul nostru 
Sîrbu Oprea).

în scopul aprovizionării țăranilor mun
citori cu cit mai multe produse indus
triale, zilele acestea în comuna Filiașl 
dia regiunea Craiova s-a deschis un 
mare magazin universal. In magazin se 
găsesc diferite pînzeturi, mătăsuri, arti
cole de menaj și coloniale.

Prin comerțul de întîmpinare, țăranii 
muncitori pot cumpăra zahăr, orez, sotlă, 
bumbac, fire, biciclete și altele. Zilnic 
la acest magazin vin sute de țărani 
muncitori. Ei sînt bucuroși că în comu
na lor s-a deschis un asemenea magazin 
universal de unde pot să cumpere mai 
tot ce au nevoie.

---- •-----

Un tezaur străvechi
In comuna Șeica Mică din raionul Me

diaș, s-a descoperit de curînd, un tezaur 
format din diferite obiecte de argint.

Printre altele, s-au descoperit 8 brățări, 
un pandativ de 1,20 m. lungime, 2 fibule 
și peste 300 de monede romane cu inscrip
ția lui Augustus, Philippus, Antonius Pius, 
totul cîntărind 2,950 kg.

Academia R.P.R. a trimis la Șeica Mică 
o comisie științifică pentru a face cerce
tări mai amănunțite pe marginea obiecte
lor găsite, care clarifică unele probleme 
referitoare la viața socială de pe teritoriul 
din jurul comunei Șeica Mică, din epoca 
paleolitică pînă în epoca sclavagistă.

(Agerpres)

3. Legea pentru ratificarea decretelor 
emise de Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Romine în pe
rioada de la 20 aprilie 1954 pînă la 5 
august 1954.

Primit cu îndelungate aplauze, tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej. președintele Consiliu
lui de Miniștri, a prezentat raportul asu
pra proiectului de lege pentru grațiere și 
amnistie.

După ce comisia de propuneri legislative 
prin deputatul C. Paraschivescu Bălă- 
ceanu din circumscripția eleAjrală Rîm- 
nicu Sărat, regiunea Ploești, și-a prezen
tat raportul, au început discuțiile asupra 
proiectului de lege pentru grațiere și am
nistie. Au luat cuvîntul deputății: Stelian 
Moraru din circumscripția electorală 
Brăila Nord, regiunea Galați, Ioan Gher
man din circumscripția electorală Lipova, 
regiunea Arad, Iordana Gorobei din cir
cumscripția electorală Negru Vodă, regiu
nea Constanța, Stelian Nițulescu din cir
cumscripția electorală Cimpulung, regiu
nea Pitești.

Primit cu aplauze îndelungate, a luat 
apoi cuvîntul la discuții tovarășul I. 
Chișinevschi, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

orînduirii democrat-populare. Poporul 
nostru respectă cu sfințenie legile statu
lui, luptă pentru aplicarea lor, depune 
toate eforturile pentru întărirea Republi
cii Populare Romine.

Acestea sînt realizările datorită cărora 
a devenit posibilă in prezent grațierea 
unor pedepse și amnistierea unor infrac
țiuni ce nu constituie un deosebit pericol 
sociaL Totodată, in stadiul actual de dez
voltare a statului democrat-popular este 
necesară reexaminarea actualei legislații 
penale a R.P.IL în scopul înlocuirii răs
punderii penale pentru unele infracți
uni cu măsuri administrative sau discipli
nare.

Guvernul Republicii Populare Romine 
propune Marii Adunări Naționale adopta
rea proiectului de lege pentru grațiere și 
amnistie.

Proiectul de lege prevede grațierea tu
turor celor condamnați la pedepse priva
tive de libertate pînă la 5 (cinci) ani, pre
cum și a celor condamnați la pedepse 
pecuniare. El prevede de asemenea redu
cerea cu două treimi a pedepselor mai 
mari de 5 (cinci) ani.

In ceea ce privește cauzele în curs de 
judecată, proiectul de lege dispune con
tinuarea judecării acestora în cazurile în 
care legea prevede o sancțiune privativă 
de libertate mai mare de 5 (cinci) ani. 
Dacă pedeapsa aplicată în aceste cauze 
este pînă la 5 (cinci) ani, instanțele de ju
decată vor dispune neexecutarea acesteia. 
Cînd pedeapsa este mai mare de 5 (cinci) 
ani, instanțele urmează să dispună exe
cutarea numai a unei treimi din pedeapsa 
aplicată.

Proiectul de lege mai prevede amnisti
erea tuturor infracțiunilor încercate sau 
săvîrșite pînă la data apariției legii pen
tru care Codul Penal sau legile speciale 
prevăd pedeapsa amenzii sau o pedeapsă 
privativă de libertate de cel mult 5 (cinci) 
ani. Proiectul de lege prevede amnistierea

IN PREAJMA ZILEI MINERULUI

Noul club muncitoresc din Comăneștl

• Minerii au la dispoziția lor 26 de clu
buri muncitorești cu biblioteci, săli de lec
tură, sport și altele.

• Numai în acest an, fondurile prevă- 
8 zute pentru nevoile social culturale ale
minerilor sînt de peste 140 milioane lei.

• Pentru asigurarea securității muncii 
minerilor s-au cheltuit numai anul tre
cut peste 45 milioane lei, adică de 5 ori 
mai mult decît în anul 1951.

• Drept echipament de protecție, anul 
trecut, au fost distribuite minerilor mai 
mult de 33.000 salopete și combinezoane, 
12.000 haine și pantaloni vătuiți, 13.000 pe
rechi cisme de cauciuc și peste 35.000 pe
rechi de bocanci.
• In ultimii trei ani șl jumătate au fost 

construite șl date în folosința minerilor

Marea Adunare Națională a votat apoi 
în unanimitate Legea pentru grațiere și 
amnistie.

Trecîndu-se la al doilea punct al ordi- 
nei de zi, tov. Gh. Diaconescu, ministrul 
Justiției, a prezentat raportul asupra pro
iectului de lege pentru organizarea și 
funcționarea Arbitrajului de Stat.

După ce deputatul C. Paraschivescu Bă- 
lăceanu a prezentat raportul comisiei de 
propuneri legislative a luat cuvîntul depu
tatul Ion Dumitru din circumscripția elec
torală Fălticeni, regiunea Suceava, și Con
stantin Ștefănescu din circumscripția elec
torală Bujor, regiunea Galați.

Marea Adunare Națională a votat în 
unanimitate Legea pentru organizarea și 
funcționarea Arbitrajului de Stat.

Tov. Avram Bunaciu, secretarul Prezi
diului Marii Adunări Naționale, a dat apoi 
citire proiectului de lege pentru ratifica
rea decretelor emise de Prezidiul Marii 
Adunări Naționale în intervalul dintre se
siuni. Proiectul de lege a fost votat în 
unanimitate de Marea .Adunare Națională.

Tov. Tiță Florea a declarat apoi închise 
lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale.

(Agerpres)

infracțiunilor săvîrsite de femeile gravide 
sau cu copii pină la 10 ani. minori pină 
la 16 ani, cei în virstă de peste 60 de ani, 
indiferent de pedeapsa prevăzută de lege 
sau aplicată de instanța de judecată.

Prevederile acestui proiect de lege cre- 
iază posibilitatea reîntoarcerii la o muncă 
cinstită a acelor cetățeni care au comis in
fracțiuni ce nu prezintă un pericol social 
deosebit.

In același timp se stabilește că nu bene
ficiază de prevederile dispozițiunilor pri
vind amnistia și grațierea cei ce au să- 
vîrșit infracțiuni asupra securității statu
lui, tîlhării, incendii intenționate, omoruri, 
speculă, luare de mită, infracțiuni ce pre
zintă un deosebit pericol social.

Proiectul de lege prevede de asemenea 
reexaminarea actualei legislații penale a 
R.P.R. în vederea înlocuirii răspunderii 
penale pentru unele infracțiuni ce nu pre
zintă un pericol social deosebit cu mă
suri administrative sau disciplinare. 
Aceasta este o mărturie a continuei în
tăriri și' dezvoltări a rolului educativ al 
statului de democrație populară. Orga
nele locale ale puterii și organizațiile ob
ștești au misiunea de a lărgi și intensifica 
activitatea lor de educare și culturalizare 
a maselor, de a dezvolta în mase o înaltă 
conștiință cetățenească, de a le educa în 
spiritul patriotismului socialist, al grijii 
pentru interesele statului, al îndeplinirii 
stricte a legilor statului și al întăririi dis
ciplinei de stat.

Pătruns de hotărîrea de a întări statul 
democrat-popular, de a consolida legali
tatea populară, poporul muncitor nu are 
nici un fel de îngăduință față de spioni, 
sabotori, diversioniști sau jefuitori ai 
bunului public.

Legea de amnistie și grațiere va con
stitui o nouă și convingătoare dovadă a 
forței vitale și a tăriei regimului demo
crat popular, regim al oamenilor muncii 
de la orașe și sate. (Aplauze prelungite).

2534 de apartamente noi șl 201 cămine 
pentru nefamiliști.' Numai la Uricani au 
fost construite în acest timp 364 aparta
mente. Pînă la sfîrșitul acestui an alți 
1.800 de mineri din întreaga țară vor primi 
locuințe în noile blocuri.

• Au luat ființă 23 de cinematografe 
și săli de spectacole, 31 echipe de teatru 
de amatori, 23 de orchestre și fanfare for
mate din mineri, 30 echipe de dans etc.

0 Pentru pregătirea profesională a mi
nerilor au fost înființate școli medii teh
nice la Lupeni și Cimpulung Muscel și 
Institutele de mine din București și Pe
troșani.

o în anul 1954 numărul medicilor care 
se îngrijesc de sănătatea minerilor a cres
cut la 120 față de 35 cîți existau tn 1948.

Al II-lea Congres al 
cooperației de consum 

din R. P. R.
Joi după amiază, în Palatul Marii Adu

nări, Naționale, s-a deschis cel de al II-lea 
Congres al cooperației de consum din 
R.P.R.

La lucrările Congresului participă 379 
delegați, lucrători fruntași din cooperație, 
evidențiați în munca și lupta consecventă 
pentru traducerea în viață a hotărîrilor 
partidului și guvernului cu privire la dez
voltarea activității cooperației, sporirea 
producției agricole și creșterea nivelului 
de trai material și cultural al oamenilor 
muncii .

Delegații întîmpină cu puternice aplauze 
pe tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, Gh. 
Apostol, Al. Moghioroș, Chivu Stoica, D. 
Coliu, I. Fazekaș care iau loc în loje.

In tribunele rezervate oaspeților sa 
aflau reprezentanți ai mișcării coopera
tiste din U.R.S.S., R. P. Chineză, Anglia, 
Franța, R. P. Polonă, R.P.D. Coreeană, 
R.P. Ungară, R. Cehoslovacă, R. P. Bul
garia, R. D. Germană, Italia și R. P Al
bania, invitați să participe la lucrările 
celui de al II-lea Congres al cooperației 
de consum din R.P.R.

La ora 18, tov. C. Mateescu, președintele 
Centrocoop-ului, a deschis lucrările Con
gresului, salutînd pe delegații la Congres, 
pe reprezentanții instituțiilor de stat, ai 
organizațiilor economice și organizațiilor 
obștești, precum și pe oaspeții de peste 
hotare, reprezentanți ai organizațiilor coo
peratiste și cooperatorilor din 12 țări.

In numele Congresului, a milioanelor de 
cooperatori și a lucrătorilor din coopera
ția de consum, președintele Centrocoop- 
ului a adresat un fierbinte salut Comi
tetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn și Guvernului Republicii Populare 
Romine.

Participanții la Congres au păstrat un 
moment de reculegere in memoria marelui 
continuator al lui V. I. Lenin — IV. 
Stalin.

Pentru conducerea lucrărilor Congresu
lui a fost ales un prezidiu activ alcătuit 
din 25 de persoane.

Intr-o atmosferă de mare însuflețire a 
fost ales prezidiul de onoare al Con
gresului din care fac parte membrii Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R.

Congresul a ales apoi secretariatul Con
gresului, comisia de validare și comisia 
de rezoluții.

A fost aprobată următoarea ordine da 
zi:

1. — Raportul de activitate al Consiliu
lui General al Uniunii Centrale a coope
rativelor de consum pe perioada 1950- 
1954. Prezentarea bilanțului Centrocoop la 
31 decembrie 1953.

2. — Raportul comisiei de revizie pe 
perioada 1950-1954.

3. — Raport cu privire la modificările 
propuse la statutul Centrocoop.

4. — Alegerea Consiliului Centrocoop, a 
președintelui comitetului executiv, a pre
ședintelui și a membrilor comisiei de re
vizie.

Lucrările Congresului continuă.
(Agerpres)

Despre ce povestesc 
muncitoi ii de la Telefoane

Cu 24 de ani în urmă, guvernul bur- 
ghezo-moșieresc a concesionat pe timp de 
20 de ani exploatarea rețelei de telefoane 
din tara noastră trustului american „In
ternational Telephone and Telegraph 
Corp" din New York. Pentru această nouă 
jefuire, un reprezentant al trustului a în- 
minat fostului rege Carol al II-lea în dar, 
un telefon de aur prin care acesta își în
cheia afacerile sale scandaloase sau pri
mea ordine de la Wall-Street.

Trustul din New York a construit în 
tara noastră o fabrică de radio și tele
foane „Standard Electric S. A." la care 
participa și trustul „International Electric 
Corporation". Aici se montau piesele de 
telefon și centralele electrice aduse din 
Belgia, Germania, Anglia, S.U.A. Mielu 
Antonescu, muncitor in fabrică din anul 
1934, își aduce aminte cu amărăciune de 
vremea cînd stăpini erau americanii, de 
singurul american care „lucra" aici: tri
misul trustului care nu venea în țară de
cît pentru a încasa cîștigurile.

Dacă îl vei întreba pe Gheorghe Ștefă
nescu despre condițiile de muncă din fa
brică îti va povesti cazul lucrătorului 
Traian Hașu care din cauza proastei pro
tecții a muncii a rămas fără degetele 
mîinii drepte, umblind mult timp după o 
amărîtă de peAsie.

Au trecut ar>i și ziua eliberării a venit. 
Vechea fabrică „Standard" s-a transfor
mat în „Electromagnetica". In anii puterii 
populare fabrica și-a dublat capacitatea. 
A apărut un nou corp de clădire mare, lu
minos — fabrica de contoare și aparate 
de măsură de mare precizie. Multe din 
mașinile și utilajele cu care e înzestrată 
fabrica au fost trimise de oamenii sovie
tici. Numeroși muncitori s-au specializat 
în Țara Socialismului.

S-a ridicat mult nivelul de trai al mun
citorilor. In fabrică există cantină, biblio
tecă, club. Mulți muncitori stau acum în 
apartamente noi din blocurile cartierului 
Ferentari. Anul acesta, peste 203 de mun
citori își petrec concediul de odihnă la 
munte și la mare. La creșa și căminul în
treprinderii 80 de copii primesc îngrijirea 
necesară. Tot pentru ei s-a creat în vara 
aceasta și o colonie.

In țara noastră nu mal există de mult 
telefoane de aur, prin care regii primeau 
ordine și dădeau porunci. Există însă te
lefoane tip „Electromagnetica" prin care 
oamenii își comunică fericiți rezultatela 
muncii lor.

(Agerpres)



Să întărim disciplina socialistă a muncii *

Tînăra țesătoare Dodan Catinca de la întreprinderea „Țesătura" Iași, dăduse 
pentru a doua oară intr-o săptămină pinză cu defecte.

— E necesar să fii mai atentă cind lucrezi — i-a spus atunci maistrul țesător 
Munteanu Petre.

— Of, cine s-a găsit să-mi dea sfaturi ! Vezi-ți mai bine de treabă !
Și Catinca i-a mai adresat maistrului și alte vorbe necugetate.
Comportarea ei, lipsită de conștiinciozitate in muncă, atitudinea nejustă față 

de muncitorii virstnici cu experiență, a atras în mod deosebit atenția comitetului 
organizației de bază U.T.M. Un membru din comitet și-a exprimat părerea că pen
tru toate abaterile săvîrșite, tinăra Dodan ar trebui să fie exclusă din organizație. 
Se punea întrebarea dacă procedîndu-se in acest fel se realiza respectarea cu stric
tețe a disciplinei socialiste a muncii ? Fără îndoială că nu. Cazul tinerei Dodan 
nu era singurul din întreprindere.

Cunoscind de mult problema indisciplinei în rindul tineretului, comitetul 
organizației de bază U.T.M. a luat hotărîrea să organizeze o adunare deschisă pe 
tema .* „Să întărim disciplina socialistă a muncii". In vederea întocmirii referatu
lui a fost formată o brigadă din maiștri utemiști și tineri fruntași ai întrecerii 
socialiste, care în urma controlului efectuat a cules un material bogat in legătură 
cu disciplina tinerilor în producție. Apoi a fost fixată data cind va avea loc adu
narea și a fost popularizată în rindurile tinerilor ordinea de zi

întreprinderea „Țesătura" Iași — s-a 
arătat în referat — a obținut anul acesta 
succese frumoase. Ea a livrat patriei, 
peste plan, 12.000 m. țesături de calitate 
superioară și 30.200 kg. fire. Analizînd 
succesele obținute de tineri în ultima pe
rioadă, referatul a evidențiat în mod deo
sebit brigada de filatoare, condusă de tî
năra Schwartz Silvia. în această brigadă 
— a subliniat referentul — nici o tînără 
nu este indisciplinată. îmbunătățind ne
încetat calitatea firelor, brigada a primit 
de curind drapelul de brigadă fruntașă pe 
oraș.

A mai fost dată ca exemplu de respec
tare a disciplinei, brigada de țesătoare 
condusă de tînăra Chipăr Măndița, care 
a dat în ultima perioadă numai țesături 
de calitate superioară.

Referatul a arătat că deși în întreprin
dere există încă multe brigăzi care pot 
fi evidențiate, problema disciplinei totuși 
nu este rezolvată. Absențele nemotivate 
de la lucru și întîrzierile, lipsa de respect 
față de muncitorii vîrstnici, neîngrijirea 
mașinilor, sînt acte de indisciplină care 
se manifestă la mulți tineri.

în referat s-a criticat aspru atitudinea 
față de muncă a tinerelor țesătoare Gălă- 
țeanu Stela și Bădescu Aspasia care lunar 
au cite 3-5 absențe nemotivate, precum 
și faptul că s-a înrădăcinat obiceiul ca 
odată cu încetarea lucrului mulți tineri 
să părăsească locul de muncă, lăsind ma
șinile pline de scamă.

Relatind cazul tinerei țesătoare Dobre 
Adela, care dă adesea pinză de proastă 
calitate, referatul a arătat că dezinteresul 
ei față de mașină duce nu numai la 
scurtarea timpului de funcționare a ma
șinii, ci și la o slabă calitate a produselor.

Atitudinea lipsită de respect a multor 
tineri față de muncitorii vîrstnici, cu ex
periență, a fost condamnată cu asprime 
în referat. Astfel, s-a relevat cazul tine
rei țesătoare Dodan Catinca, cea care 
sfătuită de maistrul Munteanu Petre cum 
să-și organizeze mai bine munca, i-a răs
puns pe un ton necuviincios și al tînă- 
rului Idei Avram, electrician la secția 
țesătorie, care tras la răspundere de mais
tru pentru faptul că a lipsit nemotivat, 
a răspuns de asemenea obraznic. S-a ară
tat că asemenea atitudini, nu fac cinste 
colectivului, că ele se răsfrîng asupra în
deplinirii sarcinilor de plan.

Problema disciplinei — pe care a tra
tat-o referatul — privea pe fiecare tînăr 
în parte, de aceea discuțiile au fost rod
nice.

ȚESĂTURILE NOASTRE
SĂ FIE DE CALITATE SUPERIOARĂ

La noi în secție sint multe tinere care 
calcă în mod grosolan disciplina. Așa 
sint, de pildă, Dobre Adela și Gălățeanu 
Stela, care pe lingă faptul că răspund 
obraznic maiștrilor, nu-și îngrijesc mași
nile și dau adesea țesături de proastă ca

litate. Cind le atragi atenția că nu-șl fac 
cinstit datoria, îți răspund: „Ce vrei 
dragă ? Pinză să fie1“ Dar nu așa trebuie 
să privim noi lucrurile. Dacă ai să intri 
intr-un magazin, tu Dobre sau tu Gălă
țeanu, și ai să vezi un consumator refu- 
zînd o pînză din pricina unor anumite 
defecte, ce ai zice atunci ? Ce repede 
ai întoarce capul și te-ai retrage din lo
cul acela. Ți-ar fi rușine să știe lumea 
că ești țesătoare. Marfa refuzată uneori 
în magazine este „opera" voastră și a al
tora ca voi, care lucrează fără spirit de 
răspundere. Nu! Consumatorii nu vor 
pinză de proastă calitate, așa cum o dați 
voi. Pe cine înșelăm noi oare, făcînd țe
sături de calitate inferioară ? Pe nci în
șine ne înșelăm. Țesăturile de calitate in
ferioară zac in magazii și prin asta se 
îngreunează circularea fondului de rul
ment. Trebuie să dăm pînză de calitate 
superioară. Aceasta este una dm princi
palele noastre sarcini.

(Din cuvîntul tinerei Bîriesea Paulina. 
responsabila brigăzii de țesătoare ar. 2f.

ÎMPOTRIVA CHIULULUI
Eu am să povestesc cazul ttoărahri 

maistru filator Chîșleag Ștefan. Referatul 
nu a pomenit de el dar se cade ca to„ 
tinerii să afle despre fapta sa raștoaasă. 
Intr-un schimb de noapte, Ch-sleag pen
tru că alt ceva mai bun _n-a avut de 
făcut" și-a căutat un culcuș și ca să nc-i 
dea cineva de urmă s-a acoperit ci vata 
Au stat in schimbul acela. dto pricină că 
tovarășul Chîșleag nu a putut fi șăsrt, 
două ringuri care se ciereczaseri intre 
timp. Combaterea chiulului in rindul ti
neretului trebuie să fie o datorie a fiecă
ruia dintre noi. Sintem ttneri și cel mai 
rușinos lucra pentru un tînăr este să tragă 
chiulul.

La noi în sector, este bine cunoscut, 
faptul că mulți tineri vin dimineața cu 
intirziere. Știe cineva de arest lucru ? 
Poate maistrul, dar in nici un caz vreun 
membru din comitetul organizației de 
bază U.T.M. Cei drept, tovarăși: din co
mitet vin destul de des pe la no„ dau 
bună ziua, notează ce notează și se gră
besc să plece. Ei „n-au timp" de stat Și 
după o așa muncă formală, că altfel nici 
n-ai cum să-i zici, să ne mai mirăm de ce 
sînt atitea cazuri de indisc:pl:nă ? A sui 
cineva din comitet de vorbă cu tinăra 
Gălățeanu Stela care lunar lipsește cite 
5-6 zT.e. sau cu tînăra Dcbre Adela care 
dă pinză de proastă calitate? Ntooenl 
niciodată. Existau ctodva ia nci posrari 
utemiste de control. De șase hmi de ztLe 
nu mai există posturi nici la sectorul țe
sătorie și nici la fda tură. Cit de folosi
toare erau pentru noi gazetele fulger, 
editate de posturile utemiste de control. 
Popularizînd experiența fruntașdoc in 
producție și satirizînd pe chiulangii, pe 
codași și pe obraznici, ele aveau un zoi 
deosebit în schimbarea. în bine, c atitu
dinii tinerilor față de muncă s-a a-ga- 
jat adesea tovarășul Bric Saul, secretarul 
comitetului organizației de bază U.TM. 
să reorganizeze posturile utemiste de 
control? Doar atît, s-a angajat Tare-: 
greu să treci de la vorbă ia faptă—

(Din cuvintul «temutului Breiescu Pe
tre, maistru in sectorul fiiarerd-nnpx-!

DE CE RESPECT PE VtRSTNId

îmi amintesc că acum doi ani eras 
tare indisciplinată. Odată cind tovarășa 
Teodorescu Ana mi-a atras atenția că daa

fire groase și că fac noduri multe i-am , 
răspuns, la fel ca Dodan Catinca : „Of, ' 
doar n-ai să mă înveți dumneata !“ Cre
deam, atunci, că știu destul ca să n-am 
nevoie de sfaturile vîrstnicilor.

A fost apoi o vreme, cind în tot secto
rul filatură eu dădeam cele mai proaste 
fire. Și într-o zi, parcă văd ziua aceea, 
tovarășa Teodorescu An^ m-a oprit după 
terminarea lucrului și mi-a vorbit Am 
auzit atunci pentru prima dată despre 
procedeul organizării locului de muncă și 
am primit sfaturi cum să aplic acest 
procedeu. Treptat, treptat, calitatea fireioc 
produse de mine se îmbunătățea. Curind 
după aceasta am devenit fruntașă in pro
ducție. Sfatul vîrstnicilor mi-a fost de 
mare ajutor. De atunci am față de tova- ! 
rășa Teodorescu și de alți muncitori , 
vîrstnici o atitudine plină de respect. Cu 
fiecare zi ce trece simt tot mai mult ne- ’ 
voia ajutorului muncitorilor virstnici cb , 
mai multă experiență de cit mine.

(Din cu rin tul filatoarei Onciolenco Ma
riaj.

NU-I ASTA MUNCĂ FORMALA ?
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------ Tinerii -------- 
corespondenți ne scriu

* *
nu-și va mai revărsa 

apele
ani cetățenii care locuiesc 

de apa Sieului au văzut revăr-

Sieul

Mulți 
aproape 
sarea și furia lui, și la foarte mulți 
dintre ei le-au fost distruse culturile. 
Casele le părăseau pînă trecea potopul. 
Ei au hotărit să pună însă capăt fu
riei dezlănțuite a Sieului pe timpul 
revărsărilor. Și au pornit cu toții la 
ridicarea unui dig. Acestei acțiuni i 
s-au alăturat în primul rînd utemiștii 
și tineretul din întreaga comună Chin- 
telnic. In zece zile digul a fost gata.

In mod special s-a remarcat munca 
depusă de utemiști și tineretul mobili
za: de organizația U.T.M. Secretarul or
ganizației U.T.M., Cepeș Nicolae, și ute- 
mistul Maer Nicolae care au ajutat la 
diguitul și înfiptul stîlpilor au muncit 
deosebit de avîntați. Cele două grupe 
în care s-au împărțit utemiștii și ti
neretul au dat un mare sprijin săpării 
gropilor pentru stîlpi și căratului ră- 
chiților.

Comuna Chintelnic din raionul Bis-

>I
<>
, irita regiunea Cluj este astfel salvată 
t prin munca locuitorilor săi de strică- 
J ciur.ile provenite din pricina revărsă- 
i rii Șicului.<I I
i

Corespondent,
OPREA CONSTANTIN

Conserve de legume
în acest an producția de legume și 

j zarzavaturi a fost bogată. In raionul 
} Tîrnăveni” s-au făcut de către Ageva- 
t coop-TIraăveni numeroase achiziții și 
J contractări de legume și zarzavaturi. 
; Pentru a se înlătura primejdia alteră- 
« rilor la produsele care stau în stoc ca 
J păstăi de fasole, castraveți și alte sor- 
l ttmente de legume și zarzavaturi s-a 
| conservarea acestora fie prin
J uscare, fie prin saramurare.
> Astfel, la uscâtoria de fructe, legume
' a Agevaeoopului care se
t găsește ia comuna Gănești la care lu- 
{ czează ea tehnician utemistul Kasseg 
! Andrei s-au uscat zilele trecute 1800 
; kg fasole dm care a rezultat 180 kg. 
< fasole uscată de bună calitate. Se va 
j osca pină la sfirșitul perioadei aproxi- 
| BSBtir lă.Md-20.000 kg. fasole verde din 
« care va rezulta 1500-2000 kg. fasole us- 
J cată. Aceste cantități de legume și 
« zarzavaturi vor fi desfăcute unităților
• afissentare de centrocoop și Uniunea 

Regională. imbunătățindu-se in acest
»iei sortimentul de alimentație pentru 
Jcomunei populației.

I ■

• a
t M _
• etote to totregime impozitul pe anul 
; iWM C-od că aceasta este o datorie
• patnoCKă. AstfeL comunistul Ivănoiu
• tas. ±3 emuna las: și-a achitat im- 
1 pndM agricol pe intreg anul M54. Ur- 
J —i-rt rxrraplal acestuia și tiranul mij-
• isca* Lera Gngoee si-a arhrtat in in-
• tregsae u-pnr.tul către stat pe anal
> srrvx iar -ax toc". Pranesc-a
J Gfi_ Pcpescn L Ioc. Gută Gr Atexan- 
I tra. Peyesca C. <•——■- si alții șt-au
J pe 11 un it.u1 I pepetan s parte din cete
• pîanrfirase pe trimestrul H-
J Dnr. dacă așa nielee comuniștii și 
« tiran, asuacetori cinstiți să se achite 
J de IndateetrtJe patriotice, chiabur— du<- 
’ de moarte ai țărănimii muncitoare. 

area-câ să saboteze și să se sustragă 
de la tadatsizfle cetățenești. De pildă 
ckoaterh Toriea Constantin și Oproiu 
Gh Nxoiae din comuna Iași, nu și-au 
arnrut nxt un ban in impozitul dato
ra: stacuhx pe anul acesta. Prunul s-a 
usca de ia plata impozitului inel 
i= ancă ’.«Si La fel și chiabura! Gb. 
Oasace ia comuna Mai aa și-a achi
tat njcr-oa fel de impozit pe anul >- 
certa.

Pentru nerespectarea legilor statului 
nostra, acxșt; entaburi au fost trimiși 
ta fața rasnpei poporuim spre a-și 
prisu pedeapsa meritată.

Corespondent 
L ȚOTLUȘ

Coresnondent
A. DUMITRESCU

r

!

■

«

In anii regimului de democrație populară, în patria noastră se dezvoltă tot 
mai multe ramuri de producție. Una din aceste ramuri este aceea a construirii 
caselor din prefabricate, care va contribui din plin la ridicarea necontenită a 
condițiilor de viață ale oamenilor muncii.

In fotografie : muncitoarele Farkaș Rozalia, Szabo Vințe, Ciorcanu Roneico, 
Ochioreanu Silvia și Mocăi Floarea din secția de case prefabricate de la I.F.I.L.- 
Reghin, lucrează la confecționarea plăcilor necesare construcțiilor de noi locuințe 
muncitorești.

La un centru Aprozar
Barbu Simion — responsabilul centrului 

68 Aprozar din Capitală — este cuprins 
de enervare.

— Poftim, spune el plimbîndu-se agitat 
de colo pînă colo. E trecut de 8 și Bu- 
ică n-a dat nici un semn de viață. Ce-o 
fi făcînd oare ?

Cele două vînzătoare Munteanu Eugenia 
și Radocea Vasilica se privesc pe sub 
sprîncene înfrînîndu-și cu greu un zîmbet 
șăgalnic ce le-a înflorit în colțul gurii. 
Așa-i totdeauna tovarășul Barbu, nerăb
dător. Vrea ca totul să meargă ca pe 
roate. Dar ele știu sigur că el n-are nici 
un motiv să se neliniștească. Buică — 
achizitorul — își cunoaște datoria și nu se 
lasă el bătut cu una cu două, ca centrul 
să nu fie aprovizionat la timp. Doar 
asta-i datoria lui și și-o îndeplinește cu 
sfințenie.

— Ah! Buică.... pufnește mînios respon
sabilul. Marfa am terminat-o, ce mai am 
nu-i de soi și el nici nu se sinchisește să 
mă anunțe ce ispravă mi-a făcut la cen
trul de desfacere.

— Ei, las-o-ncolo de treabă, tovarășe 
Barbu, nu te mai agita atît, — spune 
Munteanu Eugenia, făcînd cu mina un 
gest. Ăsta nu te-ajută la nimic. Ai să 
vezi că totul se rezolvă. C-a întirziat pu
țin, o fi avut el un motiv.

Barbu își reia mersul tăcut, pocnindu-și 
degetele cu nerăbdare.

— Nu mi-a făcut asta niciodată... nici
odată.

Perie citeva secunde telefonul zbîrnîie. 
Responsabilul se repede la receptor.

— Altoda eu_ Bun... bravo !_
A pus receptorul în furcă. Figura lui 

este de data asto senină.
— Fetelor, anunță el solemn, miine de 

dimineață la 5 primim marfă proaspătă... 
Toată lumea la datorie !_

♦
Dimineața e senină dar răcoroasă. La 

ora asta arareori trece cîte un tramvai 
hodorogind pe șine. Cocoțat pe o tarabă 
Barbu citește ia liniște un ziar mozolind 
in colțul gurii un muc de țigară.

— Bună dimineața tovarășe Barbu !
— Bună dimineața Eugenia, răspunde 

rel salutat ridicînd nasul din ziar. Dar 
Vasilica unde-: ?

— Trebuie să vină și ea. De-abia e pa
tra jumătate.

O cheie se aude în broască, iar apoi 
ușa magazinului e dată de perete. A ve
nit și Vasilica. Tofi trei scot afară lăzile 
mici și le pun pe taraba dinaintea pră- 

j vălieî.
— Da ți la mină roșiile șl cartofii. Eu

aleg ardeii... Ce e veștejit e dat cu grijă 
de-o parte.

A sosit și camionul încărcat cu lăzi, 
începe descărcatul. Marfa proaspătă, fra
gedă, rumenă, îți face parcă cu ochiul. 
Castraveți cu rouă pe ei, roșii rotunde și 
de sortul „ochi de bou“... vinete negre — 
lucii drepte, groase sau lungi, încovoiat# 
ca o semilună, ardei grași,... cartofi... 
caise...

In puțin timp le vezi după aceea orin- 
duite frumos pe tarabă, etichetate, aștep- 
tînd cumpărătorii.

Dimineața devine mai luminoasă. Pe 
străzi forfota se accentuiază... Orașul se 
trezește din somn.

E abia șapte fără citeva minute și pri
mii cumpărători au început să apară.

Mai întîi călcînd rar, tacticos, s-a ivit 
pensionarul Dudoc Vasile. E un client ve
chi pe care-1 cunoaște foarte, bine respon
sabilul. Pe el îl servește totdeauna nu
mai dinsul fiindcă „nea" Vasile are un 
obicei: vrea să asculte părerea responsa
bilului într-ale artei culinare.

— Ai luat carne nea Vasile ?... Ei, atunci 
să faci o ciorblță bună cu zarzavat... 
niște dovlecei umpluți și o salată de ro
șii cu castraveți și ardei.

Nea Vasile e mulțumit și după ce și-a 
umplut sacoșa, o ia tîrîș, tîrîș spre casă.

Au venit și alții. De data asta sînt cum
părătoare. Printre ele se găsește Safta 
Tudorah, soția unui muncitor de la C.F.R., 
Maria Atanasiu soția muncitorului Ata- 
nasiu de la Filatura de bumbac și altele. 
Ele sînt servite repede și ■ conștiincios de 
vinzătoarele Radocea și Munteanu.

— N-aveți bame ?„. se aude un glas 
plin de mirare.

Ochii responsabilului se plimbă peste 
întreaga marfă ca și cînd atunci ar fi 
luat-o în primire.

— N-avem spune dezolat... au uitat să 
ne trimită... dar mîine sigur o să fie, răs
punde responsabilul adăugind după aceea 
în bărbie:

— Mi-a făcut-o Buică... O să-i trag un 
perdaf... să mă pomenească. Mă duc să 
notez să nu uit...

★
Marfa proaspătă, frumoasă are căutare. 

Grămezile scad. Dar nu-i nimic. Mîine di
mineață vor crește la loc. Centrul 68 deși 
este micuț, are o clientelă destul de bo
gată. Zilnic aici sînt deserviți peste 300- 
400 diențL

Și aceasta se datorește și strădaniilor pe 
care colectivul acestui centru le depune și 
a cărui deviză este : „Cit mai curat, bun 
și proaspăt".

S. IONESCU

Cum sâ folosim cartea în zilele vacanței
Pioniera Gabriela Constantinescu, din 

clasa a 6-a a Școlii pedagogice nr. 1 de 
fete din București, a trimis nu de mult 
o scrisoare Editurii Tineretului. „Eu am 
fost anul trecut în tabără la Homorod“ 
— scrie Gabriela. Și poate și în aminti
rea zilelor de neuitat pe care le-a petre
cut acolo, noua corespondenta a Editurii 
Tineretului și-a procurat cu nerăbdare 
cartea scriitorului G. Naum „Tabăra din 
munți“.

Gabriela povestește multe lucruri fru
moase pe care le-a întîlnit în paginile 
romanului; ea vorbește mai ales despre 
noii săi prieteni: Bălănel, Ștefănică, Va
sile și ceilalți pionieri, eroi ai cărții. „O 
să iau exemplu de la Vasile — scrie Ga
briela — și vă promit să-mi fac un car
net cu însemnări în tabăra in care voi 
pleca anul acesta. O să vă trimit unele 
din însemnările mele“.

Asemenea Gabrielei, poate mulți dintre 
miile de copii care vor pleca anul acesta 
în tabere la munte sau la mare, sau vor 
merge la cluburile pionierdșt!. iși vor în
semna în carnetele lor întîmplări de neui
tat petrecute în vacanță. ȘL cu siguranță, 
dacă ai putea să răsfoiești toate aceste 
caiete de însemnări, ai intilni numeroase 
pagini scrisse cu căldură despre minuna
tele prietene din vacanță — cărțile.

Tocmai pentru această puternică influ- 
iență ce o are cartea, pentru prețiosul său 
rol în educația copiilor, instructorul sau 
educatorul căruia ii este încredințată or
ganizarea vacanței pionierilor și școlari
lor își va pune, pe bună dreptate. între
barea : Cum să folosesc mai bine cartea? 
Oare în ce anume constă acum, în va
canță, munca cu cartea ?

E firesc ca într-o tabără sau intr-un 
club să existe copii de diferite vîrste și 
cu preocupări mult deosebite. A ține sea
ma de aceste particularități, e un lucru 
de căpetenie și în munca cu cartea.

Povestirea istorică „Nicoară Potcoavă" 
a maestrului Mihail Sadoveanu, care 
poate pasiona pe un pionier din clasa a 
VII-a de pildă, poate să nu fie înțeleasă

„Scînteia tineretului^
Pap. 2-a 6 aupust 1954 

de un cititor din clasa a V-a eare pre
feră poveștile lui Andersen sau basaaui 
lui Nina Cassian „N:câ tară frică’ Dar 
chiar dintre copiii de aceeași vîrriă. un— 
sint atrași de literatura jliăițlfiw !■ 
tariică, alții de cărțile de călători: sau de 
istorisirile despre animale, alții de poe
zii sau de povestirile din viafa pionieri- 
lor ș.am.d.

Instructorul trebuie să știe să se orien
teze de la început in aeeet UbktoL B 
singur trebuie să fie un bun ccnoacătoe 
al cărților, să nu-i fie stri.n cmț.n .rX 
volumelor pe care le recotnanti copritor 
Pentru îndrumarea lectura, msnneeori—
de pionieri este bine să se sâtiz^ască ca 
profesorii din conducerea taberes «ac de- 
bului și cu bibliotecara!.

Dar pentru ca puciera să ătească câr
tite ele trebuiesc recomandate. Instracus-

acest scop «e pot confeclxoa pw—* 
pot face rececra: Ia gazeta de perete. »- 
fișe-^nunturi despre anumite ere-tanegae 
literare. O formă care di rezultate bene
este recomandarea verbală, in i
cind instructorul poate poveri, pooejeraoc 
subiectul unei cărți in «sa lei tocit să-i 
facă curioși.

Instrurtoralni din conducerea taiere, sau 
clubului pionieresc de vară bb teeuujo 
să-i fie indiferent ntc felul in care păs
trează copiii cărțile pe care te impetnnuU- 
Acesta este de asemenea un lucru im
portant in munca cu cartea. Aări se pot 
utiliza de asemenea multe ă ranate mij
loace. Spre exemplu, se pot confecționa 
semne de carte, desenate frumos de că
tre pionieri și care sâ fie impărtite apoi 
cititorilor. Pe o fată a semnului să fie 
reproduse ci:eva coperți s-au ilustrații ale 
ultimelor cărți apărute, recomandate pen
tru a fi citite, iar pe cealaltă față să fie 
scrise citet citeva asemenea staruri :.

„Ai grijă de prietena ta, cartea".
„Nu îndoi colțurile foilor, nu face însem

nări, pe pagini".
„înapoiază cărțile bibliotecii la terme

nul fixat".
Aceste metode și altele pe care instruc

torul poate să le găsească singur, nu tre
buie insă să-i înlocuiască munca sa di
rectă de îndrumare. El poate să istori-

săti* despre Zoi» li
Serei* de L Cosmodemanseaa in care

Toate acestea C voe »~ot» pe cititor nu 
amnar să împrumute cărți de la b2>::otecă 
ș. să te cetească, ci sâ pătrundă foarte 
tete fiecare i-dee a cârti, să simtă apoi 
Besoia ca seatmectefe pe care i te tre
zește carma să te impărtăseaacă și altora, 
să ifcscute conținutul tecturiL In acest 
fel :rriructcrul alunge la «na dmtre cete 
ra. frumoase părți ate mtmeii cu cartea.

CUM SE DISCUTĂ CĂRȚILE

Multe povestiri sau fragmente din ro
mane. basme etc_ pot constitui un mate
rial foarte bun pentru cea mai simplă for
mă de discutare a cărților cu colectivul 
de copii: citirea cu glas tare. Această 
formă este indicată îndeosebi pentru pio
nierii de vîrstă mai mică. O asemenea 
lectură trebuie însă făcută artistic, pen
tru a-i atrage pe copii și nu pentru a-i 
plictisi. înainte de a începe să citească, 
instructorul trebuie să prezinte in citeva 
cuvinte cartea și scriitorul, să facă o 
scurtă caracterizare a epocii și condițiilor 
în care autorul a scris. Lectura nu trebuie 
să dureze mai mult de 25—30 de minute. 
Apoi lectorul pune întrebările pe care și 
le-a stabilit dinainte, la care ccpiii, dacă 
au înțeles cele citite, vor răspunde cu 
ușurință. O altă formă de discutare a 

cfcțfi este receczda. Ea se desfășoară ca 
* tectera cu glas tare și tor. despre cărți pe 
care capcz nu te an cot tocă. Recer.na căr- 
țn peesupcne insă o pregătire mai adtorită 
a cete: care vorbește, adăugind, in afara 
p i miTli : cnețasnului. «i păreri entice 
despre caracterete enxtor. despre părțile 
cefe "a br-te reofizate artistic ale acțiu- 
zm cărtfi. despre invă^minteie ce se pot 
de sg-.'Arde peetru ctitori etc.

M-alt -ra. mteresa-.te și mai fructuoase 
sie* insă dtectzțute despre căraie care au 
fes» otite. Despre ascoccea cârti se or- 
gan-zeari coesiăfttiri ia care trebuie să 
pa-tmpe un mmâr restrias de pwtueri 
(ÎS—ML *-?cma. pentru a se adtoc: iufi- 
cteot pmnirnteir pe care te-a ndxat lec
tura.

Insrue&orul trebuie să asigure din timp 
tm txaaăr suficient de vnimne pentru ca 
toc pertiespenti: la consStmre să fi citit 
cartea pusă to iscutse. Pentru cmsfâtu.re 
este necesar să se afișeze tfan timp cteva 
întrebări Coc mai muit de I sau ltl care 
să se refere ia problemele importante ale 
cărții

Inteebărite la care trebuie să răspundă 
partidpactii la cxxsfătume nu trebuie însă 
sâ lareteae. cadrai discutotor. once pro
blema nouă ridicată, aduce o înviorare 
care tofromusețează emsfătutrea.

Atunc cind există ctitori mai avansați, 
care au citit mai multe și variate cărți 
și au căpătat deprmderea de a «hscuta 
conținutul lecturii, se pet organiza consfă
tuiri despre mai multe cărți- grupate pe 
teme. De pildă, o asemenea consfătuire 
poate fi organizată despre cârtite apărate 
în colecția biblioteca școlarului" cu tema 
„Clas’-cu literaturii noastre" sau despre 

«cărțile apărate in colecția „Știința în
vinge".

Iată cum descriu Ă Elaghtoa și N. Me- 
dredeva, autoarele volumului „Cartea, 
prietena pionierului", un foc de tabără 
organizat de pionierii din Vitebsc în ta
băra Mozalovo. Acest foc de tabără a fost 
închina: memoriei scriitorului A. P. Gai
dar : „Pionierii taberei s-au adunat în 
jurul unui foc mire și strălucitor pe ma
lul apei. După o scurtă discuție asupra 
vieții și creației scriitorului Gaidar, pio
niera Alia Platonova a descris festivitatea 
focului de tabără: „Cînd am citit cartea 
„Școala" am înțeles dintr-o dată că Bo
ris Goricov, eroul principal al povestirii 
— este Însuși autorul. Știam doar din bio
grafia lui Arcadie Gaidar că a plecat pe 
front cind avea 14. ani Era în timpul 

războiului civil. 6 ani s-a luptat el pentru 
tînăra republică sovietică.

Galia a vorbit apoi despre minunatul 
îndemn pe care îl dă pionierilor viața lui 
Arcadie Gaidar, scriitorul erou care a că
zut pe front in timpul Marelui Război 
pentrn Apărarea Patriei Ea ți-a încheiat 
expunerea sa cu citeva versuri originale 
tochmate lui Gaidar.

O aia pionieră. Maia Dicman a vorbit 
despre cartea „Timur și băieții lui":

— Mat există oare vre-un pionier — a 
spus ea — care să nu fi auzit despre mi
nunatele fapte săvîrșite de Timur și de 
băieții lui? Cînd patria era în primejdie, 
cind părinții și frații noștri erau plecați pe 
front, in aceste zile grele, și noi copiii am 
vrut să ne ajutăm patria. Și am știut ce 
avem de făcui încă înainte de război Ar- 
cadfe Petrovici Gaidar, în povestea „Ti
mar și băieții lui" ne-a arătat ce să fa
cem. Eram pe atunci la Arhanghelsc. In 
școala noastră mai mult de două sute de 
copii au urmat exemplul lui Timur.

Alic Anufiriev a povestit apoi o altă în- 
tîiBiă ii i care a avut loc în raionul Se- 
minsc, in timpul ocupației germane. După 
exemplul povestirii lui Gaidar „R.V.S.", 
copiii colhoznicilor au ajutat unui avia
tor sovietic rănit care se salvase cu pa
rașuta să nu fie descoperit de fasciști și 
după vindecarea rănilor să plece intr-un 
detașament de partizani.

După cuvintele ultimului vorbitor a ur
mat un program artistic dat de cercul 
dramatic. Pionierii au prezentat un mon
taj teatral închinat vieții și creației lui 
Gaidar.

In încheiere întreaga unitate de pionieri 
a cintat in cor cintecu! lui Arcadie Pe
trovici Gaidar „Uzine, ridicați-vă“...

Se pot iniția și alte forme tot atît de 
atrăgătoare: concursuri pentru cea mai 
bună recenzie despre cartea citită, pentru 
desene etc., pot fi întreprinse, „călătorii" 
cu ajutorul cărților prin întreaga lume, 
pot fi organizate jocuri literare (cine ghi
cește eroii cărților sau numele autorilor). 
Totul este ca instructorul să fie preocupat 
in permanență de a utiliza nu stricte re
țete, ci forme vii, variate, care să-i atragă 
pe copil

Toate acestea sînt valabile tot atît de 
bine pentru întreg anul școlar. In va
canță există însă mai mult timp pentru 
realizarea lor. In afară de aceasta, în 
timpul vacanței de vară se ivesc nume
roase prilejuri de citire a cărților, prile
juri pe care instructorii de pionieri tre

buie să le folosească. Așa, de pildă, pio
nierii dintr-o tabără se pregătesc pentru 
o excursie în munți care va dura mai 
multe zile. Acesta e un prilej minunat ca 
unele cărți ce vorbesc de astfel de 
excursii sau descrieri literare asupra re
giunii unde se va face excursia să fie ci
tite. Pionierii le vor citi intr-adevăr cu inte
res, deoarece sint curioși să știe dinainte 
cum va fi. Altă dată, se organizează un foc 
de tabără pe vîrful unui munte de unde se 
poate vedea bine bolta cerului. E noapte 
albastră, iar stelele se văd clar. De acolo 
din vîrful acelui munte, pionierii vor porni 
într-o călătorie romantică prin univers. 
Iată dar un bun prilej ca înainte de a se 
ține focul de tabără să fie citite povestiri 
sau romane științifico-fantastice despre 
asemenea călătorii printre aștri.

Dar cîte alte prilejuri nu se pot ivi. To
tul e ca instructorul de pionieri să-și dea 
seama de ele și să le folosească cum tre
buie găsind totodată formele cele mai 
atrăgătoare.

„PRIETENII CĂRȚII"
Toate aceste forme instructorul le 

poate realiza însă numai cu ajutorul co
lectivului de copii. Dintre pionierii taberei 
sau clubului se vor găsi întotdeauna cîțiva 
cititori mai buni, care să formeze activul 
bibliotecii, cercul „prietenii cărții".

Prietenii cărții ajută la înregistrarea 
cărților și la ținerea evidenței cititorilor, 
confecționează afișele și panourile de 
popularizare a cărților, scriu recenziile la 
gazeta de perete, stau de vorbă cu ceilalți 
pionieri și le anunță cărțile nou sosite în 
bibliotecă.

Educarea, formarea unor astfel de prie
teni ai cărții este o parte importantă a 
muncii cu cartea pe care instructorul de 
pionieri trebuie să o ducă.

Cu ajutorul cercurilor de prieteni ai 
cărții, diferitele forme ale muncii cu car-1 
tea devin o activitate a tuturor pionieri
lor și școlarilor din tabăra sau clubul 
pionieresc.

...Iar la sfirșitul vacanței, cînd în car
netul de însemnări al pionierei Constanti- 
nescu Gabriela din clasa 6-a de la școala 
pedagogică nr. 1 de fete din București ca 
și în jurnalele multor pionieri și pioniere, 
printre multe alte însemnări, se vor găsi 
și cuvintele: „In vacanța asta am deve
nit prieten al cărții", instructorul poate 
să simtă o legitimă mîndrie ; munca sa a 
dat roade.

PETRE VEDEA



Lucrările Marii Adunări Naționale 25 de ani de la luptele minerilor 
din Lupeni

Discuții asupra proiectului de lege 
pentru grațiere și amnistie 

Cuvintul tovarășului 1. CHIȘINEVSCHI
f Tovarăși deputațl.

Proiectul de lege cu privire la amnistie 
ți grațiere supus discuției Marii Adunări 
Naționale este un important act de stat 
care dovedește profundul umanism al sta
tului democrat-popular, consolidarea con
tinuă a puterii populare, a legalității 
populare.

Legalitatea populară exprimă interesele 
ți voința poporului muncitor, ea slujește 
operei de construire a socialismului. Le
galitatea populară constituie un factor 
puternic de întărire a regimului demo
crat-popular, de apărare a cuceririlor re
voluționare obținute de clasa muncitoare 
aliată cu țărănimea muncitoare, de apă
rare a intereselor vitale ale celor ce mun
cesc. Ea apără proprietatea obștească 
asupra mijloacelor de producție, izvorul 
principal al buneistări a oamenilor muncii, 
ocrotește mica proprietate particulară, ba
zată pe munca proprie împotriva exploa
tării chiaburești și îngrădește proprieta
tea particular capitalistă.

legalitatea populară înseamnă respec
tarea drepturilor cetățenești, respectarea 
strictă a Constituției și stricta aplicare a 
legilor țării. Ea presupune în mod necon
diționat lupta necruțătoare împotriva con
trarevoluției, a spionajului, a sabotajului, 
a hoției. Oamenii muncii își dau tot mai 
mult seama că ori ce încălcare a legali
tății populare lovește în interesele poporu
lui muncitor, este o spărtură pe care o fo
losește dușmanul.

Legile statului democrat-popular stat 
modificate și perfecționate corespunzător 
cu desfășurarea operei de construire a so
cialismului. Dar cerința îndeplinirii cu cea 
mai mare strictețe și fără nici o șovăire 
a legilor, a hotărîrilor guvernului a fost 
și rămîne și pe viitor unul dintre cele mai 
importante principii în activitatea tutu
ror organelor și organizațiilor obștești și 
a tuturor cetățenilor patriei noastre. In 
statul nostru democrat popular nu pot 
exista legi obligatorii pentru unii cetă
țeni și neobligatorii pentru alții. Legea-i 
lege pentru toți. Nici o persoană, ori cît 
de importantă ar fi funcția pe care o 
ocupă, nu are dreptul să încalce legile 
statului.

Dezvoltarea continuă a funcțiunii eco- 
nomico-organizatorice și cultural-educa
tive a statului democrat-popular, crește
rea conștiinței oamenilor muncii, întări
rea respectului acestora față de legile 
țării, .fac în prezent posibilă trecerea la 
reexaminarea și îndreptarea întregii le
gislații penale a R.P.R. în scopul înlo
cuirii răspunderii penale pentru infracțiu
nile ce nu prezintă un deosebit pericol 
social, prin măsuri administrative sau 
disciplinare.

Cuvintul deputatului STELIAN MORARU 
din circumscripția electorală Brăila-Nord regiunea Galati

Proiectul de lege pentru grațiere și am
nistie prezentat astăzi Marii Adunări Na
ționale — a spus vorbitorul — arată ca
racterul cu adevărat popular al legislației 
noastte. El dovedește tăria creșcîndă a 
statului nostru democrat" popular, stat al 
oamenilor muncii de la orașe și sate, care 
apără consecvent drepturile și libertățile 
cucerite-de popor. Dar proiectul de lege 
subliniază totodată caracterul deosebit al 
justiției noastre care pe de o parte pedep
sește cu asprime pe toți cei ce încalcă le
galitatea populară, iar pe de altă parte 
luptă pentru a-i reeduca.

Curînd — a continuat vorbitorul — 
se împlinesc 10 ani de la eliberarea patriei 
noastre. In acest timp au avut loc pro
funde transformări politice, economice 
și social culturale. Cu toate acestea, 
datorită faptului că mai există ele
mente capitaliste și rămășițe ale educației 
capitaliste în conștiința unei părți a oa
menilor muncii, mai sint încă unii munci
tori, funcționari, țărani muncitori care au 
o atitudine nejustă față de proprietatea 
obștească, față de muncă. Sarcina noastră 
■ tuturor este de a duce o luptă perse

Cuvintul deputatului ION GHERMAN 
din circumscripția electorală Lipova, regiunea Arad

Proiectul de lege pentru grațiere și am
nistie supus de guvernul nostru, spre 
aprobare Marii Adunări Naționale — a 
spus vorbitorul — este o nouă dovadă a 
tăriei regimului nostru democrat popu
lar. El prevede iertarea unor pedepse și 
a unor încălcări de legi deschizînd unor 
infractori calea spre muncă, spre o 
viață mai bună pentru ei și pentru fami
liile lor.

In viața oamenilor muncii din patria

Măsurile ce se iau în acest domeniu de
curg din însuși caracterul legalității popu
lare. Legalitatea populară este pătrunsă de 
umanismul socialist. Ea are în vedere, mai 
presus de orice, interesele vitale ale oa
menilor muncii.

O mare importanță are în condițiile ac
tuale lupta pentru apărarea și întărirea 
proprietății obștești. In vreme ce milioa
ne și milioane de oameni ai muncii, zeci 
de mii de lucrători din aparatul de stat, 
din cooperație, comerțul de stat lucrea
ză cu abnegație pentru înflorirea patriei, 
există încă numeroase cazuri cînd ele
mente infectate de putredele obiceiuri și 
moravuri burgheze strecurîndu-se în co
merțul de stat și cooperatist și în alte 
sectoare se dedau la abuzuri, la furturi. 
Statul democrat popular nu poate avea 
nici un fel de îngăduință față de cei ce 
fură din avutul obștesc.

Trebuie combătută cu tărie îngăduința 
de care dau dovadă unele organe de stat, 
precum și unele instanțe de judecată față 
de astfel de elemente. Este necesar ca in 
jurul acestor hoți să fie creiată o opinie 
publică de înfierare și dispreț general. 
Lupta împotriva acestor apucături tică
loase înseamnă lupta împotriva rămășițe
lor putrede ale capitalismului.

In continuare tov. I. Chișinevschi a 
subliniat necesitatea îmbunătățirii activi
tății organelor procuraturii, judecătorilor 
și asesorilor populari.

La unele organe locale ale puterii de 
stat se manifestă tendința de a avea un 
fel de legalitate „locală", proprie. Unele 
comitete executive emit dispozițiuni în 
contradicție cu legile și cu hotărîrile gu
vernului. Trebuie veghiat asupra respec
tării cu strictețe a legalității populare în 
toate regiunile și raioanele țării. Sarcina 
de a veghea și lupta pentru respectarea 
și aplicarea permanentă a legilor statu
lui nostru democrat-popular revine, sub 
conducerea organizațiilor de partid, tutu
ror organelor de stat și economice, con
form competinței lor.

Legea de amnistiere de infracțiuni și de 
grațiere de pedepse constituie un impor
tant act de stat, în aceste zile istorice din 
preajma celei de a zecea aniversări a eli
berării patriei noastre. Toți deputății, 
toate organele și organizațiile de stat sint 
datoare să contribuie activ la întărirea 
continuă a legalității populare, care con
stituie o armă puternică în lupta contra 
uneltirilor dușmanilor țării și pentru dez
voltarea realizărilor statului nostru de
mocrat-popular, să vegheze la respectarea 
legalității populare în lupta pentru con
struirea socialismului, pentru apărarea 
muncii creatoare a poporului. (Vii aplauze).

verentă de educare a acestor elemente. 
Această sarcină revine în mod deosebit 
organizațiilor sindicale.

Partidul ’Muncitoresc Romîn — a spus 
maindejparte vorbitorul — cultivă în po
por respectul față de legi, înțelegerea uni
tății dintre interesele poporului și cele 
ale statului democrat popular, unitate care 
își găsește o îmbinare deplină în legalita- 

'fea populară.
Sindicatele din țara noastră vor lupta 

din toate puterile pentru a sădi în con
știința tuturor oamenilor muncii respec
tul față de legile statului și hotărîrea de a 
lupta pentru aplicarea lor întocmai. Sin
dicatele fiind de acord cu exceptarea pe 
care legea o fage pentru cei care au în
cercat să lovească regimul nostru, statul 
nostru democrat popular, vor combate cu 
hotărîre pe dușmanii regimului, dușmani 
ai poporului și patriei noastre.

Votez proiectul de lege prezentat astăzi, 
care izvorăște din legătura indestructi
bilă dintre partid, guvern și popor și va 
contribui la întărirea și mai puternică a 
acestei legături. (Aplauze).

noastră, în ultimii 10 ani s-au produs 
schimbări însemnate.

Eu văd aceste schimbări la oamenii din 
satul meu, la membrii gospodăriei noastre 
colective din Zăbrani. Ei își îndeplinesc 
îndatoririle lor către stat, tot mai con
știincios, tot mai cu grijă, muncesc pă- 
mîntul mal bine și obțin recolte mai bo
gate.

Odată cu aplicarea acestei legi, — a spus 

In încheiere deputatul Ion Gherman, — 
ne revine și sarcina de a ne ocupa de 
cei grațiați și amnistiați, pentru a-1 feri de 
viitoare greșeli și a întări în ei dragostea

Cuvintul deputatului IORDANA GOROBEI
din circumscripția electorală Negru Vodă, regiunea Constanța

Prevederile legii, de grațiere și amnis
tie, cu privire la infracțiunile săvîrșite de 
femeile gravide sau cu copii pînă la 10 
ani, de minori pînă la 16 ani și de cei în 
vîrsfă de peste 60 de ani indiferent de 
pedeapsa prevăzută de lege sau aplicată 
de instanță, a arătat vorbitoarea — sînt 
juste și oglindesc alături de alte preve
deri grija partidului și guvernului nostru 
de a reda societății și muncii pașnice pe 
acei cetățeni care nu au comis infracțiuni 
ce prezintă un deosebit pericol social.

Cuvintul deputatului STELIAN NIȚULESCU 
din circumscripția electorală Cîntpulung, regiunea Pitești

Cultivînd simțul respectului față de 
propriile lor legi, grija pentru păstrarea 
și întărirea avutului obștesc, respectul 
față de persoana și avutul personal al ce^ 
tățenilor — a spus vorbitorul — oamenii 
muncii sprijină din ce în ce mai hotărît 
întărirea legalității noastre populare, con
diție importantă și necesară pentru con
struirea vieții noi, socialiste.

Ascuțindu-și necontenit vigilența revo
luționară, luptînd pentru consolidarea 
regimului și statului nostru democrat 
popular și pentru apărarea cuceririlor ob

Raportul ministrului Justiției GH. DIACOIOCU 
asupra proiectului de lege privitor la organizarea 

și funcționarea Arbitrajului de Stat
Tov. Gh. Diaconescu, ministrul Justi

ției, a arătat că în formațiunea social- 
economică socialistă și în cadrul unei eco
nomii planificate necesitatea de a impune 
respectarea disciplinei contractuale in ra
porturile dintre organizațiile socialiste a 
determinat înființarea unei instituții spe
cifice — Arbitrajul de Stat — care apare 
ca o expresie a prefacerilor de structură 
intervenite în orînduirea noastră.

Decretul Nr. 122/951, pe baza căruia 
funcționa Arbitrajul de Stat, nu mai co
respundea însă cerințelor actuale. Astfel, 
o serie de litigii care în mod firesc ar tre
bui să fie soluționate pe cale judecăto
rească sau pe cale administrativă, erau 
totuși date în competența Arbitrajului de 
Stat, care era sustras astfel de la îndepli
nirea sarcinilor sale specifice.

Dreptul de control asupra hotărîrilor 
arbitrate nu era nici el reglementat în 
chip mulțumitor. Exercitarea acestui drept 
revenea, pentru toate organele Arbitra- 
iului de Stat, primului arbitru de stat. 
Drept consecință s-a ajuns la întîrzieri 
în exercitarea dreptului de control și 
uneori la rezolvări formale.

Tot astfel era incomplet reglementată 
una din formele esențiale de activitate a 
arbitrajului, aceea a semnalării deficien
țelor constatate Ia organizațiile socialiste 
cu prilejul rezolvării litigiilor.

Discuții asupra proiectului de lege 
privitor la organizarea și funcționarea 

Arbitrajului de Stat
Cuvintul deputatului DUMITRU ION

din circumscripția electorală Fălticeni, regiunea Suceava
Analizînd felul cum întreprinderile de 

stat și cooperatiste din regiunea Suceava 
respectă contractele încheiate între ele 
vorbitorul a arătat că mai sînt încă în 
regiune unele întreprinderi socialiste, 
aparținînd de organele locale, precum și 
cooperative, care la început și chiar acum 
nici măcar nu au încheiat contracte.

Arbitrajul de Stat a intervenit
Unele unități din regiune nu respectă 

cu strictețe cuprinsul contractelor.
Arbitrajul intervine și impune respec

tarea contractelor încheiate din care se 
desprind pentru întreprinderi obligații re
ciproce.

Cuvintul deputatului CONSTANTIN ȘTEFANESCU, 
din circumscripția electorală Bujor, regiunea Galați

întreprinderea pe care o conduc este 
întreprinderea de construcții navale din 
Brăila.

Pentru înlăturarea deficiențelor în pro
ducție cauzate de neexecutarea întocmai 
a condițiilor stipulate în contractele eco
nomice prin care noi ne asumam obligații 
am fost chemați în fața Arbitrajului de 
Stat, iar acesta, prin măsurile luate, ne-a 
ajutat să lucrăm mai bine.

Arbitrajul scoate la iveală racilele de 
care suferă întreprinderile. De aceea. 

față de patria noastră șl față de legile el, 
făcute în interesul poporului muncitor.

Votez cu încredere legea pentru gra
țiere și amnistie.

O astfel de lege este de neconceput în 
țările capitaliste.

In țara noastră, se dezvoltă din ce în 
ce mai mult atitudinea nouă față de muncă 
și bunurile obștești.

Convinsă fiind că aplicarea legii pe care 
o discutăm astăzi constituie încă un suc
ces al orînduirii noastre democrat-popu- 
lare, declar că votez cu încredere Legea 
pentru grațiere și amnistie. (Aplauze).

ținute, împotriva sabotorilor, trădătorilor 
și criminalilor contrarevoluționari, agenți, 
ai imperialismului, oamenii. muncii au 
știut să-i identifice, să le anihileze planu
rile criminale și să-i trimită în fața jus
tiției populare. Pentru acești criminali, | 
poporul nostru nu are nici o milă.

Sînt însă și alți infractori ale căror i 
infracțiuni nu prezintă un pericol social , 
deosebit. Aceștia pot beneficia de grațiere 
și amnistie.

Pentru aceasta voi vota proiectul del 
lege pentru grațiere și amnistie. (Aplauze)..

Proiectul de lege pentru organizarea și 
funcționarea Arbitrajului de Stat, ținînd 
seama de neajunsurile menționate aduce 
îmbunătățirile corespunzătoare.

Astfel, o întreagă serie de litigii au fost 
scoase ' din competența Arbitrajului de 
Stat, iar competența arbitrajelor locale a 
fost mărită. Exercitarea dreptului de con
trol se va face, în numeroase cazuri, de 
arbitrii șefi ai organelor locale arbitrate ; 
controlul pe linie administrativă se va 
exercita în aceste cazuri de către comite
tele' executive ale sfaturilor populare pe 
lingă care funcționează organul arbitrai.

S-a dat o reglementare mai completă 
sarcinii de semnalare a deficiențelor, pre- 
văzlndu-șe și obligația pentru organul 
arbitral,, de a urmări activ rezultatul 
semppj^rbor făcute.

în sfîrșit, s-a dat Arbitrajului de Stat 
de pe lingă Consiliul de Miniștri sarcina 
de a centraliza, analiza și sistematiza ma
terialul rezultat din activitatea organelor 
arbitrate.

Modificările aduse în reglementarea or
ganizării și funcționării Arbitrajului de 
Stat vor face ca instituția Arbitrajului de 
Stat să fie, în măsură sporită, un factor 
activ în construirea socialismului. în țara 
noastră.

Dar nu-i mai puțin adevărat — a con
tinuat vorbitorul — că Arbitrajul lu
crează birocratic, dă termene lungi, amină 
rezolvarea plîngerilor sau le rezolvă fără 
a ține seama de realitățile economice din 
regiune, j

Faptul că la comitetul executiv al sfatu
lui popular regional, .vor funcționa organe 
ale Arbitrajului de Stat, conduse de un 
arbitru de stat șef, va face ca organele 
arbitrale să cunoască economia regiunii, 
să ajute comitetului executiv la înlătu
rarea racilelor pe care ele le descoperă

De aceea, votez cu toată încrederea 
acest Proiect de lege. (Aplauze).

cred că cerința proiectului de lege ca di
rectorii să ia parte în mod obligatoriu la 
ședințele arbitrale este un lucru foarte 
bun și de natyră a asigura soluțiile cete 
mai juste litigiilor.

Nu este mai puțin adevărat că noi ne 
adresăm prea des Arbitrajului, înainte de 
a ne strădui să ne conciliem între noi fără 
a călca legile. Acest lucru nu este 
just

Votez cu toată încrederea acest proiect 
de lege. (Aplauze).

„La Lupeni a fost un adevărat măcel!“, 
„Armata a tras la Lupeni!", „Măcelul de 
la Lupeni!“, Prin asemenea titluri în 
urmă cu 25 de ani ziarele vremii anunțau 
masacrul de la Lupeni. Zeci de morți, sute 
de răniți — acesta era răspunsul dat de 
regimul burghezo-moșieresc cerințelor mi
nerilor de a avea pline pentru copii, drep
tul la o viață cît de cit mai omenească.

Pentru veșnicie vor răsuna ca un pu
ternic document de acuzare la adresa re
gimului burghezo-moșieresc, cuvintele 
dăltuite pe o piatră de marmoră așezată în 
curtea minei Lupeni: „La 6 august 1929 
au fost uciși mișelește de către guvernul 
burghezo-moșieresc zeci de muncitori din 
Lupeni, care se ridicaseră cu hotărîre îm
potriva regimului de exploatare capitalistă, 
împotriva subjugării țării de către impe
rialismul anglo-franco-american".

In jurul anului 1929 și în Romînia se 
făcea tot mai simțită apropierea crizei 
economice, spaimă de moarte pentru orîn
duirea capitalistă. Sfîrșitul perioadei de 
stabilizare relativă a capitalismului și 
apropierea crizei economice a determinat 
burghezo-moșierimea din Romînia să ia 
o serie de măsuri.

Exploatarea capitalistă devenea tot 
mai insuportabilă. Muncitorii trăiau în 
mizeria cocioabelor dărăpănate, subali- 
mentați, lipsiți de cete mai elementare 
drepturi.

în privința salarizării domnea o adevă
rată batjocură. Cea mai mizeră categorie 
de salarii era cea a zilierilor care cîștigau 
65-85 lei pe zi. Nici minerii care lucrau 
permanent riscîndu-și viața la tot pasul, 
prin foc, gaze, apă ,nu cîștigau mai mult 
de 100-160 tei. Patronii pentru a-și mări 
profiturile ciunteau și aceste mizerabile 
salarii prin diferite amenzi și rețineri.

într-o asemenea situație nenorocită se 
găseau minerii din Valea Jiului — vale a 
plîngerii. Pe vremea aceea mii de șomeri 
rătăceau flămînzi, de la o mină la alta. 
O mină întreagă —• mina Vulcan — fu
sese închisă, lăsînd pradă foametei peste 
3000 de mineri. în amintirea minerilor 
mai era încă viu accidentul groaznic cu 
care prilej 82 de mineri își găsiseră moar
tea. Cu fiecare zi tot mai cruntă devenea 
exploatarea. în zilele acelea grele pentru 

.întreaga clasă muncitoare și îndeosebi 
pentru mineri. Partidul Comunist a che
mat la luptă împotriva jafului și a sil
niciei exploatatorilor. Comuniștii au înce
put să desfășoare acțiuni de agitație poli
tică, organizând scurte adunări, cu prile
jul cărora se arăta minerilor cauza tuturor 
nenorocirilor pe care te suportau, îndem- 
nîndu-i să treacă la luptă. Dar teroarea 
se întețea zi de zi. Și în aceste condiții 
minerii Lupenilor se căleau, se pregăteau 
pentru lupta pe care aveau s-o dea îm
potriva exploatatorilor.

în ziua de 5 august 192,9 minerii din Lu
peni au declarat grevă. '

în dimineața zilei de 6 august au apărut 
batalioane de jandarmi și grăniceri, în 
majoritate beți. în curtea minei au in
trat directorii de atunci, Fery și Klein, 
împreună cu Roszvany— prefectul manist 
de la Deva, Munteanu, social-democrat de 
dreapta. Prefectul a încercat să-i împrăș
tie pe minerii adunați în curte.

— „Dacă nu plecați imediat, o să vă 
dăm „bomboane", nu pline !“.

— „Nu vom pleca de aici, să știm că 
murim!“, l-a înfruntat pe prefect minerul 
Vitoș Gavrilă. Ca o fiară sălbatecă s-a 
aprins pe dată prefectul. A scos pistolul și 
l-a împușcat pe Vitoș. Acesta a fqst înce
putul măcelului. Sold ații îmbătați, îm
pinși din spate de ofițeri s-au aruncat 
asupra greviștilor. Puștile și mitralierele 
au început să împrăștie moartea...

Dar nici teroarea poliției, siguranței și 
jandarmeriei, nici zecile de mineri revolu
ționari aruncați în închisori, nici sîngele 
minerilor uciși la Lupeni de regimul 
burghezo-moșieresc n-au putut pune 
stavilă mișcării muncitorești revoluțio
nare.

Partidul Comunist s-a situat în fruntea 
luptei desfășurate pentru solidaritatea 
clasei muncitoare cu eroicii mineri de la 
Lupeni. în acele zile a apărut un manifest 
editat de C.C. al Partidului Comunist

INFORMAȚII
Joi dimineața a părăsit Capitala minis

trul Educației din R. D. Germană, Hans 
Joachim Laabs, care a vizitat țara noa
stră in cadrul aplicării Convenției cultu
rale dintre R.P.R. și R. D. Germană.

Pe aeroportul Băneasa, Hans Joachim 
Laabs a fost salutat de tovarășii Mihail 
Roșianu, președintele Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea 
șl N. Dinulescu. prim locțiitor al ministru
lui învățămîntului. 

din Romînia și C.C. al U.T.C. Manifestul 
era un îndemn la luptă. „Sîntem Ia înce
putul ridicării valului revoluționar în Ro
mînia. Despre asta ne vorbesc evenimen
tele din Lupeni". Și mai departe: „Formați 
comitete de luptă în toate fabricile și în
treprinderile ! Organizați în modul cel mai 
rapid comitetele de ajutorare a victimelor 
de la Lupeni ! Strîngeți prin aceste comi
tete bani pentru Lupeni!...“

Rezoluția Comitetului Executiv al In
ternaționalei Comuniste a demascat po
ziția oportuniștilor trădători față de clasa 
muncitoare, față de minerii din Valea 
Jiului. Oportuniștii trădători susțineau că 
lupta de la Lupeni ar fi o provocare.

La Consfătuirea .pe țară a muncitorilor 
mineri din industria carboniferă, tovară
șul Gh. Gheorghiu-Dej a lămurit pe deplin 
adevăratul conținut al luptelor de la Lu
peni. în cadrul expunerii sate, tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej citează următoarea 
apreciere pe care Biroul Internaționalei 
Comuniste și Biroul Internaționalei Sindi
cale Roșii pentru Europa occidentală a 
făcut-o în anul 1929 asupra importanței 
acestor lupte: „Morții din Lupeni, de
monstrațiile de 1 august sînt dovada că 
un însemnat proces de radicalizare a ma
selor se desăvârșește, că lupta de clasă 
a proletariatului romîn, sub conducerea 
Partidului Comunist Romîn, a intrat in
tr-o fază mai înaintată".

Evenimentele de la Lupeni constituie 
pagini glorioase din frămîntata istorie a 
luptei clasei muncitoare din țara noastră 
pentru eliberarea de sub exploatarea re
gimului burghezo-moșieresc, pentru un 
viitor mai bun.

Fiii minerilor uciși la Lupeni, în urmă 
cu 25 de ani, trăiesc zilele însorite ale re
gimului de democrație populară, zilele în 
care clasa muncitoare stăpînă pe propria-i 
soartă își croiește un viitor fericit. Nici 
că poate fi comparată viața de mizerie, din 
trecut, a minerilor din Valea Jiului cu 
cea pe care o trăiesc ei azi.

Mobilizați de cuvintul partidului, mun
citorii, tehnicienii și inginerii mineri au 
desfășurat în anii regimului de democra
ție populară o muncă însuflețită, plină 
de roade bogate. In anul 1953 producția 
de cărbune a fost de aproape două ori 
și jumătate mai mare față de cea obți
nută în 1945 și de aproape odată și jumă
tate față de nivelul cel mai înalt al pro
ducției de cărbune atins vreodată în țară. 
Din mine dispar treptat uneltele înapoiate 
șl sînt înlocuite cu mijloace moderne, ma
șini și aparate electrice antigrizutoase, 
sondeze, perforatoare electrice etc. O sin
gură haveză electrică de tip sovietic 
M.V.80, cu eare se lucrează în minele noa
stre poate tăia din strat într-un singur 
schimb, 250-288 tone cărbune. Condițiile 
de muncă și viață ale minerilor se îmbu
nătățesc neîncetat. An de an sporesc alo
cările pentru protecția muncii. Pentru 
merite deosebite față de patrie un număr 
de 118 mineri au fost decorați cu „Ordi
nul Muncii" iar alți 710 cu „Medalia Mun
cii". In întreaga țară chiar și peste hotare 
sînt cunoscute numele multor brigăzi 
fruntașe printre care cete conduse de 
Haidu Iuliu, Căținean Simion, Mihai Ște
fan etc.

In cei 10 ani care au trecut de la elibe
rare numeroși mineri s-au mutat in apar
tamente confortabile, blocuri muncito
rești. Numai în anul 1953 minerii din 
Valea Jiului au nrimit 1427 apartamente.

Minerii Văii Jiului nu uită și nu pot 
uita niciodată ziua sîn-eroasă de 6 au
gust 1929. Privind realitatea zilelor pe 
care le trăiesc. îmbunătățirea permanentă 
a nivelului lor de viață, minerii își amin
tesc de înaintașii lor de la 6 august 1929, 
cei care și-au jertfit viața pentru o cauză 
sfintă, veșnic triumfătoare.

Tineretul nostru, împreună cu întreg 
poporul muncitor își îndreaptă gindurile 
în această zi înspre bravii mineri din 
Lupenii lui 1929, ce și-au pierdut viața 
pentru că și-au afirmat dreptul la ea. Ti
nerii din patria noastră sînt mîndri de 
tradiția eroică revoluționară de luptă a 
minerilor din Valea Jiului și te cinstesc 
memoria, în aceste zile, prin eforturi sus
ținute în lupta pentru viitorul socialist 
ăl patriei rioastre.

Societatea pentru Răspîndirea Științei și 
Culturii anunță conferința tov. Gheorghe 
Marussi, locțiitor al secretarului Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale a R.P.R. 
despre: „Partidul Comunist Romîn în 
lupta pentru ieșirea Romîniei din războ
iul hitlerist"

Conferința va avea loc vineri 6 august 
1954, ora 20. la Teatrul de vară Boema 
din str. C. A. Rosetti și va ti urmată de 
un film.

Husti Ștefan nu are decît vreo cincizeci 
de ani. Se ține bine, e drept, iute în miș
cări, ager la minte. Ride cu poftă și ochii-1 
sclipesc de veselie. Dar ochii aceștia nu 
sclipesc așa decît de cîțiva ani. O viață 
întreagă au fost triști, abătuți, uneori în
durerați, de multe ori înverșunați.

Așa au fost, aprigi și îndîrjiți, acum 
un sfert de veac cînd burghezo-moșie
rimea a pus armata să tragă în greviști.

Azi, Husti Ștefan ride. Cînd se adună 
cu prietenii, cînd povestește, cînd se intîl- 
nește cu ortacii care intră sau ies din șut, 
rîde:

— Noroc, mă, feciorilor 1 Făcut-ați trea
bă bună ? — întreabă el.

— Făcut, Husti-bacl 1 — răspund ei du- 
cind mina la șapcă.

Husti-baci rîde privindu-i din urmă și 
clipește repede din ochi de parcă l-ar 
bate prea tare lumina soarelui.

Toți minerii, și cei mai bătrîni, și cei 
tineri, îți spun că Husti Ștefan e un om 
de inimă. E inimos acolo unde lucrează, 
la Uricani, e inimos în treburile obștești, 
— fiindcă trebuie să știți că se amestecă 
peste tot în treburile obștești, — și este 
tare inimos cu copiii.

Bunicul lui Husti Ștefan a fost țăran 
fără pămînt. Străbunicul la fel. Iobagi, 
generație după generație pe aceeași moșie 
boierească, vînduți odată cu pămîntul. 
Primul care a rupt-o cu iobăgia a fost bu
nicul. Și-a luat femeia și-a fugit într-o 
noapte din sat. Asta s-a întîmplat acum 
optzeci de ani. Pribeag pe drumurile ță
rii lui mănoase, muncind pe apucate ici și 
colo, căutînd peste tot libertate, a nime
rit în valea de cărbune a Jiului unde a 
schimbat sapa și coarnele plugului cu 

tîrnăcopul și cu dalta. O cătușă pe alta ! 
în trei generații, au devenit toți mineri 
pînă în măduva oaselor.

Ca cei mai mulți de pe vremea Ini, 
Husti Ștefan a intrat în mină de copil. Și 
tot ca ei, a muncit ani de zile ca să ajun
gă miner. De fapt, miner era. Scotea cite

Un miner și feciorii săi
Ștefan Andrei

două și trei vagonete de cărbune pe zi. 
Dar nu era socotit calificat. Crescuse om 
în toată firea, însă rămăsese zilier. Era 
mai ieftin pentru Societatea Anonimă de 
Exploatare! Pe atunci nu știa ce în
seamnă comunismul, dar simțea că rîn- 
duirile acelea nedrepte în care se zbateau 
oamenii trebuiau fărîmate, nimicite.

Cînd s-a întors acasă, și s-a prezentat 
din nou Ia mină să intre miner, obărul 
i-a rîs în nas:

Și a intrat din nou zilier. Dar a intrat 
și în viitoarea luptelor. Ziua muncea în 
galerie, noaptea cutreera cartierele și li
pea afișe pe gardurile străzilor întunecate 
sau pe vagonetele ce intrau în mină. Fu
sese chemat la adunările tainice de la 
marginea orașului, acolo, în păduricea de 
aluni, în rîpa bolohănită a unui pîrîu 
fără nume. Luase parte la primele greve, 
scurte, în care muncitorimea părea să-și 
încerce puterile. Apoi, deodată, în zilele 
încinse ale lui august 1929, s-a aflat în 
primele rînduri ale greviștilor, la cot cu 
frații săi, cerînd într-un glas cu ei: opt 
ore de muncă, comitet de mină, contract 
colectiv I

La manifestația din 6 august a fost îm
pușcat. Dar n-a căzut. A continuat lupta 
corp la corp, în timp ce cămașa i se în
roșea de singe. înjunghiat de baionetele 
jandarmilor, a căzut în praful drumului, 
printre ceilalți 200 de răniți și 25 de 
morți. Cine și-a aplecat asupra sa gîndul 
și mila nu mai știe.

Opt ani mai tîrziu, peste valea Jiului, 
peste valea plîngerii, s-au abătut valurile 
concedierilor Minele se închideau unele 
după altele. Nu două-trei, ci zeci I La 
protestul delegației muncitorești, directo
rii și obării au dat drumul la apă în ga
lerii, au distrus mașinile, au nimicit as- 

censoarele, au aruncat în aer Instalațiile. 
Patrulele jandarmilor împînzeau drumu
rile. Mii și mii de mineri au fost isgoniți 
de la gurile puțurilor, de la porțile ate
lierelor, din casete lor. Mii și mii de fa
milii au pornit în pribegie. Unii pribegi 
s-au oprit pe moșiile boerești, ca lucrători 
agricoli. Alții au trecut granița în Unga
ria, Cehoslovacia, Germania, Franța, Bel
gia. Exod fără precedent în istoria căr
bunelui romînesc!

Husti Ștefan a plecat în Ungaria de 
unde s-a întors în 1945, cînd a fost pri
mit în rîndurile Partidului. Alături de 
ceilalți comuniști, a luat parte la luptele 
împotriva guvernului Rădescu. A cutree- 
rat satele din jurul Jiului, îndemnînd 
țărănimea muncitoare să înfăptuiască po
litica partidului. A ajutat la crearea în 
sate a organizațiilor de bază de partid, a 
insuflat peste tot credința în viitorul lu
minos deschis de 23 August.

Azi, Husti Ștefan este un om care rîde. 
N-a uitat nimic din crincenul trecut, dar 
rîde, privind cu încredere înainte, spre 
uriașa lumină ce vine de la răsărit

★
La marginea orașului Petroșani, pe în

treaga coamă a unui deal spătos, înconju
rat de pădure, se ridică azi un complex 
de clădiri uriașe, adevărate palate. Spre 
aceste palate urcă o serpentină ce pătrun
de în mijlocul unei naturi minunate, 
odihnitoare și înălțătoare totodată, tăiată 
printre copaci foșnitori. Apoi dai de o te
rasă naturală, și pe neașteptate, te afli 
chiar lingă Institutul de Mine.

Dacă se întîmplă să te afli dimineața 
la orele 7 pe serpentina acestui colț de rai, 
ai să întîlnești sute de studenți. Băieți și 
fete, tineri și mai vîrstnici, mineri și fii 
de mineri cu cărțile la subțioară, îmbră- 
cați în minunatele lor uniforme albastre, 
cu rîsul sănătos pe buze, cu trupurile vîn- 
joase, cu o voioșie cuceritoare în ochi, 
urcă spre palatul de lumină. Fiindcă la 
ora asta, în timp ce valea este încă prinsă 

de umbre, clădirile Institutului îți apar, 
în primele raze de soare, ca niște adevă
rate palate de lumină 1

Studenții de azi nu mai amintesc cu 
nimic de copiii care intrau la 12 ani în 
mină pentru ca la 16 să fie scoși la „pen
sie", adică dați afară din slujbă fiindcă 
scuipau singe și nu se mai puteau ține pe 
picioare.

Viața lor are ceva clocotitor și temei
nic în același timp. Ea își găsește expresia 
in studiul atent, în lucrul concentrat dea
supra planșelor de desen, cu rigla de cal
cul într-o mină și creionul în cealaltă, 
în munca practică la mine, în excursii și 
serbări. Cînd vin la practică, își întîlnesc 
părinții și frații la locurile de producție, 
discută cu ei problemele de muncă, no
tează greutățile ce se ivesc și le ridică 
în dezbaterile Institutului de unde se în
torc cu cete mai noi și binevenite so
luții.

La ora 14, cînd se termină cursurile, 
poți vedea adeseori în rîndul tinerilor 
care coboară serpentina, doi flăcăi bru- 
neți. mergînd alături și discutind cu a- 
prindere.

Sînt cei doi fii ai lui Husti Ștefan: 
Husti Ștefan II — cum i se spune de cînd 
lucra în mină — acum student in anul 
III, și Husti Iosif, mecanic de meserie, 
acum student în anul 1

Husti Ștefan, fiul, era un copilandru de 
’ 15 ani, cînd s-a întors din Ungaria odată 
cu părinții lui. Valea Jiului era în para
gină pe atunci. Minele inundate și astu
pate, clădirile distruse, pădurile de pe 
dealuri jefuite. Pîrjolul care băntuise pe
ste țară lăsase și aici răni adinei ce tre
buiau vindecate cît mai grabnic. Recons
trucția era pentru mineri, pentru acești 
bravi muncitori cu veche tradiție revolu
ționară, o chestiune de onoare, în care se 
avîntau nu numai bătrînii, dar și femeile, 
și tineretul.

La apelul organizațiilor locale de partid, 
Husti Ștefan II a intrat în brigăzile vo
luntare pentru replantarea pădurilor. Pe 
urmă în brigăzile de constructori, la re
pararea bunurilor distruse ta timpul răz

boiului A muncit la redeschiderea și da
rea în producție a minei din Lupeni. An
gajat la alegerea cărbunelui, Husti Ște
fan II găsea întotdeauna mijloacele să-i 
antreneze pe ceilalți tineri în muncă și 
in lupta contra sabotorilor și a vinduți- 
Ior rămași incă printre ei. Evidențiat pen
tru munca sa plină de rîvnă, a ajuns în 
scurt timp ajutor de miner la Uricani.

Primit în U.T.M., Husti Ștefan II a fost 
trimis în 1949 la școala de doi ani de la 
Cluj. Cînd s-a întors, a fost primit stu
dent la Institutul de Mine din Petroșani.

Acum este în anul HL Mai are un an 
de studenție.

...Se va întoarce in mină, poate la Uri
cani, inginer. Acolo unde bunicul, tatăl și 
el însuși au muncit și au luptat, el va 
veni inginer, șef de galerie. îndrumător al 
producției, sprijin ai celor care l-au ridi
cat dintre ei. Și în altă zi, — cine știe — 
poate numele lui va intra în istoria văii 
minunate a Jiului, printr-o inovație, 
printr-o sistematizare a procesului mun
cii.

Celălalt fecior al lui Husti Ștefan, tatăl, 
Husti Iosif, este mai tînăr. A bătut și el 
cu ai lui drumurile pribegiei flămînd, fără 
casă, fără loc sub soare, pînă cînd, întors 
în patrie, a putut să-și continue învăță
tura. îndată după cele șapte clase ele
mentare. a intrat muncitor. Ii plăcea me
canica. Părinții Iui erau mineri. Fratele 
lui tot miner, dar lui îi plăcea mecanica. 
Cînd s-a făcut copăcel, s-a lipit de un a- 
telier unde a și fost angajat mai tîrziu ca 
lăcătuș. In 1950 s-a calificat lăcătuș-me- 
canic. Lucra la reparațiile vagoanelor, a 
mașinilor și uneltelor din mină. Era frun
taș în atelier. Lucra cu atîta sîrguință și 
atît de bine incit trei ani mai tîrziu, atunci 
cînd U.T.M.-U1 l-a propus pentru Institu
tul de Mine, în cadrul direcțiunii s-a 
produs o adevărată tulburare. Mecanicul 
Husti Iosif va pleca din atelier! Cine va 
rămîne în locul lui ? Avem nevoie de 
Husti Iosif aici! Nu-1 dăm pe Husti 
Iosif!

Așa se discuta acolo soarta lui Husti 
Iosif. E limpede că cei care nu-I lăsau 
să plece greșeau. Dar în biografia acestui 

tînăr mecanic, aceste discuții reprezintă 
un certificat de care orice utemist ar avea 
dreptul să se mîndrească.

Acum e abia in anul I. La începutul 
unei noi vieți. Dar nu-i este teamă.

*
Cite odată, Husti-baci, Husti Ștefan ta

tăl, vine cu trenul la Petroșani, să-și pa- 
treacă feciorii la Institut. Nu le mărturi
sește dece vine. Ii petrece așa, fiindcă „are 
ceva treabă la oraș" — zice el. Și fiindcă 
„are treabă la oraș", dece să nu-i petrea
că pînă la poalele dealului? Da ce să nu 
urce și ei oleacă pe serpentină ? De ce să 
nu stea și el de vorbă cu studenții care 
trec în pilcuri grăbite către palatele ce 
străjuiesc înălțimile ?

îi petrece așa, ca din întîmplare, fiind
că „mai are oleacă de timp", și trage cu 
urechea la rîsul tinerilor, la glumele stu
denților, la vorbele lor adeseori neînțe
lese pentru el, — secante, rădăcini pă
trate, tangente și cotangente, sinus și co
sinus...

Și deodată se oprește în loc :
— Ei. voi duceți-vă 1 le spune el fecio

rilor. Duceți-vă, că eu mă întorc.
Dar Husti-baci nu pleacă. Rămîne pe 

loc, privind pe ginduri spre turnurile pa
latelor semețe, în timp ce pe lingă el, 
grăbiți ca toți tinerii, studenții urcă în 
valuri albastre către intrarea Institutului.

Dar ce ai, Husti-baci ? Ți-s ochii înlăcri
mați ? Zîmbești și totuși ți-s ochii înlă
crimați? Dece ți-i ștergi pe furiș? Nu vrei 
să te vadă flăcăii ? Ei. Husti-baci, Husti 
baci I Nu vrei să recunoști că în lacrima 
ta curată ca rouă dimineții, strălucește 
soarele spre care au rîvnit atîta amar 
de vreme, strămoșii tăi oropsiți ?

Și Husti Ștefan, doar la gîndul că ar 
putea plînge, isbucnește în rîs și o ia gră
bit spre oraș, ca și cum ar avea ceva 
foarte, foarte important de pus la punct.

„Scînteia tineretului"
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Declarația Guvernului Sovietic cu privire la convocarea unei conferințe 
a miniștrilor Afacerilor Externe ai celor patru puteri

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS trans
mite declarația Guvernului Sovietic cu 
privire la convocarea unei conferințe a mi
niștrilor Afacerilor Externe ai celor pa
tru puteri.

La 4 august, S. A. Vinogradov, amba
sadorul Uniunii Sovietice în Franța a vi
zitat pe dl. Mendes-France, prim mi
nistru șl ministrul Afacerilor Externe al 
Franței și, din însărcinarea Guvernului 
Sovietic, i-a făcut următoarea declarație :

„Conferința de la Geneva a arătat că 
tratativele dintre puterile interesate în 
legătură cu problemele internaționale 
nerezolvate pot duce la rezultate pozitive 
care corespund intereselor slăbirii încor
dării în relațiile internaționale și consoli
dării păcii.

După cum se știe, în legătură cu aceasta, 
Guvernul Sovietic a propus guvernelor 
Franței, Angliei și S.U.A. convocarea în 
următoarele luni a unei conferințe a tu
turor statelor europene care vor dori să 
participe la ea, precum și a S.U.A., și, în ca

In Consiliul Economic 
și Social al 0. N. U.

GENEVA 5 (Agerpres). — TASS trans- 
mite;

Sesiunea Consiliului Economic și So
cial O.N.U. termină în prezent discutarea 
unei serii de probleme de pe ordinea de 
zi în cadrul comitetelor sale economic, so
cial și de coordonare.

Comitetul economic a adoptat o rezoluție 
cu privire la situația economică mondială 
al cărei proiect a fost prezentat de dele
gațiile Egiptului, Indiei și Pakistanului. 
Delegațiile U.R.S.S. și Cehoslovaciei au 
prezentat o serie de amendamente sub
stanțiale la acest proiect, după care rezo
luția a fost adoptată în unanimitate de 
membrii comitetului.

Comitetul economic a examinat totodată 
două proiecte de rezoluție privind înlă
turarea piedicilor ce stau în calea comer
țului internațional: proiectele delegații
lor U.R.S.S. și Angliei.

Sub presiunea delegației S.U.A., o ma
joritate neînsemnată a membrilor comi
tetului au făcut rezerve forma’e cu pri
vire la proiectul sovietic de rezoluție și 
au votat pentru proiectul englez.

Trebuie menționat că din proiectul 
sovietic, care la propunerea delegație» 
Egiptului a fost pus la vot pe puncte, au 
fost adoptate în unanimitate două puncte 
din preambulul rezoluției, iar punctul 
care cheamă guvernele la înlăturarea res
tricțiilor din comerț a fost respins cu șase 
voturi contra cinci pentru și șapte ab
țineri, adică cu o majoritate de un vot".

---- •-----

In legătură cu declarația 
lui Eisenhower

WASHINGTON 5 (Agerpres). — TASS 
transmite:

La ultima sa conferință de presă săp- 
tămînală care a avut loc la 4 august, 
președintele S.U.A., Eisenhower, răspun- 
zînd la întrebările ziariștilor s-a referit 
între altele la tratativele sovieto-ameri- 
cane cu privire la energia atomică. Ei
senhower a afirmat că propunerea ame
ricană (este vorba de propunerea formu
lată de președintele Eisenhower la 8 da- 
cembrie 1953 — N. R.) nu ar fi fost pri
mită cu bunăvoință de Uniunea So
vietică.

Or, se știe că Uniunea Sovietică a de
clarat că este întru totul gata să ducă 
tratative cu privire la folosirea energiei 
atomice și s-a pronunțat totodată ca 
statele care vor participa la un acord în 
această privință să-și asume obligația de 
a nu folosi armele atomică și cu hidro
gen și celelalte arme de exterminare în 
masă.

Cu iuțeala gindului, călătorind pe meridianele globului
De-a lungul secolelor, mijloacele de 

transport au cunoscut o continuă dezvol
tare. De la diligențelecu cite 4 sau 6 tele
gari ce străbateau intr-o zi 80-100 de 
km., mijloacele de călătorie au urcat neîn
trerupt treptele progresului, ajungîndu-se 
la rapidele avioane de transport ce te 
poartă numai în cîteva ore de pe un 
continent pe altul. Există însă, mijloace 
și mai rapide, cu ajutorul cărora trecerea 
d? pe un mal pe celălalt al oceanului, sau, 
să zicem, călătoria de pe coastele înspu
mate ale Norvegiei pînă în desișurile veș
nic verzi ale Kenyei se face cu iuțeala 
gindului.

Este vorba de călătoriile pe care citito
rul unei reviste cu caracter internațional 
le poare face într-un răstimp extrem de 
scurt.

Răsfoiești, de exemnlu, paginile numă
rului 6 al revistei „Tineretul lumii". O 
simplă Întoarcere de filă este de ajuns 
pentru a te d'spărți de tinerii țărani ita
lieni, din sătucul San Alberto, și a poposi 
pe cealaltă parte a planetei noastre, in în
depărtata Japonie, spre a cunoaște trage
dia Hanakei Mannesuke, fiica unui ță
ran sărac japonez.

Este ispititor și în special instructiv să 
faci asemenea călătorii, să poposești pe 
meridiane diferite spre a cunoaște viața 
și obiceiurile, glodurile și faptele unor 
tineri ce se deosebesc prin grai și prin 
port, prin culoarea feții sau forma ochi
lor, dar ale căror năzuințe sînt comune.

Scrisorile, micile articole și clișeele gru
pate sub titlul „Manifestări prietenești" te 
poartă din Canada în Franța, din pito
reasca regiune a Carintie’-Avstria, rînă 
departe spre polul sud, la Capetown și 
Johannesburg. Tinerii canadieni au organi
zat o largă întîlnire cu tema : „Să întărim 
pacea și înțelegerea între popoare1“ In 
Franța a avut loc un festival național al 
tineretului, din cadrul căruia au făcut 
parte manifestări rit caracter social, culbi- 
ral și sportiv ; tinăra dansatoare sovietică 
Natalia Filipova. notindu-și imoresiile m 
urma vizitei făcute în Anglia, scrie: 
„...Pretutindeni am fost primiți cu căl
dură... înaintea plecării noastre, s-au adu
nat la clubul internațional str.denți de la 
toate colegiile. Mi-aduc aminte de cuvin
tele vorbitorilor care au salutat delegația

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 6 august 1954 

litate de observator a unu! reprezentant 
al Republicii Populare Chineze în vederea 
examinării problemei privitoare la crearea 
unui sistem de securitate colectivă în Eu
ropa. Nu poate încăpea nici o îndoială că 
o asemenea conferință ar avea o mare în
semnătate pentru slăbirea încordării inter
naționale și pentru dezvoltarea continuă 
a colaborării internaționale.

Totodată, luind în considerare impor
tanța conferinței menționate, Guvernul 
Sovietic ar considera folositor ca guver
nele Franței, Angliei, S.U.A. și U.R.S.S. 
să discute in prealabil în comun problema 
convocării unei asemenea conferințe și 
măsurile care să contribuie la succesul ei. 
In acest scop Guvernul Sovietic propune 
să se convoace în august-septembric a. c., 
o conferință a miniștrilor Afacerilor Ex
terne ai Franței, Angliei, S.U.A. și U.R.S.S. 
care să coritinuie totodată examinarea pro
blemei germane.

Nota Guvernului Sovietic adresată Guvernului SllA
MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS 

transmite :
Ziarele publică Nota adresată de Gu

vernul Sovietic Guvernului S.U.A. cu pri
vire la acțiunile ilegale săvîrșite de avi
oane militare americane împotriva unor 
vase comerciale sovietice.

La 3 august. Ministerul Afacerilor Ex
terne a adresat ambasadei S.U.A. la Mos
cova o notă cu următorul conținut:

„Guvernul Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste consideră necesar să de
clare următoarele guvernului Statelor 
Unite ale Americii:

în legătură cu reținerea ilegală a petro
lierului sovietic „Tuapse" de către un vas 
de război în regiunea insulei Taiwan, în 
apele controlate de flota maritimă mili
tară a S.U.A„ nu se poate să nu se atragă 
atenția asupra faptului că avioane mili
tare americane efectuează în mod siste
matic de mai multă vreme zboruri în ju
rul vaselor comerciale sovietice care na
vighează în largul mării, în regiunea 
insulei Taiwan. Apărînd la o distantă pri
mejdioasă de vasele sovietice, aceste 
avioane zboară razant deasupra vaselor, 
iar uneori se rotesc deasupra lor timp de 
o oră.

Aceste acțiuni provocatoare săvîrșite de 
avioane militare americane constituie o 
violare vădită a libertății navigației va
selor comerciale în largul mării și dove
desc nesocotirea totală de către autorită
țile militare ale Statelor Unite a norme
lor îndeobște recunoscute ale dreptului in
ternațional.

Totodată, este absolut evident că aceste 
acțiuni ala avioanelor militare americane 
urmăresc semnalizarea vaselor comer
ciale sovietice în vederea atacării 
lor de către vase de război. Acest 
lucru este dovedit printre altele de îm
prejurările legate de capturarea la 23 iu
nie a petrolierului sovietic „Tuapse" în 
regiunea insulei Taiwan. Pentru a ilustra 
aceste acțiuni ilegale sistematice ale avi
oanelor militare americane care îngreu
nează navigația vaselor comerciale sovie
tice în largul mării, se pct cita următoa
rele cazuri care au avut loc in ultima 
vreme în regiunea insulei Taiwan.

1. La 11 iunie, la ora 13,03 în sudul 
Mării Chinei, în punctul cu coordonatele 
14° 27’ latitudine nordică și 115'’ 27’ longi
tudine estică și la ora 15,05 in punctul cu 
coordonatele 14°40’ latitudine nordică și 

— Răsfoind nr. 6 al revsfei 
Tineretul lumii* —

noastră. Ei au vorbit 
despre prietenia din
tre studenții brita
nici și sovietici

Citești grăbit vești
le sosite la redacția
revistei de pe un meridian sau altul și ai 
în față imaginea tinerilor din toate col
țurile lumii, tineri ce clocotesc de dorința 
de a se cunoaște, de a se înțelege și a ci
menta punțile prieteniei. Este și firesc să 
fie așa. Tinăra genera*i“ » lur-ii urăște 
războiul Amintirea grozăviilor trecutului 
măcel mondial provocat de tabrcanții de 
arme, sporește ura tineretului împotriva 
acelora care ar vrea să-l transforme din 
nou în carne de tun. Revista publică un 
grupaj de clișee, scrisori și declarații — 
documente zguduitoare cu privire la cri
mele săvîrșite cu zece ani in urmă de 
către hitleriști Scrisoarea semnată de Sa
muel Graumann, fost deținut in lagărul 
de la Buchenwald, fotografia înfățișind 
soldați naziști reprimind cu cruzime fe
mei și copii evrei, clișeul ce prezintă rui
nele orașului Dresda, — toate acestea re
prezintă o adevărată chemare la ascuțirea 
vigilenței, pentru ca niciodată sîngele unor 
asemenea masacre bestiale să nu mai pă
teze conștiința omenirii.

Parcurgînd paginile revistei, afli cu le
gitimă bucurie de manifestările mereu 
mai numeroase și mai puternice prin care 
tineretul din diferite țări, și in primul 
rînd din Germania occidentală. Franța 
etc. la poziție împotriva creării așa-nu- 
mitei comunități defensive europene, 
conștient că cea mai mare primejdie pen
tru pacea lumii o constituie refacerea 
Wehrmachtului, reînvierea nazismului.

„...Astăzi lupta împotriva reinarmării 
Germaniei ia o extindere extraordinară. 
In fața pericolului comun, sentimentele 
care aduc măreția și forța unei națiuni se 
deșteaptă. Tineretul, ca și ieri, este in 
primele rînduri ale luptei... Nu mai vrem 
un nou Oradour 1“ — își încheie scrisoarea 
tînărul francez Paul Giraudi. „NU ! Tine
rii germani nu vor din nou milioane de 
gropi comune 1". Aceste cuvinte au ’ost 
scrise pe pancartele și placarde'.e purta’e 
de tinerii manifestanți din Miinhen. 
Frankfurt și alte orașe ale Germaniei oc
cidentale.

Cîteva articole și scrisori apărute în 
ultimul număr al revistei „Tineretul 
lumii" îți înlesnesc cunoașterea mai adîn- 
că a situației neasemuit de grele în care 
trăiesc tinerii din țările în care încă n-au 
fost sfărîmate lanțurile exploatării și

Totodată Guvernul Sovietic ia în con
siderare faptul că în chestiunile funda
mentale ale problemei germane, și anume 
în restabilirea unității Germaniei și în
cheierea unui tratat de pace cu Germa
nia nu s-a reușit pînă în prezent să se 
ajungă la un acord, intrucît pentru 
aceasta nu au fost încă probabil create 
toata condițiile necesare. Așa cum se pre
zintă situația, ar trebui, după părerea 
Guvernului Sovietic să se depună noi 
eforturi pentru a se ajunge la o înțele
gere în primul rînd cu privire la anumite 
chestiuni în problema germană, pentru 
care încă de pe acum pot fi găsite solu
ții acceptabile pentru părțile interesate".

Declarații similare au fost făcute la 4 
august de I. A. Malik, ambasadorul 
U.R.S.S. în Anglia d-lui Lloyd, ministru de 
stat pentru Afacerile Externe al Angliei 
și de G. N. Zarubin, ambasadorul U.R.S.S. 
în S.U.A. d-lui Dulles, secretarul de stat 
al S.U.A.

115®38’ longitudine estică un avion mili
tar american s-a rotit de două ori în 
zbor razant deasupra vasului sovietic 
„Mihail Kutuzov". La 12 iunie, un avi
on american s-a rotit de cîteva ori dea
supra aceluiași vas în punctul cu coordo
natele 16°29’ latitudine nordică și 117’29' 
longitudine estică.

2. La 14 iunie, la sud-est de Insula Tai
wan, in punctul cu coordonatele 21’16’ la
titudine nordică și 121’44’ longitudine 
estică, două avioane militare americane 
s-au rotit timp de o oră deasupra vasu
lui sovietic „Mihail Kutuzov", zburind la 
o altitudine de 60 pînă la 400 metri.

3. La 16 iunie, ora 18,57 la est de insula 
Taiwan. în punctul cu coordonatele 25’00’ 
latitudine nordică și 123’49’ longitudine 
estică, un avion american a zburat dea
supra vasului sovietic „Kemerovo" la o al
titudine de 30 de metri.

4. La 23 iunie, ora 10, In sudul Mării 
Chinei, în punctul avind coordonatele 
S’OO’ latitudine nordică și ÎOO’M’ longi
tudine estică, un avion american s-a rotit 
de cîteva ori la mică altitudine deasupra 
petrolierului sovietic ..Leningrad-*. La 24 
iunie, ora 11.30. un avion american s-a 
rotit de șapte ori deasupra aceluiași vas. 
zburind la o altitudine de 60 de metri în 
punctul cu coordonatele 11’53' latitudine 
nordică si 112’53' longitudine estică.

5. La 24 iunie, la ora 5.30. în regiunea 
insulei Taiwan. în punctul cu coordonatele 
24’30’ latitudine nordică si 127°00’ longi
tudine estică, si la ora 10.50 în punctul cu 
coordonatele 24’48’ latitudine nordică si 
127’05’ longitudine estică, un avion ame
rican s-a rotit de mai multe ori in zbor 
razant deasupra petrolierului sovietic 
„Apseron".

Asemenea zboruri ale avioanelor mili
tare americane deasupra vaselor comerci
ale sovietice se efectuează și în alte re
giuni ale mărilor din Extremul Orient și 
din zona Pacificului.

Atrăgind atenția Guvernului SUA 
asupra inadmisibilității unor asemenea ac
țiuni ilegale săvîrșite de avioane militare 
americane împotriva vaselor comerciale 
sovietice care navighează în largul mării 
și în special in regiunea insule: Taiwan. 
Guvernul Sovietic așteaptă ca Guvernul 
SU.A. să ia măsurile necesare pentru a 
pune capăt încălcărilor de către avioane 
militare americane a libertății de naviga
ție in larg a vaselor comerciale".

robiei . capitalului. 
Sași Kanto este un 
tinăr învățător in
dian de lingă Calcuta. 
Nu l-ai cunoscut pinâ 
acum, tinere citi

tor. Prin intermediul unei zguduitoare 
prezentări realiste, afli despre viața întu
necată a lui Sași Kanto, și nu fără strân
gere de inimă, afli de pildă că tinărul or
fan ce se afirmase la învățătură și se visa 
student la o facultate de științe naturale 
trudește cite 16 ore pe zi, că dă meditații, 
că împărtășește din cunoștințele sale la 
zeci de copii, pentru ca atunci cind istovit 
ajunge acasă să nu mai aibă nici timp, 
nici putere pentru a-și ajuta frățiorul mai 
mic în pregătirea lecțiilor. Iar frățiorul 
ingină mereu : „Mamă, Sași ajută pe toți, 
numai pe mine nu" Cu cele 80 de rupii pe 
care le ciștigă lunar. Sași nu reușește să-și 
Întrețină familia în condiții omenești.. Si. 
ca o consecință firească, tinărul învățător 
indian ia drumul luptei pentru o viață 
demnă — participă pentru întîia oară la 
o grevă.

Hanake Mennesuke și prietena ei Ma- 
sake erau două tinere japoneze. Părinții 
lor nu Ie puteau oferi altceva decît un 
blid de orez. Cele două fete, încrezătoare 
intr-un viitor mai bun înfruntau însă 
greutățile vieții. Iată, însă, că o iarnă 
timpurie compromise in întregime recolta 
de orez a micilor agricultori japonezi 
aduși la sapă de lemn de exploatarea feu
dalilor autohtoni și a ocupanților ameri
cani. Pînă la viitoarea recoltă nu le ră
măsese nimic de-a-le gurii. Hanake și 
Masake au încercat să-și cîștige existența 
la oraș. N-au reușit, n-au găsit de lucru. 
Deznădăjduite au recurs la sinucidere. 
Povestea adevărată a celor două tinere 
japoneze este un fragment impresionant 
din viața tineretului din Țara Soarelui- 
Răsare, din țara peste care ocupanții ame
ricani au întins lințoliul suferinței și mi
zeriei.

Un răspuns demascator dat celor care 
ar vrea să explice moartea celor două ti
nere japoneze, o palmă usturătoare pe 
obrazul partizanilor războiului și rasis
mului care încearcă să dovedească că pă- 
mîntul nu poate hrăni întreaga populație 
și că aceasta trebuie redusă prin războaie 
— o constituie articolul intitulat: „Sînt 
destule alimente în lume ? Omenirea va 
fi oare mereu pradă foamei Prin graiul 
convingător al cifrelor, pe bază de sta
tistici științifice se dovedește că, dacă in

FOILETON
Daruri pentru tinerii 

americani
Clnd un tînăr este încorporat în armata

S.U.A., i se înmînează două daruri simbo
lice. Primul dar este din partea președin
telui — o carte de rugăciuni. Al doilea — 
din partea forțelor armate. Este o broșură 
intitulată „Armata Statelor Unite te sa
lută". In prima pagină a broșurii se 
spune : „Vei fi instruit pentru a ucide 
intr-un mod calificat și lipsit de scrupule".

Viața a arătat că asemenea daruri in
cintă tot mai puțin pe tinerii americani. 
Ei se simt prea puțin atrași de profesiu
nea de ucigaș calificat și lipsit de 
scrupule, deși poartă in raniță evanghelia 
ca o chezășie a mîntuirii. Chiar și cei 
mai flușturatici tineri încep să înțeleagă 
că în afară de cele două daruri se poate 
căpăta și un al treilea — o cruce de lemn 
pe pămint străin.

Serviciul în armată devine nepopular în 
rîndurile tineretului american. Pentagonul 
dă alarma : merge greu cu recrutarea în 
școlile militare. In armată devin tot mai 
frecvente cazurile de dezertare, cei che
mați sub arme se eschivează de a se pre
zenta la centrele de recrutare...

Și iată că acei care dăruie evanghelia 
viitorilor ucigași, necru'.ători și calificați 
au născocit un nou dar — special pentru 
tinerii americani care refuză să servească 
în armată. Agenția United Press a trans
mis cu obișnuință profesională următoa
rea știre din Denver :

Howard Read, comandantul centrelor 
pentru serviciul militar din statul Colo
rado, a declarat că în toamna anului 
acesta la spitalul militar din Denver 12 
„oameni-cobai" vor urma un curs de ali
mentație cu produse supuse acțiunii ra
diației atomice. Read a menționat că 
acești „oameni-cobai" vor fi 12 tineri care 
refuză să facă serviciul militar... Scopul 
experienței este de a se stabili dacă oa
menii se pot hrăni, fără ca sănătatea lor 
să aibă de suferit, cu carne și legume 
supuse acțiunii radiației. Această experi- 

I ență va fi efectuată de 94 de experți mi
litari și civili sub supravegherea serviciu
lui sanitar al armatei americane.

Așa dar. tînărul yankeu nu are multe 
de ales : fie să devină asasin mercenar și 
came de tun. fie să devină „om-cobai“.

Această știre transmisă de agenția 
■ United Press — știre redactată cu sînge 

rece și pe un ton sec — este monstruoasă 
prin cinismul ei fără precedent în istorie. 
Totuși această știre îngrozitoare nu sur
prinde pe nimeni în S.U.A. Ce altceva 
poate oferi „democrația americană" unui 
linăr care pășește in viață ?

I. CIAPLIGHIN
(Din „Prav da")

----•-----

ladanezia respinge propunerea S. U. A.
ii a adera la pactul Asiei da sud-est

_ DJAKARTA 5 (Agerpres). — Ziarele din 
5 august au publicat o declarație a mi- 

I nistrului Informațiilor al Indoneziei, To- 
buig. in care se spune că guvernul indo- 
rerian respinge propunerea S.U.A. ca In- 
dcnezia să adere Ia pactul Asiei de sud- 
est. intrucît „acest lucru contravine prin
cipiilor politicii noastre externe iubitoare 
de l.bertate, îndreptate spre menținerea 
picii in întreaga lume". Tobing a subli
niat că Indonezia nu dorește să participe 
-a vreun bloc militar. Țara noastră, a spus 
eh va milita activ și de acum înainte pen
tru apărarea păcii in întreaga lume.

---- •-----
Convocarea 

Conlern'ei nafionale 
a Parficu'ui Comunist din S.U A.

NEW YORK 5 (Agerpres). — TASS 
I transmite:

Intr-o declarație pentru presă. Comi- 
i telul Național a] Partidului Comunist 
din SfA anunță că pentru zilele de 7 
și 8 august se convoacă la New York 
Conferința națională a partidului in ve
derea discutării politicii partidului în le- 

I gătură cu campania electorală din 1954.

întreaga omenire forțele creatoare ar fi 
puse in slujba făuririi fericirii omului, 
s-ar putea tripla suprafața terenurilor 
cultivate, cea ce paralel cu aplicarea me
todelor Înaintate ar asigura belșugul de 
produse necesare.

..Kenia mi-a schimbat părerea" — 
acesta este titlul articolului prin care tî
nărul David Larder, fost ofițer în armata 
britanică, povestește despre cruzimea cu 
care autoritățile coloniale reprimă încer
cările populației băștinașe de a scutura 
jugul asupririi naționale. „An trecut luni 
pînă ce am înțeles de fapt că luptam îm
potriva unei armate de partizani, au tre
cut luni piuă ce am văzut că ei se împo
triveau n-dreptălii» Am văzut africani 
inghesuiți în cuști, torturați cu cruzime, 
purtați pe străzi in pielea goală eu ba
ioneta in coastă, am văzut fețele supte 
de foame ale copiilor lor» Comandantul 
nostru oferea premii în bani pentru uci
derea africanilor. Se organizau concursuri 
pentru incendierea colibelor, “ea să se 
mai înveselească puțin atmosfera"» Cind 
am fost trimis iar in acțiune de patrulare, 
m-am înapoiat imediat cu soldațiL Am 
fost acuzat de nesubordonare. M-am gin
ii it că asta ar fi o cale de scăpare. Am 
fost trimis in fața Curții Marțiale și desti
tuit din armată". Iată un document cu 
privire la rolul „civilizator" al imperia
liștilor în țările subjugate și. in același 
timp, o părticică din procesul de trezire 
a conștiinței, care are loc în rîndurile ti
neretului trimiă să vegheze cu arma în 
mină la menținerea stăpinirii capitaliștilor 
în colonii.

In ultimul număr al revistei apar, de 
asemenea, o serie de vești cu privire la pre
gătirile ce au Ioc în vederea Intilnirli In
ternaționale a tineretului sătesc. Două pa
gini, față-n față, prezintă pe de o parte 
primejdia ce o reprezintă bombele ato
mice și cu hidrogen pentru existența în
tregii omeniri, iar pe de alră parte, înfăți
șează imensele posibilități pe care le des
chide folosirea energiei atomice în sco
puri pașnice, in slujba fericirii omenirii.

Numeroase alte articole, reportaje, gru
paje de scrisori și clișee re poartă, tinere 
cititor, de pe un meridian pe altul, îți în
tregesc imaginea luptei pe care tinăra ge
nerație a lumii o duce pentru întărirea 
legăturilor de prietenie între popoare, 
pentru triumful păcii în lume.

M. PANDREA

Activitatea Comisiei neutre de supraveghere a armistițiului 
este împiedicată in Coreea de sud

KAISUNG 5 (Agerpres). — China Nouă 
transmite : La 4 august, Comisia militară 
de armistițiu din Coreea a primit o scri
soare din partea membrilor polonez, ce
hoslovac, suedez și elvețian ai Comisiei 
neutre de supraveghere.

în scrisoare toți membrii Comisiei neu
tre de supraveghere iși exprimă profunda 
lor îngrijorare față de incidentele întîm- 
plate incepînd de la 31 iulie, incidente 
care primejduiesc securitatea personalului 
echipelor nautre de inspecție în punctele 
de acces din Coreea de sud aflate sub 
controlul militar american. în scrisoare 
se cere de asemenea autorităților ameri
cane să ia măsuri efective care să asigure 
securitatea personalului Comisiei neutre 
de supraveghere și condiții normale de 
funcționare pentru echipele neutre de 
inspecție, precum și pedepsirea persoane
lor vinovate.

In scrisoare se spune:
Din partea Comisiei neutre de supra

veghere.
Către Comisia militară de armistițiu.
4 august 1954.
Comisia neutră de supraveghere dorește 

să-și exprime îngrijorarea față de inci
dentele care i-au fost semnalat? ce au 
avut loc la Pusan și Kunsan și care au 
periclitat securitatea personală a membri
lor echipelor neutre de inspecție aflate in 
aceste puncte de acces.

Cazurile semnalate sînt următoarele:
1. La 31 iulie 1954, la Pusan s-au tras 

focuri de armă punînd astfel in primejdie

Evenimentele din Guatemala
NEW YORK 5 (Agerpres). — Deși o 

parte a presei americane afirmă că junta 
lui Castillo Armas conduce cu fermitate 
Guatemala, știrile unor corespondenți de 
presă din Guatemala dovedesc că situația 
lui Armas este șubredă. Referindu-se la 
știrile transmise de postul de radio Gua
temala, corespondentul agenției Reuter 
anunță că acțiunea armatei a fost îndrep
tată împotriva așa numitelor „detașamen
te de eliberare’’ — mercenari străini, ne 
care Armas i-a adus de peste graniță. 
Potrivit comunicatului comandamentului 
armatei, citat de corespondent, bandiții 
din care sînt compuse aceste detașa
mente, au săvîrșit acte de violență și au 
tras cu mitralierele în populație. După 
cum transmite corespondentul din Mexico- 
Cit'y al agenției Reuter, „știrile referitoare 
la operațiunile întreprinse de unități ale 
armatei naționale împotriva forțelor de 
eliberare arată că ofițerii din statul ma
jor al armatei regulate au încercat să facă 
ca să fie la cheremul lor". După cum 
transmite corespondentul din Guatemala 
al agenției Associated Press, înțelegerea 
intervenită între clica lui Armas și ar
mata regulată din Guatemala nu asigură 
lui Armas o situație stabilă.

In ciuda faptului că la 2 august Armas 
și-a luat obligația să dezarmeze și să di
zolva imediat „armata de eliberare", co
respondentul agenției Associated Press 
transmite că Armas nu a anulat ordinul 
său prin care suspenda dizolvarea „de-

Scurt
• La 3 august, A. I. Vîșinski, prim loc

țiitor al ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a primit pe Salvador Allende, 
vicepreședinte al senatului chilian, care se 
află la Moscova in urma invitației Asocia
ției unionale pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

• In seara zilei de 4 august. Fam Van 
Dong, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. D. Vietnam, a plecat din Pekin 
spre patrie.

• La 3 august, F. F. Molocikov, trimi
sul U.R.S.S. in Elveția, a remis departa
mentului politic al Elveției spre a fi pă
strate în arhivele Confederației elvețiene 
instrumentele de ratificare din partea Pre
zidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Ucrai
nene și de către Prezidiul Sovietului Su
prem al R.S.S. Beloruse a convențiilor de 
la Geneva cu privire la apărarea victime
lor războiului — convenții care au fost 
semnale în 1949.

In felul acesta, numărul statelor care au 
ratificat amintitele convenții de la Geneva 
se ridică in prezent la 41.

• In seara zilei de 3 august, a sosit cu 
avionul la New Delhi, venind de la Geneva 
o delegație a guvernului Republicii Demo
crate Vietnam, formată din cinci membri, 
în frunte cu Huang Van Hoan.

Delegația a sosit în India in urma invita
ției guvernului indian pentru a discuta in

Jocurile Mondiale Universitare
BUDAPESTA 5 (Prin telefon de la tri

misul special al Agenției „AGERPRES").
Joi s-au desfășurat întrecerile din ziua 

a Vl-a a Jocurilor Mondiale Universitare 
de Vară de la Budapesta.

Dintre sportivii tării noastre cea mai 
frumoasă comportare a avut-o boxerul de 
categorie muscă, maestrul sportului Mir
cea Dobrescu care a reușit să aducă o 
splendidă victorie culorilor patriei noas
tre, clasindu-se pe primul loc la categoria 
respectivă. După o luptă de toată frumu
sețea el a dispus la puncte în intîlnirea 
finală de pugilistul sovietic Stolnikov. 
Spectatorii au aplaudat cu căldură succesul 
sportivului din R.P.R., care a cucerit ast
fel medalia de aur.

★
In turneul final al competiției de volei 

rezervată echipelor de băieți, reprezenta
tiva tineretului din R.P.R. a repurtat un 
minunat succes reușind să Învingă cu 3-2, 
după o partidă pasionantă, echipa R. 
Cehoslovace care învinsese cu o zi înainte 
echipa U.R.S.S. Echipa R.P. Polone a dis
pus după o luptă îndirjită cu 3-2 de echipa 
UJLS.S.

★
Pe stadionul Kiniszi, echipele de tineret 

ale R.P.R. și R. Cehoslovace s-au întilnit 
intr-un pasionat meci de fotbal în care a 
fost desemnată echipa care va juca dumi
nică 8 august in finala competiției cu pu

Campionatele mondiale de parașutism
PARIS 5 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 5 august pe aeroportul Saint Yand 

din Paris s-a desfășurat prima probă din 
cadrul campionatelor mondiale de parașu
tism. Această probă a constat din două 
sărituri de la înălțimea de 1.500 m. și a 
contat pentru precizia deschiderii la timp 
a parașutei și pentru siguranța aterizării. 

viața membrilor echipei neutre de inspec
ție care funcționează în acest punct de 
accas;

2. La 1 august 1954 au fost aruncate 
trei grenade de mină asupra sediului echi
pei neutre de inspecție de la Pusan.

Comisia neutră de inspecție a luat notă 
de declarația făcută de comandantul șef 
ad-interim al comandamentului Națiuni
lor Unite și membru principal al coman
damentului Națiunilor Unite în Comisia 
militară de armistițiu, potrivit căreia sus- 
amintitul comandament recunoaște pe de
plin răspunderea ce îi incumbă față de 
Comisia neutră de supraveghere și că și-o 
va îndeplini.

Totodată, datorită știrilor alarmante 
care continuă să sosească din diferite 
puncte de acces controlate de comanda
mentul Națiunilor Unite, Comisia neutră 
da supraveghere își exprimă profunda sa 
îngrijorare și se adresează Comisiei mili
tare de armistițiu cu rugămintea ca co
mandamentul Națiunilor Unite să ia mă
surile cele mai efective pentru asigurarea 
securității personalului Comisiei neutre 
de supraveghere și a condițiilor normale 
de funcționare pentru echipele neutre de 
inspecție și își exprimă speranța că per
soanele vinovate vor fi pedepsite.

General KRZEMIER, membru polonez 
General HECKO, membru cehoslovac 
General JODAHL, membru suedez 
General GROSS, membru elvețian

tașamentelor de eliberare" din Sacape șl 
Cichimul. Corespondentul subliniază că 
relațiile încordate dintre Castillo Armas 
și conducătorii armatei regulate au exis
tat din momentul venirii la putere a 
juntei militare. Numirea lui Castillo Ar
mas- ca președinte, arată corespondentul, 
„a provocat o mare nemulțumire in rin- 
durile unor grupuri din armată".

Intr-o știre din Guatemala corespon
dentul agenției United Press prezice noi 
ciocniri. Reprezentanții diplomatici ame
ricani din Guatemala, al căror agent este 

’ Armas, participă activ la desfășurarea 
evenimentelor. După cum relatează co
respondentul din Guatemala al agent’el 
Associated Press, ambasadorul american 
Peunfoy „a avut un rol activ” în realiza
rea înțelegerii între armată și Armas.

După cum reiese dintr-o știre a ziaru
lui „New York Times’’, diplomația ame
ricană depune mari eforturi în scopul în
tăririi pozițiri lui Castillo Armas. Ziarul 
scrie că Washingtonul este de partea lui 
Armas în conflictul acestuia cu armata și 
subliniază că persoane oficiale și-au ex
primat neliniștea în legătură cu faptul 
că dezarmarea trupelor neregulate ale lui 
Armas, despre care este vorba, poate să 
slăbească poziția lui Armas. După cum 
reiese din relatările ziarului, aceste per
soane oficiale sînt interesate foarte mult 
ca Armas să se mențină la putere în Gua
temala.

e știri
cadrul ședințelor preliminare cu reprezen
tanții Indiei, Poloniei și Canadei proble
mele în legătură cu înființarea Comisiei 
internaționale de supraveghere și control 
pentru Indochina.

Cu același avion a mai sosit P. Ogrod- 
zinski, șeful delegației poloneze, însoțit de 
alți doi membri ai acestei delegații, spre a 
participa la ședințele preliminare ale co
misiei internaționale de supraveghere șl 
control.

• Potrivit agenției France Presse, 
cercuri bine informate din Rangoon 
afirmă că în cursul acestei luni miniștrii 
de externe ai celor cinci puteri semnatare 
ale pactului de la Colombo (Birmania, 
Ceylon, India, Indonezia și Pakistan) sa 
vor întîlni pentru a discuta problema 
adoptării unei atitudini comune față da 
conferința care trebuie să decidă consti
tuirea blocului militar al sud-estului asia
tic, care urmează a sa întruni în septem
brie a.c.

• Primul ministru al Ceylonului, John 
Kotelawala, a adresat ministrului de Afa
ceri Externe al Angliei, Anthony Eden o 
telegramă prin care declară că cele cinci 
țări membre ale pactului de la Colombo 
sînt foarte satisfăcute de acordurile de în
cetare a focului în Vietnam, Cambodgia 
și Laos.

ternica echipă a R.P. Ungare. Fotbaliștii 
romîni au jucat cu multă ambiție și au 
terminat învingători cu scorul de 2-0 (1-0). 
Primul punct al jocului a fost înscris in 
minutul 8 de Dragoman, care a primit o 
pasă de la Ene. După pauză fotbaliștii 
cehoslovaci au atacat cu insistență. S-a 
remarcat in special jocul bun al celor 3 
internaționali Hlavacek, Pazdera și Ka- 
cany. In minutul 50, echipa R. Cehoslovace 
a beneficiat de o lovitură de 11 m. pe care 
Crlik a tras-o afară. In continuare iniția
tiva a aparținut majoritatea timpului 
echipei R.P.R. Cel de al doilea punct al 
jocului a fost realizat de Nicușor dintr-o 
lovitură de 11 m. Ene a fost faultat de doi 
apărători cehoslovaci și arbitru Szolt, care 
a condus competent, a acordat lovitura în 
favoarea echipei noastre.

Echipa R.P.R. a aliniat următoarea for
mație : Toma, Ivănescu, Androvici, V. Du
mitrescu, Hidisan, Peretz, Gîrleanu, Nicu
șor, Ene, Neagu, Dragoman. Foarte bine 
a jucat din echipa noastră portarul Toma, 
care a avut o serie de intervenții excep
ționale salvînd de multe ori situații difi
cile. Au mai corespuns de asemenea Nicu
șor și Androvici. In urma acestei victorii 
fotbaliștii romîni s-au calificat pentru 
finală.

Primele două locuri au fost cucerite da 
parașutiștii sovietici Fedcișin cu 282 punc
te din 300 posibile și Marlutkin cu 246 
puncte

Pe locul trei s-a clasat concurentul 
francez Chazak cu 207 puncte.

După prima zi de întreceri, în clasa
mentul pe echipe conduce U.R.S.S., ur
mată de R. Cehoslovacă și Franța.
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