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-------Mașini agricole — din
CRAIOVA (de la corespondentul nostru Sîrbu Oprea).
Tinerii de la sectorul III montaj numit și sectorul tineretului 

de la uzina de mașini ș! utilaj agricol „7 Noiembrie" din Craiova, 
au tinut cu puțin timp în urmă o consfătuire în care au discutat 
aplicarea inițiativei tinerilor de la ..Progresuî"-Bră:la. Sub lozinca: 
..Să dăm oamenilor muncii de pe ogoare tot mai multe mașini și 
unelte agricole", tineretul s-a angajat să realizeze economii echi
valente cu pre{ul de cost a 4 greble mecanice ți cu tracțiune ani
mală ți a 5 grape cu colți. In cadrul consfătuirii, numeroși tineri 
au luat cuvîntul. angajîndu-se să realizeze cît ma: multe econom i 
de materiale. L’temistul Caravan Gheorghe. responsabilul bri
găzii nr. 4. s-a angajat In numele membri-or brigăzii, să econom:- 

\ sească materiale în valoare de 5330 lei. La ie! și responsabilul 
{ brigăzii nr. 5 Marin Constont-n ; -a luat angajamentul să reali- 
} zeze economii în valoare de 2530 lei.

economiile tineretului-----
De la data cînd tinerii și-au luat aceste angajamente, au trecut 

aproape 15 zile. In acest timp, harnicii tineri constructori de uti
laj agricol, au și obținut primele realizări înscriind tn conturile 
lor de economii colective și personale, economii însemnate.

Tinerii din cadrul acestui sector, au realizat pînă în prezent. 
econom7 i echivalente cu prețul de cost al unei greble mecanice ș* 
al grapelor cu colți prevăzute în angajament. Aceste rezultate 
sau obținut ca urmare a sprijinului efectiv și practic, acordat 
neriîor muncitori de către comitetul organizației de bază U.T.M. 
Astfel s-a inițiat o întrecere între tineri și brigăzi pentru obținerea 
de cît mai multe economii. Rezultatele acestei întreceri se urmă
resc îndeaproape de către membrii comitetului U.T.M., care le 
aduc la cunoștința tinerilor. Pînă acum, în frunte sînt utemișlii 
Vratu Ilie și Enache Florea. care au realizat în primele 12 zile, 
economii de materiale tn valoare de 3000 iei. .

In curînd — recoltarea Fapte cu o adîncă semnificație
CRESC MINDRE grînele. Timpul 

prielnic din ultima vreme le-a înlesnit 
dezvoltarea. Griul, orzul, secara se 

înaRă și încep să lege spic iar în unele 
locuri, lanurile de orz au prins să îngălbe
nească. Nu peste mult timp, secerătorile 
și combainele vor înota prin lanuri, iar pe 
arii, batozele vor înghiți lacome și vor 
treera roadele holdelor.

Curînd va începe bătălia strîngerii re
coltei.

Răspunzînd chemării partidului și gu
vernului, tineretul muncitor de pe ogoare 
a dat un sprijin prețios în lupta pentru 
pregătirea tractoarelor, mașinilor și unel
telor agricole necesare pentru strîngerea 
recoltei. Căci să culegi la timp, înseamnă 
să cîștigi recolta; să intîrzii — înseam
nă să ai mari pierderi. In cea mai mare 
parte, organizațiile U.T.M., sub îndruma
rea organizațiilor de partid, s-au preocu
pat ' îndeaproape de pregătirea bătăliei 
recoltării, mobilizînd tineretul să lupte 
pentru terminarea, in cît mai scurt timp 
a reparațiilor. In această privință mer iă 
să fie evidențiate numeroase din organi
zațiile U.T.M din regiunile Arad, Bucu
rești, Baia Mare, Timișoara, Regiunea 
Autonomă Maghiară etc. care au dat o 
însemnată contribuție la pregătirile pen
tru strîngerea recoltei. In regiunea Arad, 
încă d? la 10 iunie, erau terminate repa- 
rațiile la toate tractoarele din stațiunile 
de mașini și tractoare și la toate dezmi- 
riștitoare'.e.

Utemiști ca Denghe'. Simion, Se'.căia 
nu Laurențiu, Malot Rudolf de la S.M.T. 
Turnișor-Sibiu sau Ion Albu, Lencke Van- 
ța și Ion Păduraru de la S.M.T. Bonțida- 
Cluj precum și Grigore Magheru. Mircea 
Dumitrescu, Simion Văcaru, Dumitru 
Simion și alții de la G.A.S. Stilpu Ploești 
au muncit in așa fel îneît au contribuit 
ca reparațiile să fie terminate încă de la 
10 iunie.

Nu pretutindeni însă munca organiza
țiilor U.T.M. în această direcție a fost la 
fel de rodnică. In multe S.M-T -uri sau 
G.A.S.-uri, organizațiile U T.M. n-au ur
mărit cu suficientă răspundere ritmul pre
gătirilor pentru recoltare și nu au antre
nat tineretul să depună toate eforturile 
pentru succesul pregătirilor bătăliei recol
tei. Din această pricină, în unele locuri 
reparațiile sînt rămase in urmă față de 
posibilitățile existente. La S.M.T. Orăștie, 
regiunea Hunedoara, de pildă, pînă acum 
cîtva timp se reparaseră și revizuiseră un 
număr mic de tractoare, motoare stabile 
și batoze față de planul existent. La fel 
stăteau lucrurile și la gospodăria agricolă 
de stat din comuna Cîmpeni, raionul 
Balș

Pregătirile pentru strîngerea recoltei 
sînt de asemenea mult rămase în urmă în 
regiunile lași, Galați, Bacău, Constanța, 
Suceava și altele. Pînă la 15 iunie, de 
exemplu în regiunea Galați, erau gata

Decorarea cu Ordinul Muncii 
a unor oameni de literatură și artă

La Prezidiul Marii Adunări Naționale a 
avut loc, joi la amiază, solemt^tatea decorării 
unor scriitori, oameni de teatru, artiști plas
tici și muzicieni.

Au fost de față tovarășii : dr. Petru Groza, 
președintele Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Constanța Crăciun, ministrul Culturii, 
Avram Bunaciu. secretar al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale. Gheorghe Marussi, locțiitor 
el secretarului Prezidiului Marii Adunări Na
ționale și alții.

Tov Avram Bunaciu a dat citire decretelor 
de decorare.

Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de viață 
și pentru merite deosebite în domeniul arte' 
muzicale, compozitorul sabin Drăgoi, maestru 
emerit al artei din R.P.R., a fost distins cu 
Ordinul Muncii clasa l-a

Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de activi
tate artistică și pentru merite deosebite în 
această activitate, Maria Filotti, artistă eme
rită a R P.R., a fost distinsă cu Ordinul 
Muncii clasa I.a.

Pentru merite deosebite în domeniul crea
ției literare au fost distinși cu Ordinul Muncii 
clasa l-a scriitorii Mihai Beniuc, Geo Bogza, 
Cezar Petrescu, Ion Agîrbiceanu și Tompa 
Laszlo.

Pentru merite deosebite în domeniul arte

ÎN CASELE DE ODIHNĂ
In aceste zile călduroase ale verii, zeci de trenuri por

nesc spre mare, spre culmile împădurite ale munților, spre locurJe 
îneîntătoare de care este atît de bogată țara noastră. Ele duc pe pio
nieri și școlari, pe tineri și bătrîni. oameni ai muncii ce-și petrec con
cediul în stațiile balneo-climaterice. Pentru vara aceasta. Consiliul 
Central al Sindicatelor a luat măsuri din vreme pentru pregătirea 
caselor de odihnă, a sanatoriilor și a băilor. Pe litoral încă din luna 
trecută ,au fost terminate lucrările de reparate și amenajare a vilelor 
destinate copiilor ca și celor destinate oamenilor muncii. Toate degra
dările pricinuite de viscolul și zăpada iernii trecute au fost în'.ătu- 
tate. Pentru îndestularea celor veniți la odihnă Gospodăria Anexă 
Olteni a îngrășat din vreme vite și zilele acestea va livra peste 200 de 
porci cantinelor din stațiunea Vasile Roaită. Sezonul de vară s.a 
deschis la Borsec. Lacul Roșu, Tușnad, Predeal și Sinaia, care sînt 
acum înzestrate cu cantine, cluburi, săli de spectacole și teatre de 
vară noi. La Predeal și Lacul Roșu se construiesc cantine cu o ca
pacitate de peste 500 de locuri fieoare. La Sinaia sînt pe terminate 
lucrările de amenajare a Casei Culturii, iar în parcul stațiunii com- 
p'et amenajat se ridică un teatru de vară.

La Lipova s-a renovat casa de odihnă ,,23 August", s-au pus la 
punct toate Instalațiile sanitare, s-a amenajat o frumoasă expo
ziție, parcul stațiunii, bazinul de înot și se lucrează acum la ins
talarea a încă 10 cabine noi de baie. Gospodăria anexă a stațiunii, 
ce are tn folosință peste 160 ha. aprovizionează cantinele vilelor. 
La Cărbuneștl au fost recent construite 7 vile mari cu o capacitate 
de 250 locuri pentru copii, ce și-au deschis deja ușile micilor vizi
tatori.

de a porni pe ogoare, doar 53 la sută 
din secerători, 44 la sută din batoze și 54 
la sută din tractoare. Aceste cifre arată a- 
devărata față a „activității** multora din 
organizațiile U.T.M. din regiunile Galați, 
lași. Constanța etc în direcția sprijinirii 
muncii de pregătire a campaniei de re
coltare. Cum ar fi putut fi alta situația 
pregătirilor pentru recoltare în regiunea 
lași, cînd comitetul regional U.T.M. do
vedește formalism în muncă și o slabă 
preocupare pentru această însemnată sar
cină a organizațiilor U.T-M. — pregăti
rea strîngerii pîinii poporului ? Munca 
birocratică, plină dt formalism a unor co
mitete regionale și raionale precum și a 
unor activiști utemiști a lipsit unele orga
nizații de bază U.T.M. din sate de un 
ajutor prețios, de îndrumare atentă în di
recția mobilizării tineretului la asigura
rea succesului pregătirii campaniei de 
recoltare.

Au mai rămas puține zile pînă la înce
perea muncilor agricole pentru strîngerea 
și treeratul recoltei.

In acest scop organizațiilor U.T.M. le 
revine sarcina să antreneze întreg tinere
tul muncitor de pe ogoare să depună toate 
forțele în lupta pentru a asigura izbind? 
pregătirilor bătăliei recoltării — aceasta 
fără a neglija insă executarea pe mai de
parte a lucrărilor de întreținere a culturi
lor Tineretul trebuie îndrumat ca în mun
ca de reparații sâ descopere și să folo
sească toate resursele interne. Recondițio- 
narea oricărei piese uzate, dar care mai 
poate fi folosită, trebuie să constituie o 
preocupare de seamă pentru fiecare tînăr 
muncitor — aceasta tocmai în scopul de 
a învinge greutățile ivite prin lipsa de 
piese ce se simte în unele unități- Trebuie 
cerut ajutorul întreprinderilor industriale 
care patronează fiecare unitate. Cerind 
sprijinul întreprinderi: ..Flacăra** din 
Ploești, care iî patronează, S.M.T.-ul din 
Bărcânești a reușit să-și asigure unele 
piese de schimb necesare.

Ritmul sporit al muncii trebuie însoțit 
de o mai mare preocupare pentru calita
tea reparațiilor. Să fie limpede pentru 
orice tractorist sau batozar că de exigen
ța cu care își va repara acum tractorul 
sau batoza, depinde buna funcționare a 
lor în campanța de recoltare, succesul re
coltării.

In această perioadă de mobilizare a 
tuturor forțelor pentru grăbirea termină
rii reparațiilor, activiștii utemiști sînt da
tori să privească cu toată răspunderea 
sarcinile ce le revin și să dea tot spri
jinul organizațiilor de bază U.T.M. în a- 
ceastă privință

începerea strîngerii recoltei ta vremea 
potrivită are o însemnătate deosebită în 
obținerea unei recolte sporite la hectar. 
Să muncim dar cu toate forțele pentru 
a termina cît mai de grabă pregătirile 
pentru recoltare, pentru a începe la vreme 
strîngerea pîinii poporului-

lor plastice, pictorul Camil Ressu, artist eme
rit al R P.R., a fost distins cu Ordinul Muncii 
clasa La.

Au fost distinși cu Ordinul Muncii clasa 
Il-a scriitorii : Eugen Jebeleanu, Cicerone 
Teodorescu, Aurel Baranga, Ion Vitner, Ion 
Călugăru, Petru Dumitriu, Dan Deșliu, Aszta- 
los Istvan, Veronica Porumbacu, Ovid 
Crohmălniceanu, artiștii plastici Boris Ca- 
ragea, maestru emerit al artei din R.P.R., 
Octavian Angheluță, Ion Jalea, Corneliu 
Baba, Ion Irimescu, Gavril Miklossy, Jules 
Perahim, Ștefan Szjjnyi, artistul dramatic 
Ștefan Ciubotărașu de la Teatrul Municipal.

Ordinul Muncii clasa IlI-a a fost conferit 
artiștilor plastici Paul Athanasiu, Lidia Agri
cola, Ștefan Barabaș, Andrei Bordy, Ștefan 
Csorvassy, Aurel Ciupe, losif Cova, liberie 
Krausz, Vasile Kazar, Cik Damadian, Dorio 
Lazăr, Izsak Martin, Gheorghe Labin, Corina 
Lecca, Adina Paula Moscu, Alexandru Moscu, 
M. H. Maxy, Nazarie Pavlin, Nicolae Po
pescu, Nicolae Popa, Noel Florin Roni, 
Eugen Taru-Stark, Rudolf Schweitzer-Cum- 
pană, Szabo Bela Gy, Andrei Szabotka, 
Mimi Șaraga Maxy, Vasil Weith, artiștilor 
dramatici de la Teatrul Municipal Cristofor 
Etterle, Clodi Bertoia, Ion Manta, Dan Nasta, 
prim clarinetistului Teodor Ciubotaru, dirijo

Folosind metodele 
sovietice

SUCEAVA. — Aplicînd pe scară largi me
todele de muncă sovietice și folosind întreaga 
capacitate de lucru a mașinilor și utilajelor, 
muncitorii de la întreprinderile trustului fo- • 
restier de exploatare și transport d:n Cimpu- 
lung. obțin realizări de seamă.

In cursul Junii mau brigăzile complexe de 
la I.F.E.T. Gura Humorului, conduse de frun
tașii in întrecerea socialist! Ion Pold: și Ni- 
co'.ae Strungaru și-au depășit sarcinile de 
plan cu 36 și respectiv 27 la sută. Brigăzile 
rondure de fruntașii In întrecerea socialist! 
Andrei Parascîuc. Alexandru Rusa și Nicanor 
Turceac au dat In luna ma! cu 27—43 
la sută mai mult material lemnos peste yre- 
vederile planului.

De la începutul lunii iunie și pini acum, 
brigada complexă de ia I.F.E.T. Cimpulung. 
condusă de Dumitru Bedru'ea și brigada com
plexă de la I.F.E.T. Fălticeni, condusă de Ion 
Mitocaru. iși depășesc zilnic sarcinile de pian 
cu 43—50 Ia sută, iar numeroase brigăzi de 
la I.F.E.T. Ctmpulung și Gura Humorului dau 
zilnic cu 20—Tn la sută mai mult material 
lemnos peste plan.

Numeroase brigăzi din cadrul *rustulu! fo
restier de exp'oatare și transport din Cîtnpu- 
lung lucrează în contul anului 1955. Printre 
acestea sînt brigăz le conduse de Vasile Piti- 
caru și Leon Erhan.

-----•------

Caravana cinematografică 
la drum

In primăvara acestui an. caravana cinema- 
tograLcă a C.C. al sindicatului muncitorilor 
din industria alimentară și a Ministerului In
dustriei Alimentare s-a deplasat ta regiunile 
Oradea. Arad și Timișoara. In lunile martie 
și aprilie, caravana a prezentat filme docu
mentare în 38 de comune și sate.

In -arma activității caravanei în aceste re
giuni, mulți dintre cei peste 31.000 de țăran’ 
muncitori care au luat parte la proiecții, lă
muriți asupra avantajelor ce le pot realiza 
din contractările de păsări și animale mari ou 
statul, a-u încheiat pe loc contracte pentru 
creșterea și îngrășarea de animale. Rezultate 
bune s-au obținut în deosebi în comunele Spi- 
nuș. raion-ul Marghita, și Cenaloș, raionul 
Secuieni etc.

In prezent, colectivul caravanei cinematogra. 
fice pregătește o nouă deplasare în regiunile 
București și- Pitești, unde va da spectacole 
pentru țăranii muncitorii, pentru muncitorii din 
tagrășătorii și crescătorii de animale etc.

C.C. a) sindicatului muncitorilor din In
dustria alimentară și Mfoisterul Industriei 
Alimentare posedă de asemenea 2 caravane 
pe vase, destinate sectorului pescăresc.

(Agerpres).

rului George Petrescu șl directorului Ion 
Borbel de la Filarmonica de Stat „Gheorghe 
Dima“ din Orașul Stalin, precum și urmă
torilor instrumentiști și cîntăreți populari 
Nicu Stănescu, lliuță Rădureanu, Nicolae 
Luțâ loviță, Maria Tănase, Maria Lătărețu, 
Alexandru Grozuță, Emil Gavriș.

După înmînarea ordinelor, tovarășul dr. 
Petru Groza a felicitat pe cei distinși, 
urîndu-le noi succese în activitatea lor crea
toare.

In numele scriitorilor decorați a luat 
cuvîntul scriitorul Cezar Petrescu, care a mul
țumit pentru distincția acordată, exprimînd 
hotărîrea de a crea noi opere, demne de reali
zările poporului nostru muncitor.

„In această cinstire — a spus Maria Fi
lotti — este încă o manifestare a grijii de 
fiecare clipă pe care partidul și guvernul o 
arată muncitorilor și creatorilor artei romî- 
nești. Acum, în preajma lui 23 August 1954, 
în pragul acestui deceniu glorios, noi, cei 
oare am cunoscut viața grea a artiștilor d:n 
alte timpuri, ne dăm mai bine seama de dru
mul străbătut, de stima, recunoașterea meri
telor și grija neîncetată de care sînt încon
jurați azr toți muncitorii scenei".

Pictorul Camil Ressu a mulțumit în numele 
artiștilor plastici decorați. (Agerpres)

Copiii în mijlocul naturii!.O excursie pe dealurile și poenile 
din împrejurimi este întotdeauna plăcută și copiii sint bucuroși 
că văd lucruri noi șl interesante.

---------------------------------------------------------------------------------- ,

Poate că dintre trăsăturile 
noi e’e ttnăruîui muncitor 
crescut și format tn anii re
gimului de democrație popu
lară. cea rai caracteristică 
este năzuința pentru însuși
rea tehnice: avansate, dorin
ța de a deveni inovator.

La uzina ..Carbochim" din 
Cluj, am tatflnrt dțiva tineri 
muncitori — care însuflețiți 
de dorința de a aduce o con
tribuție importantă lupte! 
pentru creșterea prod-xctivLă- 
țit muncii, au realizat mai 
multe inovațH interesante. 
Ele vorbesc despre posibili
tățile tineretului din patria 
noastră de «-și desăvirș: e- 
ducația tehnici, despre ho-
tărirea lui de a-ți pune cu-
noștințe'e In slujba construi-
rii unei vieți mereu mai
bune.

*
...Calian Petre e un tî-.!r

de 18 a-.L La uzinele Car-
bochim lucrează de trei aut 
A absolvit școala profesio
nală cu o calificare bună In 
uzină a îndrăgit meseria de 
electrician și mai bine de 
do’ ani lucrează la întreți
nerea aparatajulul electric. 
Tot tn uzină s-a înscris * la 
școala specială de doi ani, 
pe care o urmează prin 
cursul fără frecvență.

La secția polizor, Galien 
lucrează dt. numai 6 luni de 
zile. Timpul .scurt pet-veut 
aici, nu l-a împ;ed:cat să re
marce un neajuns — nesem
nificativ fo aparență —, la 
un strung plan oare se afla 
în această secție.

In afara motorului propriu 
al acestui strung, se găsea 
montat și un motor cu o pu
tere redusă care avea un 
rol auxiliar. Numai la anu
mite operații era nevoie de 
ajutorul lui. Cînd s-a făcut 
instalația, acest motor a fost 

pus pe aceeași comandă cu 
motorul propriu ai strungu
lui; și pentru că motorul 
principal funcționa perma
nent in timpul celor 8 ore 
de muncă, funcționa și mo
torul auxiliar, de cele ma! 
multe ori. fără vreun fo’.os. 
Do: ani de zile s-a lucrat tn 
acest feL tnregfstrtndu-se ta 
tot acest timp pierderi însem
nate, de energie electrică.

Ceea ce a făcut Calian la 
acest strung e un lucru ex
trem de simplu. A introdus 
tn circuit un Întrerupător 
trifazat. Datorită acestui în
trerupător alcătuit din ma
teriale vechi, motorul p-o- 
priu al strungj'ui poate 
funcționa permanent iar cel 
auxiliar eximai la oevo e.

La prima vedere acest lu
cru nu reprezintă nimic deo
sebit. Ecooomiile realizate a- 
nual sînt de numai 360 lei. 
Cu toate acestea, ca orice 
lucru mare, ceea ce a făcut 
Calian Petru trebuie luat în 
seamă. In acest întrerupă
tor simplu este întruchipată 
o nobil! trăsătură « munci- 
torj’.ji de tip nou : gr'ja
pentru Fecare părticică din 
avutul obștesc.

★
—în sala pietrelor de poli

zor se află așezate la rînd 
patru centrifuge. Acestea 
sînt asemănătoare unor du
lapuri de forma unei pot
coave, prin mijlocul cărora 
trece un ax. Pe acest ax se 
montează piatra de polizor 
și timp de 5—7 minute ea 
este pusă în funcțiune cu o 
turație mai mare decît a- 
ceea cu care va funcționa tn 
întreprindere. Docă piatra 
rezistă, este socotită bună și 
poate fi expediată. Această 
secție este cu alte cuvinte, 
sala de examen a pietrelor 
de polizor.

( (l7IUN5ă) ) Din po
• Zi de zi ușa 

nulu’ cultural „I
cămi-
Mai"

din comuna Bordei Verde raionul însurăței. 
Galați, este deschisă de zeci de tineri și ti
nere care vin aici să joace o partidă de șah 
sau să asculte o muzică la radio. Nu de mult 
a luat ființă o echipă artistică formată din 
utemiști. Cu multă nerăbdare au așteptat ti
nerii d:n echipa art’stică să prezinte primul 
program artistic. S-au pregătit intens partici- 
pînd regulat la repetiții.

Ziua mult așteptată sosi. In sală era for
fotă mare. Țăranii muncitori din comună erau 
nerăbdători să vadă ce pot tinerii din comuna 
lor. Programul a început. Fiecare spectator l-a 
urmărit cu curiozitate. La sfîrșit tinerii au 
fost viu aplaudați. Aceasta le-a dat mult 
curaj. La numai ctteva zile au început să pre
gătească alt spectacol pe care l-au prezentat 
în satul vecin, Gabrielescu. Acest program ar
tistic a fost mai bogat și mai frumos ca 
primul.

La început a fost mai greu, acum însă ti
nerii din echipă se pregătesc cu mult curaj 
pentru faza raională în cadrul celui de al 
IlI-lea concurs pe țară al echipelor artistice.

Corespondent
GEORGETA STERPU

Ne îngrijim de sănătatea oamenilor muncii
In dorința de a informa cititorii, un redac

tor al ziarului nostru s-a adresat tovarășului 
profesor doctor Ion Opreanu, directorul Insti
tutului de Balneologie și Fizioterapie. El a 
pus tovarășului Opreanu următoarele între
bări :

întrebare :
Ce ne puteți spune despre ultimele reali

zări obținute în institutul ce-1 conduceți ?
Răspuns:
Institutul de Balneologie șl Fiz'oterap’e, 

creație a regimului de democrație populară, cu 
toată vîrsta lui tînără, face eforturi susți
nute pentru îmbunătățirea calitativă a mun
ci:. prin cercetări în laboratoare și pe teren, 
cu scopul de a ridica practica balneo-fiziote- 
rapeuî’că la n’velul une! ști'nțe.

Deficiențele constatate în primii an! de func
ționare se ameliorează treptat printr-o mai 
bună organizare a muncii, oare se desfășoară 
după un plan științific bine stabilit.

Colectivele de cercetători a! Institutului au 
prezentat lucrări tn care se arată modul cum 
apele minena'e și factorii f’z'oterapeutici lu
crează asuppa organismului. De exemplu : 
„Modul de acțiune al apelor de Băile Hercu- 
lane aplicate în cura internă și parenteral", 
lucrare care deschide posibilități noi stațiunii 
Bă:Ie Herculane, „Acțiunea unor ape de Slănlc 
Moldova în cura internă în malad;a ulceroasă".

Printr-o strînsă legătură cu Centrul de 
Gastroenterology și cu Centrul de Reumoto. 
logie, un număr mal mare de specialiști co
laborează tn rezolvarea diferitelor probleme 
terapeutice.

Datorită sprijinului neprecupețit pe care îl 
primim din partea prietenilor noștri, oamenii

In timpul „examenului". 
piat~a este ascunsă vederii 
de doză ușițe. Aceasta, pen
tru că s-ar putea ca piatra să 
na reziste turațiilor, să se 
spargă iar siărtaiăturile ei 
să lovească pe cineva, acci- 
dentindu-L

Centrifugele sînt confecțio
nate la întreprinderea „In
dependența" din Sibiu. 
Proectanțfi, au prevăzut uși
țele cu două ctrlige mici 
care se țin închise In tfmou! 
probelor.

Aceasta na este însă sufi
cient. Ușițele au Joc, iar 
securitatea muncitorului nu 
este asigurată suficient.

De acest lucra a ținut 
seamă utemistul Rusu Aurel 
atunci cînd a conceput un 
dispozitiv de protecție la a- 
ceste centrifuge. D’spoziti- 
vul se compune dintr-un 
bulon prins într-o piuliță 
groasă oare fixează putem :c 
ușițele centrifugelor tnlătu- 
rtnd toleranța ce au avut-o 
pînă acum.

Inovația lu! pare neînsem
nată la prima vedere. Ea 
răspunde Insă unei legi 
sfinte tn țara noastră* grija 
pentru om, pentru viața sa. 
Judecată din acest unic 
punct de vedere, Inovația lui 
Rusa Aurel este cît se poate 
de importantă.

★
Inovația șl raționalizarea 

celor doi utemiști dela uzi
na Carbochim sînt modeste. 
Ele sînt însă cu atît mai im
portante, cu cît oglindesc 
două aspecte ale unei sin
gure concepții de viață, ca
racteristică muncitorului de 
tip nou din țara noastră.

1. DELEANU
corespondentul „Sctntell 

tineretului" în regiunea Cluj

șfa de ieri
• La biblioteca raională din Buhuși citi

torii găsesc întotdeauna cărțile de care au 
nevoie.

Ei vin cu regularitate să schimbe o carte de 
literatură cu alta nouă știind că tovarășii 
de la bibliotecă îi ajută în alegerea cebr mai 
bune și interesante cărți.

In acest scop biblioteca raională a organi
zat vitrine și expoziții de cărți noi apărute, 
pe diferite teme. De pildă expoziția cu cărțile 
agrotehnice ajută pe cititor să-și aleagă cele 
mai interesante lucrări în acest domeniu de 
activitate să se pună la curent cu problemele 
cele mai noi.

De asemenea o atenție deosebită se acordă 
recenziilor. La cele patrusprezece recenzii or
ganizate de bibliotecă au participat pe.ste 700 
de tineri.

După recenziile făcute la cărțile ,,La capă
tul nopții" de A. Popov — și „Patria” de Ca- 
ravaeva e'e s-au bucurat de o largă popu
laritate în rîndul cititorilor.

Tovarăși ca Milovici Avram, Solomon Simi
on și Mărășescu loan sînt cititorii cei mai 
frecvenți a: bibliotecii. Datorită strădujnții cu 
care studiază cărțile noi apărute, în dome
niul de muncă respectiv ei au reușit să fie 
fruntași la locul lor de muncă. Și pe elevii 
Mihăilescu Ghe., Petcu Angela și Loghin loan 
cărțile luate de la bibliotecă i-au ajutat să-și 
întregească cunoștințele devenind fruntași la 
învățătură în școala și clasa lor.

Corespondent
V1RGINICA PINTILIE

Convorbire cu tov. ION OPREANU 
directorul Institutului de Balneologie 

și Fizioterapie

sov’eticl, prin oamenii de specialitate, publi
cații etc. Institutul de balneologie a cîștigat 
o experiență bogată în ceea ce privește orga
nizarea muncii în brigăzi complexe, atît în 
laboratoare și clinică, cît și pe teren.

Bucurîndu-ne tn permanență de grija pe 
care o acordă partidul și guvernul Institutu
lui nostru, colectivul nostru a obținut o serie 
de realizări. Astfel în ultimul an, a luat ființă 
secția de resurse naturale și ape minerale, 
care au drept scop, captarea de noi și im
portante izvoare cu ape minerale.

Pentru a se putea studia mai amănunțit e- 
ficacitatea factorilor fizici în tratamentul dife
ritelor afecțiuni, s-a înființat cu cîteva luni în 
urmă secția clinică a Institutului: Reumato
logie — Gastroenterologie — Ginecologie—Ne
urologie și Cardiovascular. In acest sector 
cadrele medicale din cadrul institutului urmă
resc în mod științific eficacitatea tratamentelor 
cu agenți fizici, pentru ca apoi acestea să fie 
difuzate în stațiunile balneare.

De asemenea s-a intensificat îndrumarea te 
rapeut'că ta stațiuni și s-au dat norme noi 
de tratament, bazate pe concepția nervistă a 
etiopatogeniei reumatismului, instituindu-se 
tratamentele de cruțare și excitare adaptate 
la constituția nervoasă, forma și stadiul de 
boală.

Cercelătorii institutului nostru țin un per
manent contact cu cadrele med oale din ma

Printre muncitorii de Ia Uzinele Textile 
Timișoara ce sînt în fruntea luptei 
pentru realizarea sarcinilor de plan și 
îmbunătățirea calității firelor, se află 
șl tînăra Szabo Margareta, Ea aplică la 
cele trei părți de ring la care lucrează, 
metoda marșrut și inițiativa Elenei Chi- 
șiu. Ca rezultat, tînăra textilistă își de
pășește zilnic norma cu 40 la sută, Iar 
indicii de calitate, cu 11 la sută.

Adunarea publică
a Comitetului de luptă pentru pace 

din raionul „Grivița Roșie**
La Teatrul în aer liber „Nicolae Bălcescu" 

a avut loc, Joi după amiază, o adunare pu
blică convocată de Comitetul de luptă pen
tru pace al raionului „Grivița Roșie".

In fața unul mare număr de participanți, 
a luat cuvîntul tov. Lfgia Miacovei, membru 
în Comitetul Permanent pentru Apărarea Pă
cii din R.P.R., care a vorbit despre lucră
rile sesiunii extraordinare de la Berlin a 
Consiliului Mondial al Păcii, ținută între 23 
-28 mai.

Conferențiara a subliniat că pe ordinea da 
zl a sesiunii au figurat două probleme ce 
frămîntă masele largi din întreaga lume: 
problema Interziceri! armelor atomice șt ter- 
monucleare și problema asigurări! securită
ții popoarelor. Sesiunea a subliniat voința 
popoarelor de a se încheia grabnic un a- 
cord Internațional care să Interzică expe
riențele cu bombele atomice ș! cu hidrogen 
șl folosirea acestor tipuri de arme de exter
minare în masă.

După ce a vorbit despre cele trei rezoluții 
adoptate de sesiunea extraordinară de la 
Berlin, tov. Ltgiia Macovei a încheiat arătînd 
că poporul nostru, ca și toate popoarele lu
mii, văd în traducerea în viață a acestor re
zoluții posibilitatea de a se face noi pași pe 
calea spre destinderea încordării Internațio
nale, spre victoria cauzei păcii tn lume.

Conferința a fost viu aplaudată.
A urmat un program artistic executat de 

echipe artistice de amatori.
(Agerpres).

Jor’tatea stațiunilor. Prin cursuri șl convor
biri se urmărește ridicarea la un nivel tot 
mal înalt a nivelului profesional al acestor 
medici.

întrebare: Ne puteți spune unele lucruri des
pre tinerii cercetători care au dat o contri
buție în cercetările întreprinse de institut.

Răspuns : De bună seamă că pe lîngă per
sonalul Institutului oare deși nu este atît da 
tînăr, o contribuție însemnată a dat-o și ti
neretul.

In această nluncă susținută z! de zi în di
feritele secții ale Institutului, o serie de ele
mente tinere încep să se afirme prin conștiin
ciozitate, abnegație și spirit de cercetare.

Astfel tînăra geolog Simona Nemeșiu, care 
deși este de curînd ieșită de pe bănc'le școlii 
și lucrează în Institut de mal puțin de un 
an, a elaborat lucrări Interesante cu caracter 
geologic, și a condus cu competență munca 
pe teren în stațiunea Victoria unde prin fo
rări de exploatare a dat izvoare mezoter- 
male.

In laboratorul de chimie muncesc de ase
menea numeroase cadre tinere. Printre acestea 
se numără și tovarășa Demayo Bina care sub 
îndrumarea șefului de secție a pus la punct a 
serie de metode analitice rapide, care scur
tează mult timp de cercetare, iar în secția 
clinică tovarășul Dr. Mateș Eugen atacă teme 
științifice interesante într-o specialitate în 
care lucrează de aproape do! ard. Rezultatele 
urmărite prin planul științific al institutului 
va da roadele dorite numai după ce munca în 
brigăzi complexe, va cuprinde foa'e comparti
mentele de cercetări.



O minunată realizare a tehnicii
L-am întîlnit la poștă ș' a început să-mi 

povestească cu obidă în suflet :
— Ați vorbit vreodată la telefon de la Podul- 

Turcului ? Se vorbește destul de bine, circuitele 
sînt bune și se aude destul de clar cu oricine 
dorești să vorbești. Deci, de la Podul-Turcului 
se poate vorbi oricînd și cu or!ce localitate, 
folosind această minunată realizare a tehnicii.

De aceea m-am dus să vorbesc și eu 1 Ce 
mi-atn zis ? Să trimit o scrisoare lui fiu-meu 
la București ? Șl ^st-a se poiate, dar durează 
oam mult, așa că... dau un telefon, vorbesc cu 
el ți gata. Zis și făcut. M-am dus pe strada 
care merge de la Sfatul Popular spre podul de 
peste Zeletin, pînă am întîlnit firma pe oare 
scrie „TELEFOANE". încă doi pași și am 
intrat. Dar am ieșit. De ce? Greșisem ușa pro
babil și nimerisem în magazia de coletărie a 
poștei.

M-am tot tnvîrtit și în sus și în Jos, dar nu 
mai ena nici o altă ușă. Am intnat din nou și 
tm întrebat pe primul ieșit în oale:

— Vă rog, aici sînt „Telefoanele".
— Dai îmi răspunse binevoitor cetățeanul 

arătîndu-mi un ghișeu ce se zărea după stiva 
de colete și pr’n care se vedea o tînără opera
toare mînuind cu pricepere fișele și cheile 
centralei.

Am făcut comanda — am aruncat o privire 
întrebătoare spre ceasul de la centrală ș! 
acesta mi-a răspuns binevoitor, 14,55 — și 
m-am așezat într-un colț, pe un scaun. In 
afară de m’ne și de operatoarea de alături nu 
ma' era nimeni. D''ntr-o cameră învecinată se 
euzea însă din cînd în cînd ciocănitul caden
țat al ștampilei pe care tovarășii de la poștă 
o aplicau pe scrisori, mandate șl telegrame.

Nu am putut sta mult și am ieș't afară. 
Dece ?! Păi nu vă spuneam că aioi în sala de 
așteptare unde se găsesc și cele 2 cab;ne se 
află magazia de coletărie a poștei ? Din stiva 
de pachete se ridica un miros de brînză iute, 
oarne stătută, ouă zdrobite, amestecat țu 
mirosuri de medicamente naftalină etc. De 
altfel am observat că nu numai mie nu-rm 
priește acest miros cf și operatoarei, pent-u 
că a mai venit cineva să facă o comandă și 
deoarece cerea cam multe lămuriri tovarășa i-a 
răspuns scurt:

— Stai șl așteaptă! și lasă-mă să-nchid 
geamul că mă sufoc.

Trecu vreo oră. Mă duc la ghișeu șl zic:
— tovarășe, comanda mea cu Bucureșliul.
— Mai așteaptă I Ce crezi că așia ușor se 

capătă ? Doar nu e colea la Căbești.
Sigur, mi-am zis I E destul de departe. Faci 

6—6 ceasuri cu trenul pînă acolo.
Orele treceau din ce în ce mai greu... 17... 

18... 19... 20. La ora 20 parcă știind că mă 
plictisesc, stația de radioficare și-a început 
emisiunea. Bună realizare a tehnicii și nadiofi- 
oarea 1 Și în această sală, deasupra ușii ce dă 
la poștă este așezat un difuzor. Și stația e 
puternică, deoarece difuzorul acesta îl auzi de 
pe trotuarul celălalt, chiar dacă ar îi ușa 
închisă.

Numai că nu ena de această părere un tova
răș oare tocmai voia să vorbească la telefon 
și cu o mișcare rapidă l-a închis. A vorbit 
omul liniștit și a plecat. Ușa de la poștă se 
deschise și apăru tovarășul Tiron Grigore 
dirigintele poștei în cămașă, bretele și papuci 
(uitasem să vă spun că el locuiește cu familia 
într-o cameră învecinată) și cum vă spun a 
ieșit, s-a întins spre difuzor și l-a făcut tare 
murmurînd supărat:

Țesături
Muncitorii și tehnicienii din industria tex

tilă se străduiesc zi de zi pentru a da patriei 
țesături de bună calitate, cu aspect plăcut și 
variat. In acest domeniu s-au înregistrat une
le succese. Pentru sezonul de vară, la fabri
ca de textile ,,7 Noiembrie" din Capitală se 
lucrează intens țesături pentru cămăși și blu
ze în carouri în diverse culori și desene. De 
asemenea, fabrica textilă „Bumbacul" din Ti-

— Nu poți asculta frate o muzică mai cum
secade 1 Și s-a făcut ora 21. Gemulețul de la 
ghișeul telefonistei ce Intrase în tură la ora 
20, se deschise puțin și o auzii strigînd !

— București, cabina 1 I
Intru, iau telefonul, strig în el șl nu aud 

decît... cîntecul ciobănesc executat de Maria 
Lătărețu. Las telefonul, ies afară, închid difu
zorul, intru înăuntru în cabină strig și strig. 
In receptor e liniște deplină. Vin la ghișeu, 
întreb ce s-a întîmplat că nu aud nimic și între 
timp — îm' răspunse :

— Ce să vă fac dacă ați lăsat receptorul din 
mînă. S-a întrerupt legătura. Mai așteptați că 
sun Bîrladul să vedem ce este.

Și aștept 1 Deodată, lumina se stinse. întu
neric beznă de puteai să-ți bagi degetele-n 
ochi fără să vrei. Parcă văd o mișcare și nu 
știu de ce mi s-a părut că cineva a ieșit pe ușă 
cu un colet în brațe. Nefiind nimeni, care să 
păzească bunurile cetățenilor încredințate 
poștei, mă reped pe ușă afară. Dar nu era 
nimeni. Ascult însă atent și aud o mișcare Ia 
colete. Repede scapăr un chibrit. Un cîine 
mare, negru-lățos, se apucase tocmai să tragă 
cu dinți' dintr-un pachet ambalat într-un sac.

L-am gonit și m-am așezat din nou, dar de 
data asta în ușă să văd cînd va intra cineva. 
Ce să-i faci ? Trebuiau păzite și aceste bunuri 
de care poșta de la Podul-Turcului nu se în
grijește. Și iată-mă paznic.

Lumina se aprinse însă Iarăși ți am răsu
flat ușurat. Ora ? Se făcuse 21-30

La telefoană începe să fie aglomerație. In 
camera pe ușa căreia scrie „Intrarea persoane
lor străine de centrală, interzisă", intrau totuși 
băieți, fete, vorbeau, glumeau. M-am dus Ia 
ghișeu să întreb ce e cu comanda mea, că 
de cînd o făcusem ajungeam la București.

— Dar n-aveai timp să te și întorci! îmi 
aruncă răspunsul operatoarea Olaru Maria.

Să-i mai spun ceva ? Ce să-i zic dacă de 
fapt avea dreptate. In opt ore de cînd stăteam 
la centrala din Podul-Turcului, nu puteam să 
mă duc și să mă întorc de la București. Așa 
că mulțumit de acest ajutor al tehnicii, tele
fonul, am renunțat la convorb're, m-am dus 
acasă și m-am apucat să-i scriu băiatului ce 
aveam de spus. I-am scris însă șl lui despre 
neglijența în muncă a operatoarelor de la 
Oficiul Podul-Turcului și în specia! a utemistei 
Olaru /Maria, despre lipsa de grijă față de 
avutul cetățenilor, despre lipsa de interes față 
de toate acestea a dirigintelui poște’, tovarășul 
Tiron Grigore care pe deasupra este și mare 
amator de muzică, dar oa să nu-1 deranjeze 
pe el difuzorul, nu și l-a instalat în casă și 
l-a așezat în sala telefoanelor, să-i deranjeze 
pe cetățeni cînd vorbesc la telefon.

I-am spus să-și noteze toate acestea, 
deoarece funcția pe oare el o deține acum la 
Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor îi dă 
posibilitatea să ia măsurile necesare pentru 
remedierea acestor lipsuri.

I-am trimis băiatului meu o scrisoare care 
cred că o să-i ajungă peste vreo două zile. 
Dacă așteptam să vorbesc la telefon cme știe 
cînd aș fi reușit să fac treaba aste. Așa că 
i-am scris, că aveam să-t comunic ceva urgent 
și vorba proverbului ,,Mai bine mai ttrziu 
(prin poștă) decît niciodată (prin telefon)"

GH. AN'GELESCU 
corespondentul 

„Scîntei: tineretu’-jj” 
penrrj regiunea Btrlad

de vară
mișoara a produs o serie de țesături noi ca 
„Păltiniș", ..Sovrata", „Sinaia" și „Bușteni’, 
vopsite în fir, pentru rochii și bluze de vară 

întreprinderea de tricotaje „Ion Fonaghi" 
din Timișoara produce acum 72 modele de tri 
cotaje pentru copii — costumașe, scampoie. 
tricouri etc. Tot articole pentru copii se lu
crează și la întreprinderile ..Tînăra Gardă" 
din București ți „Drapelul Roșu" — Sibiu.

Împreună 
cu tovarășii de muncă

In planul de muncă al comitetului organi
zației de bază U.T.M. de la cooperativa meș
teșugărească „1 Mai" din Iași au fost intro
duse o serie de obiective cum ar fi : discuta
rea cu tinerii rămași în urmă cu producția, 
înființarea unei noi brigăzi utemiste la banda 
de lingerie etc. La secția de lingerie încă de 
acum cîteva luni a luat ființă o brigadă ute- 
mistă. Acest lucru a prilejuit discuții aprinse 
în rîndul celorlalte, tinere. Nu de mult timp, 
în urma cererilor insistente ale tinerelor croi- 
torese, s-a creat și brigada a Il-a utemistă. Ea 
a chemat la întrecere brigada I. De atunci 
s.a dovedit a fi mereu fruntașă.

Cpmitetul U.T.M. a luat hotărîrea ca în 
această lună să sprijine acțiunea brigăzii nr. 
2 de a ajunge brigadă de calitate, prin îmbu
nătățirea produselor și lichidarea rebuturilor.

Tot în planul de muncă al comitetului or
ganizației de bază U.T.M. s-a trecut și nu
mărul consfătuirilor de producție cu brigăzile.

Acum, comitetul organizației de bază 
U.T.M. din cooperativă, urmărește regulat rea
lizările obținute în muncă de tineri.

Atenția acordată tinerilor privind proble
mele producției, a făcut ca și realizările să 
fie însemnate. Cooperativa și-a îndeplinit 
planul trimestrial în proporție de 133,08 la 
sută iar planul pe luna trecută în proporție 
de 112,66 la sută.

Realizările se datoresc în mare parte mun
cii tineretului care reprezintă aproape ju
mătate din întreg numărul cooperatorilor 
meșteșugari.

Din inițiativa comitetului U.T.M., cu spri. 
jinul organizației de partid ți al conducerii 
cooperativei, anul acesta a luat ființă o sec
ție a tineretului pentru producerea bunurilor 
de larg consum. Această secție a dat pînă în 
prezent peste 4600 obiecte cum sînt de pildă: 
costumașe sport pentru copii, costumașe mari
nar, fustițe, pantaloni de copii, chiloți, că
măși etc.

Există în Iași un magazin de desfacere a 
produselor fabricate de cooperativele meșteșu
gărești din regiune. In fiecare zi vezi zeci 
de cumpărători care intră în magazin și 
cumpără îmbrăcăminte de sezon apreciată și 
ieftină.

Rafturile se golesc și iar se încarcă cu 
marfă.

Tinerii cooperatori se mîndresc pe drept 
cuvînt de produsele lucrate.

Dar pentru ca succesele să fie ți mai rod
nice tinerii au hotărit să aplice In muncă 
metoda comsomolistei Lidiei -Sayelieva — 
controlul pe fiecare fază de operație.

De cînd se aplică noua metodă, tinerii 
care execută necorespunzător o Operație, pri
mesc lucrul înapoi pentru a îndrepta gre- 
șala respectivă.

Așa s-a întîmplat cu Chirilă Natalia care 
a primit înapoi cămașa căreia îl cususe sucit 
mînecile. Maria Năstase a priniit și ea o 
cămașă înapoi pentru că îi trăsese greșit ti
ghelul de la platcă. Acest ajutor concret ș: 
operativ a făcut ca în ultima vreme să se îm. 
bunătățească calitatea cu încă 20 de procente

In momentul de față metoda Cidiei Save
lieva este aplicată atit de brigăzile utemiste 
de la lingerie cît și de brigada care produce 
bunurile de larg consum

In ultimele luni au fost introduse în coo
perativă peste 12 sortimente noj care în mare 
majoritate au fost executate de către tineri.

T>ate aceste realizări se datoresc faptului 
că comitetul organizației de bază U.T.M. în 
frunte cu tovarășul Saul Rozentsweig. secre
tarul com'tetului, au rost In permanență în 
mijlocul tinerilor, au discutat cu ei problemele 
producției.

Membrii comitetului organizației de bază 
! U.T-M. ia toate consfătuirile de producție ale 
| brigăzGor. la rex.-. etc. sin: tmp-ejnă cu 
I tineri: ca care muncesc zi de zi Toate acestea 
I au tăcut ca să existe un cNectrv bine Inche- 
I gat, preocupa’ îndeaproape de problemele 
I muncii protesionaie-

Tinerii de la cooperativa meșteșugărească 
„I Mai" din lași ajutați de organizația de 
bază U.T.M. continuă lupta pentru a da 
populației consumatoare, tot roa multe bunuri 
de larg consum, cit ma: frumoase și dt maj

CONSTANTIN BUCUR
corespondentul

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Iași

Prin regiunea Bacău
Pentru bibliotecile din sate și orașe

Aproape zilnic ies pe ușa colectorii biblio- 
’ tecilor numeroase pachete care pleacă spre 
i toate colțurile regiunii Bacău. Sînt ultimele 
: cărți apărute, trimise caselor de cultură, că

minelor culturale etc. De la începutul anu- 
1 lui au fost distribuite bibliotecilor din reg:u- 
I ne aproape 50.000 de volume.

O muncă intensă se duce la colectura bi- 
j blioteciior pentru a satisface în cele mai 
! bune condițiuni cererea tot mai mare de cărți, 
j a oamenilor muncii. Aici sînt expuse toate 
| cărțile apărute și reprezentantele întreprin- 
I derilor sau instituțiilor pot alege și contracta 
! volumele care le sînt necesare. Colectura tri

mite de asemenea bibliotecilor și cabinetelor 
tehnice liste pentru a le ține la curent cu ul- 

. timile cărți apărute. Există aproape 400 de 
I cc-ntractanți care sînt aprovizionați de că- 
I tre colectură . cu ajutorul unui sistem de e- 
I vidență pe tematici se pot 'urmări în mod 
I operativ bibliotecile care sînt abonate iar vo- 
; lumele noi sosite sînt așezate în raftul biblio

tecii respective. De îndată ce se adună o can
titate mai mare de cărți, ele sînt expediate.

Privind rafturile, vom vedea că fiecare bi- 
• bliotecă este aprovizionată cu cărțile care co

respund specificului ei Pentru bibliotecile șco
lare se repartizează astfel cărți din literatura

■ pentru copii și operele clasicilor literaturii 
romîne și ruse care sînt studiate de către e-

: levi. Bibliotecile fabricilor și cabinetelor teh.
■ nice primesc cărți care tratează despre ramu-
■ rile tehnicei practicate in fabricile respective.

Pentru bibliotecile celor peste 620 de cămine 
culturale se trimit numeroase broșuri agro
tehnice. volume din colecția ..Ogoare noi" a 
Editurii Tineretului care se adresează tinere
tului de la sate, romane ca „Brazdă peste 
haturi” de Horvath Istvan ..Marea FarhiFe" 
de M. Stelmah și altele care vorbesc despre 
lupta pentru colectivizarea agriculturii. Colec
tura controlează de asemenea felul cum folo 
-esc unele biblioteci cărțile, organizează cons
fătuiri cu KMtotecarr In care '.e prezintă nou
tățile literare șt primește sugestiile lor intere
sante. întreaga muncă a siarâiților ei. î nde 

I să ajute la opera de luminare a oame.ni- 
I lor munc'L

Statul major al luptei împotriva 
boîilor

In spatele acestor ziduri se desfășoară zi 
de zi. ceas de ceas o muncă pe cît de intensă, 
pe atît de modestă. Puțini oameni dintre a- 
ceia care trec pe stradă știu că sănătatea 
ier este păzită de către oamenii care mun

cesc în clădirea pe lîngă care merg, că a- 
cești oameni se îngrijesc ca ei să poată mun
ci în liniște. Aici se află Centrul sanitar anti
epidemic. Sanepidul regional Bacău, care, ca 
și celelalte unități de acest fel a fost creat 
în anii regimului nostru de democrație popu
lară. La Sanepidul regional se află grafice 
care ilustrează grăitor aportul de mare va
loare pe care-l aduc medicii, laboranții și tot 
personalul sanitar al acestei instituții. Grafi
cele arată de pildă, că în regiune nici un cetă. 
țean nu a suferit de vreo boală, care altă dată 
secera multe vieți în aces.e locuri, arată că 
numărul bolnavilor care au suferit de anumi
te maladii contagioase des întîlnite înainte, 
aici a scăzut față de anul trecut la jumătate 
și este în continuă scădere.

Nu cu ușurință au fost cucerite aceste rea- 
lizări. Personalul Sanepidului cutreeră regiu
nea și cercetează condițiile de trai ale oa
menilor muncii, condițiile de locuit, de hra
nă. de aprovizionare cu apă. de păstrare a 
igienei, atrag atenția organelor respective 
cînd întîlnesc nereguli și la nevoie sancțio
nează pe cei care se dovedesc nepăsători față 
de o asemenea problemă importantă cum este 
sănătatea celor ce muncesc. Construcțiile noi 
se fac de asemenea cu avizul Sanepidului care 
dă” aprobarea numai după ce constată că 
toate condițiile igienice pentru viitoarele lo
cuințe sau întreprinderi sînt îndeplinite.

De îndată ce se constată' cazuri de îmbolnă
vire într-un loc se iau cele mai severe mă
suri pentru prevenirea unei viitoare epidemii. 
De îndată se trimit echipe sanitare care încep 
lupta împotriva bolii. Astfel în primul tri
mestru al acestui an. au fost făcute 87.000 
de vaccinuri, cu 7.000 mai mult decît fusese 
planificat și au fost repartizate însemnate 
cantități de. desinfectante.

Toți salanații Sanepidului indiferent de 
funcția lor. muncesc cu entuziasm știind că 
strădania lor este chezășia sănătății cetățe- 
- i r. Așa muncește medicul epidemiolog Popa 
Șerban, șoferul Roșea Gheorghe, care trans
portă personalul sanitar și medicamentele 
unde e necesar, laboranta Calapod Maria și 
alții.

Pentru tovarășii de la Sanepidul regional 
Bacău nu există ceva mai scump decît sănă
tatea oamenilor muncii.

B. DUMITRESCU
corespondentul „Scînteii tineretului" pentru 

regiunea Bacău

Ce plăcut este să 
pornești într-o fru
moasă duminică de iu
nie, cu un grup de 
prieteni la pădure,

Se încinge un joc ti
neresc ți din cutia de 
placaj pe care au pur- 
tat-o toți cu schimbul 
de-a lungul drumului, 
un băiat vesel scoate a- 
cordeonul și mîngîie 
clapele de fildeș. Apoi 
jocul și cîntecul se îm
pletesc...

Care dintre noi nu 
și-a dorit un acordeon? 
Intr-adevăr este un in
strument muzical ce se 
bucură dc o mare popu
laritate și tinerii îl în
drăgesc în deosebi. De 
un timp, ele au început 
să se fabrice și în ța
ra noastră. Iată în fo
tografie un aspect de la 
o cooperativa din Ti. 
mișoara. Utemistă La. 
uer Suzana, ce lucrea
ză la montarea tonuri
lor, ascultă cu atenție 
îndrumările meșterului 
Bartl Rudolf.

Artiștii amatori craioveni
în concurs

In aceste zile parcurile, teatrele de vară 
și sălile căminelor culturale, răspîndite pe 
întinsul regiunii Craiova răsună de glasuri 
tinerești ale soliștilor și echipelor artistice 
venite ia concursul ce se desfășoară acum în 
făza raională Tineri și tinere, țărani munci
tori din G.A.S., din gospodăriile colective și 
individuale, intelectuali ai satelor, învățători 
și elevi — tineri artiști amatori, selecționați 
în faza pe comune a concursului, se întrec a- 
cum tovărășește pentru etapa următoare — 
faza inter-raională.

Orașul a trimis satelor ajutorul său cultu
ral. In ianuarie peste 40 profesori de muzisă 
și dirijori de coruri au fost trimiși în satele 
regiunii, pentru îndrumarea și sprijinirea e- 
chiipeior artistice ale căminelor oulturale. Ro
dul muncii lor se vede astăzi din plin prin 
numărul mare de participant ta concurs, 
prin valoarea artistică ridicată a echipelor și 
a repertoriilor, în comparație cu cele ce nu 
reeșit lia cel de al Il-lea concurs pe țară al 
căminelor oulturale. In faza I a întrecerii 
intre artiștii satelor s-au prezentat le concurs 
429 echipe de joc. 293 echipe de cor. 260 echipe de 
teatru, 39 formații instrumentale, 35? soliști 
vocali, 154 soliști instrumentiști, 75 recitatori 
și povestitori, și 19 cititori artistici. Dintre e- 
chipe, se remarcă prin corectitudinea interpre
tării și nivelul artistic al execuțiilor echipele 
din Babuleni, Călărași, Potelu, Orlea, Dancu, 
Brădești și Filiași. Deosebit de apreciate sînt 
cîntecele bătrînești și haiducești — ce vorbesc 
de zilele antare ale iobăgiei — cî.ntate 
cu mult simț artist’c de solistul Gheor
ghe Dumitrașcu din echipa artistică din Po
telu. Pline de frumusețe, prospețime și colo
rit local sînt jocurile executate de echipele de 
joc a fetelor din Stoenești.

In aceste zile, satele regiunii Craiova _  oa
și de altfel în toată țiara — își trimit cei mai 
talentați și iscusiți artiști ai lor spre oraș, 
desvăluindu-și astfel neprețuita comoară de 
talente ce crește și se dezvoltă astăzi nestin- 
gherit în patria noastră.

Să producem fire 
numai de calitate superioară

Pe zi ce trece, cresc cerințele oamenilor 
muncii. Ei vor produse frumoase, trainice și 
la un preț redus.

Pentru a îndeplini sarcinile ce reies din 
Hotărîrile Plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. din 
19—20 august 1953, privind creșterea nivelului 
de trai al oamenilor muncii, utemiștii și ti
nerii de la „Bumbăcăria Romînească" Jilava, 
și-au înzecit eforturile pentru a îndeplini și 
depăși sarcinile de plan. Ei și-au îndreptat în
deosebi atenția înspre îmbunătățirea calității 
firelor.

Cu puțin timp în urmă, comitetul organiza
ției de bază U.T.M. de la „Bumbăcăria Romî
nească" Jilava, cu sprijinul organizației de 
partid, a organizat o adunare deschisă în care 
tinerii au dezbătut problema calității firelor 
precum și posibilitatea creșterii producției și 
productivității muncii.

Toată grija pentru calitate
Inginerul Mircea Constantin de cum a aflat 

de adunare, a început — fără a-și neglija sar
cinile — să se pregătească pentru referatul pe 
care urma să-l prezinte. Luînd cuvîntul în a- 
dunare, el a arătat sarcinile ce reies din Hotă
rîrea Plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. din 
19—20 august 1953.

Eforturile noastre — a aratat referentul — 
trebuie să crească mereu, în primul rînd pen
tru lichidarea lipsurilor existente și în al 
doilea rînd pentru obținerea de noi succese. 
Dacă ținem seama de specificul întreprinderii 
noastre, care este filatură de bumbac, firele 
produse de noi devenind materie primă pentru 
țesători, ne dăm seama de ce se pune accent 
atît de mare pe calitatea firelor. Un fir defect, 
slab face să scadă calitatea țesăturilor și ni
mănui nu i-ar conveni să cumpere o rochie 
sau o cămiașe care după 2—3 săptămîni să se 
rupă.

Tovarășul inginer Mircea a subliniat faptul 
că majoritatea muncitorilor filaturii sînt

In cadrul adunării au fost făcute urmă
toarele propuneri:

1. Crearea unui post utemist de control.
2. Activizarea colectivului gazetei de

perete
3. Activizarea brigăzilor utemiste exis

tente
4. Organizarea tinerii de conferințe teh

nice
5. Aplicarea inițiativei tovarășei Elena 

Chișiu de către toți tinerii.
Adunarea a aprobat proiectul de măsuri 

prezentat de comitetul organizației de bază 
U.T.M. în vederea îmbunătățirii calității 
firelor.

Adunarea deschisă de U.T.M 
de la „Bumbăcăria Romînească" 

Jilava

tineri și că datorită capacității lor creatoare, 
ei trebuie să fie în fruntea tuturor acțiunilor 
întreprinse în filatură. Au fost scoase în evi
dență posibilitățile jde înlăturare a defecțiuni
lor. Este știut că dacă cunoști tainele mese
riei, dacă stăpînești tehnica înaintată și 
mergi în pas cu dezvoltarea ei, poți obține 
noi succese. Referentul a accentuat ca una 
din principalele sarcini ale tineretului, califi
carea profesională. In ultimul timp au fost 
luate o seamă de măsuri în această direcție. 
Astfel muncitorii aplică cu succes minunatele 
metode de lucru ale oamenilor sovietici și ale 
fruntașilor noștri în întrecerea socialistă. In 
ceea ce privește aplicarea inițiativei tovarășei 
Elena Chișiu, referentul a făcut următoarea 
remarcă : „Ar fi bine dacă cei ce se ocupă cu 
introducerea și extinderea metodelor și ini
țiativelor noi de muncă, ar da mai multă a- 
tenție acestui lucru și dacă maiștrii și tehni
cienii ar contribui din plin la realizarea a- 
cestei sarcini" Și pe bună dreptate a fost ri
dicată această problemă, întrucît inițiativa 
tovarășei Elena Chișiu este aplicată aci doar 
de către unii muncitori vîrstnici. Fără îndo
ială că această lipsă trebuie lichidată de ur
gență, și în această direcție pot fi folosite o 
seamă de propuneri și sugestii. Iată de pildă, 
de un real ajutor ar fi organizarea conferin
țelor cu caracter tehnic. Dintr-o înțelegere 
nejustă, ele au fost înlocuite (din anul 1953) 
cu convorbiri locale de instructaj. Rezultatul 
nu este greu de ghicit. Tineri ca Mehmendo- 
vici Gheorghe, M'rcea Floarea, Aguță Eoate 
rina din secția preparație. Dinu Floarea, 
Doncu Maria și Marcu Elisabeta din secția 
ring, dau multe țevi diforme.Ele țin mașinile 
murdare, nu respectă procesul tehnologic. In 
cursul lunii mai, în secția cablerie utemistă 
Dragomir Ioana a stricat 42 m. de pînză, tar 
Vlăduț Stela 17 metri.

In referat au fost evidențiate tinerele Gaș- 
ler Silvia, Apaitan Elena, Beldie Gheorghița, 
Iiancu Nicotaie, Matei Petra și mulți alți tineri, 
cu care întreprinderea se mîndrește. Succesul 
lor a sporit succesul întreprinderii. In ul
tima perioadă — a spus referentul — numă
rul reclamațiilor a scăzut simțitor, fapt care 
dovedește că muncitorii noștri au acordat o 
mai mare atenție calității firelor. Tinerii 
noștri trebuie să se preocupe mai îndeaproape 
de sortarea deșeurilor, de aplicarea graficului 
orar de curățenie .EI trebuie să aplice înain
tatele metode de lucru. Să nu existe nici un 

tînăr între noi care să se gîndească măcar, 
că nerespectînd procesul tehnologic nu dău
nează cauzei poporului nostru muncitor. Să 
ne ridicăm neîncetat calificarea profesională, 
să învățăm din experiența celor mai buni mun
citori. să folosim rațional materia primă ca 
să putem îndeplini cu cinste sarcinile pe 
care partidul și guvernul ni Ie pun in față.

Imi îngrijesc mașina 
și cer de la ea tot mai mult

Utemistă Irimescu Mariana a cerut cuvîn- 
tui. Ea s-a pregătit din vreme ca să vorbea
scă despre un lucru deosebit de important în 
obținerea firelor de bună calitate și anume 
— despre îngrijirea mașinilor.

De la mașină poți cere mult, chiar foarte 
mult — a spus Irimescu — dacă știi s-o în
grijești. Trebuie să combatem părerea gre
șită a unor tovarăși, care susțin că lupta 
pentru calitate duce la scăderea producției. 
Eu cred că ridicarea calității firelor merge 
mînă în mînă cu mărirea producției și pro
ductivității muncii. Dacă noi ne vom respecta 
graficul de curățenie, vom obține mai multe 
fire de bună calitate.

Nu este întîmplător faptul că utemistă Iri
mescu a ridicat această problemă. Ea a vă
zut că Ghiurcă Elena, Iordan Maria, Căpraru 
Maria nu-și îngrijesc mașinile, fapt pentru 
care ele dau produse de proastă calitate. 
Dacă Irimescu și-a îndeplinit sarcinile de 
plan în proporție de 103 la sută, dacă 99 la 
sută din produsele sale sînt de calitate su
perioară, acest lucru se datorește faptului, că 
ea își îngrijește cu foarte multă atenție ma
șina. Irimescu respectă orele de curățenie ale 
mașinii. Curăță cu peria polița de sus a res- 
telului, luînd scama de pe bobinele rezervă, 
scoate scama din crapodinele de porțelan ale 
restelului, șterge partea de jos a restelului 
clapetele de jos ale fuselor de lemn și verge
lele conducătoare de semitort, curăță toți su- 
pnrții trenului de lamina], șterge cu peria în
tre fuse jnsfîrșit îndeplinește sarcinile prevă
zute în graficul orar de curățenie.

Iată cît de atent trebuie să fii față de ma
șină. Și multe tinere procedează aidoma lui 
Irimescu. Nu-i de mirare că succesele lor cresc 
zi de zi. Faptul să secția a îmbunătățit în 
luna mai (față de aprilie,) calitatea fjrelor cu 
7 la sută, constituie un îndemn în muncă pen
tru fiecare tînără. >

Utemist» Irimescu Mariana s-a angajat să 
respecte și în viitor graficul de curățenie și 

să ajute pe tovarășele mai puțin calificate să 
facă acest lucru, pentru a da numai fire de 
calitate superioară.

Cu ajutorul metodelor sovietice

Brigada nr. 1 din secția ring, de care răs
punde utemistă Beldie Gheorghița, este cu
noscută în întreprindere pentru succesele pe 
care le obține in cadrul întrecerii socialiste. 
Din această brigadă fac parte multe fruntașe 
în producție și utemiste Beldie a socotit că 
este bine să ie cuvîntul le adunare și să erate 
felul cum reușesc ele să-și îndeplinească sar
cinile de plan.

In brigada pe care o conduc —a spus ute- 
mista Beldie — lucrează 27 de tovarășe. Apli. 
carea metodelor avansate de lucru constituie 
principala noastră preocupare. Noi aplicăm 
metoda Voroșin, Jandarova, Ciutchih și marș- 
rut. Multe utemiste muncesc conștiincios și 
acest lucru face ca ele să dea produse de 
calitate superioară. Așa sînt Stan Irina, Stan 
Dumitra, Gașier Silvia. Ele își depășesc nor
mele cu regularitate. In cadrul brigăzii sînt 
și tinere care nu se străduiesc să aplice întoc
mai metodele sovietice, dau produse de proastă 
calitate, fac noduri mari, deșeuri și chiar re
buturi. Ioniță Constanța și Iordan Maria tre
buie să-și lichideze lipsurile și să devină 
fruntașe în producție, ca multe alte fete din 
întreprinderea noastră.

Utemiste Beldie Gheorghița a criticat biroul 
organizației de secție U.T.M. care a scăpat 
din mînă această importantă problemă. Ea a 
arătat că nu s-a luat nici o măsură cînd s-a 
constatat că inițiativa tovarășei Elena Chișiu 
este aplicată numai de muncitorii vîrstnici. 
Ea a propus crearea unui post utemist de 
control, care în colaborare cu tehnicienii să 
studieze posibilitatea aplicării unor noi me
tode, în vederea creșterii producției și a cali
tății firelor. In numele brigăzii -pe care o con
duce, utemistă Beldie Gheorghița și-a luat 
următoarele angajamente : toate munoitoare'e 
de la mașinile 1—22 să aplice graficul de 
curățenie, să sorteze deșeurile pe categorii, să 
nu arunce deșeuri pe jos. Aplicînd inițiativa 
tovarășei Elena Chișiu, membrii brigăzii vor 
înlătura nodurile mari, copsurile diforme, cop- 
șurile moi și firele cu scamă. In întîmpinarea 
zilei de 23 August, se vor lichida absențele 
nemotivate, se va depăși planul de producție 
cu 1 la sută, nu va exista nici un fus inactiv 
și nici o mașină nu va fi oprită în așteptarea 
echipei de levată.

Angajamentele luate exprimă hotărîrea ti
nerilor din brigada nr. 1, de a lupta în per
manență pentru obținerea de noi succese, oare 
vor duce nemijlocit la creșterea nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

O îndatorire de onoare

Disciplina socialistă a muncii este unul din 
factorii care respectați, contribuie la realiza
rea sarcinilor de plan și la obținerea unei 
calități superioare a firelor. Despre acest lu
cru a ținut să vorbească utemistă Minciu 
Anica, fruntașă în întrecerea socialistă. Ea 

a arătat că a fi disciplinat, înseamnă să nu 
lipsești de la lucru, să aplici metodele înain
tate de lucru, să respecți pe muncitorii vîrst- 
nici, să ajuți pe tovarășii de muncă mai pu
țin pregătiți în meseria lor.

Dacă lipsești o zi — a spus Minciu — în
curci pe tovarășii tăi de muncă și apoi acea
sta are și repercursiuni asupra calității firelor 
Lipsești o zi. Te plimbi sau te duci la bal. A 
doua zi dai zor să recuperezi ce ai pierdut și 
nu te mai uiți la calitate .Se-ntîmplă și la noi 
acest lucru. Iată de pildă Nițu Gherghina, 
Cristea Gherghina, Surdu Florica, chiulesc de 
ta lucru, iar cînd sînt prezente, se plimbă 
prin secție. Ele sînt codașe. Ași putea vorbi 
despre Năiță Elena din schimbul III care nu-și 
îngrijește mașina și care de curînd a lipsit 
nemotivat 2 zile, despre Stancu Leana și Mi
hai Alexandrina care sînt admiratoare înflă
cărate ale lui „Marinică".

Utemistă Minciu Anica a îndemnat fetele să 
urmeze pilda fruntașelor în producție Moise 
Valeria, Sima Maria, Bratu Zoia, Puican 
Ținea care au o atitudine justă față de muncă 
și se achită conștiincios de sarcinile pe care 
le au.

Fiecare produs care iese din întreprinderea 
noastră — a spus Minciu în încheiere — repre
zintă marca fabricii și el este judecat după 
calitate. Să ne înzecim eforturile pentru ca 
de 0cum înainte să dăm numai produse de 
oalitate superioară.

Să intensificăm întrecerea

60 la sută din tineretul întreprinderii noa
stre — a arătat utemistul Buzatu, responsabil 
cu întrecerile socialiste — s-au chemat la 
întrecere pe bază de contracte. Utemistă Do- 
bre Petra și-a îndeplinit sarcinile de plan cu 
108 la sută iar Vclicu Florea și Radu Dumi
tru cu 102 la sută. Trebuie să remarcăm oa o 
lipsă principală, faptul că, angajamentele în
scrise în contracte s-au referit numai la cre
șterea producției. Ca urmare a acestui fapt, 
unii tineri mai dau produse de slabă oalitate. 
Este neefesar să amintim că pînă acum n-au 
fost inițiate întreceri între brigăzi, grupe, 
secții și schimburi. Consider însă un succes 
al nostru faptul că în luna mai, noi am reu
șit să antrenăm maiștrii în întrecerea socia
listă. Tovarășul Buzatu a arătat că nu poți 
lupta pentru oalitate. dacă nu-ți cunoști mese
ria. El a criticat pe tov. Minciu Anica oare 
în acest an nu s-a mai preocupat de califi
carea muncitorilor noi veniți în întreprin
dere. In ultima perioadă, mulți tineri dau 92 
la sută produse de oalitate superioară. Printre 
ei se află comunistul Necula Vasile, tinerii 
Drăghici Aurelia, Meianu Elisabeta, Geor
gescu Olimpia etc. Succesele lor au făcut ca 
în luna mai planul să fie îndeplinit la drta 
de 26 mai în proporție de 102 la sută tar pro- 
ductivitatea muncii pe cap de om să crească 
cu 4,5 la sută. Tovarășul Buzatu a criticat 
aspru comitetul organizației de bază U.T.M. 

și pe tovarășa secretară Urtilă Maria pentru 
faptul că nu s-a ocupat de problema calității 
produselor. Referindu-se la acest lucru el a 
spus : — organizația U.T.M. din întreprindere 
nu a avut o activitate susținută în ceea ce pri
vește antrenarea tineretului în întreceri so
cialiste pentru creșterea calității firelor Pen
tru acest lucru este vinovată tovarășa Mihă- 
iescu Eiisaheia, responsabila cu producția și 
calificarea în comitet și tovarășa secretară 
Urtilă Maria care a muncit mai mult sectar. 
Mă voi îngriji să apară. în scurt timp, o ga
zetă care să biciutescă lipsurile, defecțiunile 
și atitudinile de gură cască.

★
Referatul și discuțiile au reușit că scoată 

la iveală necesitatea îmbunătățirii calității 
firelor și felul cum poate fi îndeplinită acea
stă sarcină .

Tovarășa Urtilă Maria secretara comite
tului organizației de bază U.T.M. a arătat în 
cuvîntul său, că nu a existat o preocupare 
serioasă față de problema calității, dar ă, 
însușindu-și cr'ticile juste aduse în adunare, 
comitetul U.T.M. va lupta pentru lichidarea 
lipsurilor arătate. A fost prezentat apoi un 
plan de măsuri al comitetului, privind antre- 
narea tineretului în lupte pentru îmbunătă
țirea calității firelor.

Adunarea deschisă a tinerilor ar fi fost mai 
bogată în conținut, dacă tovarășii din con
ducerea întreprinderii ar fi sprijinit mai mult 
comitetul organizației de bază U.T.M. în or
ganizarea ei. Trebuie precizat că nici un to
varăș din conducerea întreprinderii nu a par
ticipat la adunare, unde s-a discutat o pro
blemă atît de importantă cum este problema 
calității. In cadrul filaturii „Bumbăcăria Ro
mînească" Jilava există lipsuri serioase, care 
pot fi și trebuie lichidate Este necesar însă, 
ca tovarășii din conducerea filaturii să-și 
schimbe atitudinea ce au avut-o pînă acum 
și să privească cu încredere munca comitetu. 
lui U.T.M., să-l sprijine efectiv în toate acți
unile pe care el le întreprinde.

in vederea creșterii producției și produc
tivității muncii și pentru îmbunătățirea ca. 
lității firelor, comitetul U.T.M. va lua ur
mătoarele măsuri.

1. in toate planurile de muncă ale orga
nizațiilor de secții U.T.M. un obiectiv prin, 
cipal va fi calitatea.

2. Lunar in adunări de secție se va ana
liza activitatea brigăzilor utemiste.

3. Se vor organiza adunări pe secții 
cu tema „Oamenii muncii au nevoie de 
produse de bună calitate".

4. La gazeta de perete vor exista de 
fiecare dată materiale în legătură cu ca
litatea lirelor.

5. Se va organiza un post utemist de 
control. El va organiza raiduri privind 
calitatea produselor și îngrijirea mașini
lor.

f



Cititorii răspund utemiștilor din comuna Peret.

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

0 variată activitate extrașcolară
Ml se pare ciudat cînd. aud pe unii utemiști 

povestind că activitatea lor in organizație se 
rezumă la a participa conștiincios la adună
rile generale și a-și plăti la timp cotizațiile. 
La noi e cu totul altfel: fiecare utemist are 
o sarcină precisă pe linie de organizație. Noi 
am izbutit de asemenea să închegăm un co
lectiv strîns, să facem ca fiecare utemist să 
fie legat sufletește de viata organizației noa
stre de bază / Dacă n-am fi reușit acest lucru 
nu am fi putut să ne îndeplinim principala 
noastră sarcină : învățătura.

Poate că multe din cele ce urmează nu se 
potrivesc cu specificul organizației U.T.M. din 
comuna Peret. Ele pot insă folosi organizații
lor U.T.M. din alte școli. De aceea m-am gin- 
dit să iau parte la dezbaterea inițiată de ziar 
și să povestesc citeva lucruri despre organi
zația noastră.

Organizația noastră e compusă numai din 
elevi și de aceea, cum este și normal, întrea
ga noastră activitate se desfășoară în jurul 
unui singur țel: cucerirea cetății științei.

Ca să ne îndeplinim această sarcină noi am 
folosit la maximum și activitatea extrașcolară. 
Aceasta a dus la îmbunătățirea vieții de orga
nizație, ne-a dat posibilitatea să organizăm 
timpul liber al utemiștilor și pionierilor și in 
același timp să ducem o activitate variată, mul
tilaterală. Firește noi n-am neglijat nici mun
ca politică pentru asigurarea succesului la în
vățătură: am combătut copiatul și suflatul, am 
luat măsuri pentru întărirea disciplinei și pen. 
tru ajutorarea elevilor med slabi la învățătură, 
am popularizat cele mai bune metode de învă
țătură : luarea de notițe și prepararea temelor 
zi de zi, dar afară de aceasta am căutat să 
dăm curs setei de cunoștințe a tinerilor, entu
ziasmului lor am încercat să captăm acest 
entuziasm și să-l canalizăm spre aplicațiile 
practice, care si ilustreze și să completeze în- 
vățămintul teoretic. Astfel, cu ajutorul și spri
jinul efectiv al direcțiunii și al corpului didac
tic, funcționează In școala noastră cele mai 
felurite cercuri: de geografie, de naturale, de 
transmisiuni, de electro-mecanică etc. Pe lin
gă acestea, dat fiind că am vrut să cuprindem 
cit mai multe preocupări ale tinerilor, să facem 
ca fiecare să se poată încadra Intr-un cerc 
oarecare, am mai înființat și alte cercuri: ar. 
tistic-dramatie. sportiv, plastic și muzical. Li
ceul nostru are de asemenea o orchestră a lui 
proprie, care-și relnoiește cadrele In fiecare 
an.

Direcțiunea școlii, corpul didactic și orga
nizația U.T.M. îndrumă activitatea acestor 
cercuri. Fiecare cerc tși alege colectivul de 
conducere: președintele, secretarul, bibliote
carul. La început de an, membrii cercului îm

Un singur
— Ce mare și erătoasă ești ta I ȘI ce în

grijită 1
Articolete-ți stnt sch mbete la timp. Pe 

tine te privesc z'Inic numeroș’ Kxt-td. Tu 
le de’ exemple de fruntași. ie arăți lipsurile, 
le dat metode de îndreptare.

Ei I Cîte n-eși avea șl eu de spus, despre 
munoa și viața tinerilor de pe acest șantier. 
Dar lată cum am ajuns. Stau așa cecăj ră. 
plină de praf fără să pot vorbi, de multe 
luni de zile. Căci nimeri1 nu se interesează 
de mine 1

Așa, vorbea nu de mult gazeta de perete 
„Noi construim" a organizației U.T..M. de 
pe șantierul I.C.S.I-M. Pieptănari—București, 
către vecina sa, gazeta de perete a organiza
ției de partid și comitetului sindical de pe 
acest șantier.

Și, ce multă dreptate are această gazetă 
de perete să se pKngă de ..atenția" pe 
oare i-a dat-o tovarășul Pestrițiu Ion ca ș! 
ceilalți tovarăși din colectiv oare au răspuns 
de activitatea ei.

Era prin luna decembrie 1953, cînd a apă
rut ultimul articol.

Peste el, a trecut viscolul. Au venit zile cu 

preună cu profesorii respectivi, țin. o ședință 
și fiecare vine cu propuneri pentru activitatea 
viitoare. Se discută și se întocmește un plan
program, se stabilește cine va ține referatele. 
Apoi se trece la alcătuirea și completarea ma
terialelor didactice; ierbare, insectare, plan
șe, hărți, mulaje în ghips sau plastilină etc. 
Toate acestea au reușit să captiveze 
atit de mult pe tineri, Incit nici nu mai e ne
voie să-i îmboldească cineva : ei singuri vin 
și amintesc profesorului că trebuie să țină 
ședința cercului, ei singuri pregătesc afișul, cu 
ordinea de zi. data și locul ședințelor, cine țin» 
referatul etc. La sfirșitul anului se organizea
ză o expoziție a cercurilor. La o ședință co
mună, fiecare cerc anunță ce materiale vrea 
să expună, apoi se repartizează cercu
rilor spațiul de care dispun, in raport cu im
portanța și originalitatea celor propuse.

In tot timpul anului școlar pregătirea 
expoziției determină in cercuri o activi
tate mai febrilă, ia care iau parte absolut 
toți membrii. Unii pregătesc materialele și 
aparatele ce vor fi expuse, alții întocmesc 
etichete — cit mai elegante și cu un conținut 
cit mai complet, științific, alții capătă sarcina 
menținerii ordinei. alții vor da explicații vizita
torilor. Spiritul de întrecere domnește in tot 
timpul pregătirii acestei expoziții și îi mobili 
zează la lucru pe toți tinerii. Fiecare vrea ca 
cercul lui să iasă cit mai bine.

In afară de expoziția anuală de la sfirșil de 
an, unele cercuri dobindesc succese și în cursul 
anului. Cercul de naturale lucrează — chiar 
și in vacanță — pe terenul școlii, la grădina 
de zarzavat a gospodăriei anexe. Rezultatele 
experiențelor miciuriniste stirnesc curiozitatea 
și interesul tuturor. Colectivul nostru sportiv 
a obținut anul acesta un succes deosebit: 
schiorii noștri au participat la campionatele 
republicane de schi de Ia Sinaia.

Să nu credeți cumva ci cercurile duc o viață 
sectari, ruptă de viața comună. La noi la 
școală se pregătesc serbări periodice ia coreț 
dau contribuția mai foaie cercurile Programu. 
serbării este alcătuit cu grijă de *a colectiv 
format din directorul școlii. dirig.-.ții. profe
sorii cercurilor, secretarul comitetului U.TM.. 
instructorul de pionieri și clteodată și membri 
ai comitetului de părinți După ce pa TfntfWr 
programul ți data serbării se trece la repetiț- 
ți pregătiri. Cercul plastic p-egitește decoru
rile. schelăria scenei și costumele, cercul de 
desen întocmește programele desenate ervstic. 
cercul eledro-mecanie crar. ecză Uer-z-le Și 
efectele scenice, orchestra ți coral repetă bu
cățile muzicale, cercul de balet repetă dansu
rile, iar cercul dramatic pregătește die o pcest 
de teatru. După cum se vede pregiz.-ea aces

DIN SCRISORILE CmTORILOg 

lucru îi lipsește 
ploă și vtetETi de primă-.-arâ Apei tagitoer:" 
de soarele ce a început să dogorească puter
nic. sărmane* amico! < fos: taoL

Se așteptau acum ticreri să aperi ja ga
zeta de perete noi articole: să-i vadă popu- 
jarizați pe t’nerii din brigada de lăcătuși 
condusă de tovarășul Opran Vasile cere au 
depășit norma pe ultima lună cu 300 le sută; 
să citească despre Ti-.zse .Mărire oare iece 
însemnate economi de materia^ Mo
șește el deșesrCe ș: materialele recuperate, 
cum îi ajută pe ceilalți tovarăși rS—syi tn 
urmă ; ce rezultate au obț'nut Ia șuncă bri
găzile utemiste de curt ud reeccstitxte.

Au trecut astfel tinerii t? de zi, priu țața 
gazetei de perete a organ rației lor șl aștep
tarea lee fost zadarnică. A trecut șt tovară
șul Pestrițiu Ion și tovarășul Laurer.țiu le- 
coban, secretarul organizației U.T.M. poete 
chiar tovarășa de la comitetul îatonal U.TJă. 
N. Bălcescu dar n-au vrut să audă de ga
zeta de perete care Ii se plkigea :

— De ce nu vă îngr’j’.ți de mine, șl mă 
lăsați în părăsire ? Nu vedeț- că t-nerii trec 
zilnic pe aici și vor să citească articolele 

tor serbări coordonate și organizate de comi
tetul U.T.M. contribuie la îmbogățirea vieții 
de U.T.M. la atragerea tinerilor in jurul or
ganizației.

Serbările noastre sint așteptate cu interes 
de cetățenii orașului și biletele se epuizează 
repede. încasările obținute le păstrăm la
C.E.C.  In afară de aceasta noi am convins pe 
mulți tineri să-și facă și ei economii la C.E.C. 
în timpul anului. Cu toți acești bani strinși. 
organizăm la sfirșitul anului o excursie de 
lungă durată, la care participă cam vreo 100 
de tineri.

In 1952 am vizitat Delta Dunării, am dus ele
vilor de acolo mostre de minerale și de plante 
și ne-am întors cu un bogat material pentru 
colțul viu : pești și păsărele din Deltă.

In 1953. am plecat la Cheile Bicazului și la 
București la expoziția „Origina și evoluția 
omului" iar pentru viitor avem programate 
două excursii, la Hunedoara și in Munții Apu
seni. Toate acestea îmbogățesc bagajul de cu
noștințe geografice, istorice, științifice și dez
voltă spiritul colectiv al tinerilor.

Activitatea noastră nu se limitează insă nu 
mai la activitatea cercurilor. Noi sintem mereu 
in căutare de mijloace variate pentru a trezi 
interesul tinerilor pentru muncă, pentru învă
țătură. pentru activitate socială. Aproape In 
fiecare duminică organizăm vizionări colec
tive la cinematograf. Pentru viitor pregătim 
proecții de filme științifice, chiar ia noi in liceu 
La fiecare sfirșit de pătrar organizăm la liceu 
(am obținut aprobarea directorului) die o reu
niune topărișeasci urmată de dans.

Comitetul organizației noastre de bază se 
străduiește si cunoască cerințele tinerilor, 
problemele care îi interesează. Am aflat, de 
pildă, ci tinerii din clasa a VIH-a vor si știe ' 
cam se scrie un roman. Pentru a satisface a- 
ceastt dorință a lor. l-cm înzitat la noi pe 
scriitorul Drag aș Vicol care a vorbit elevilor 
despre romanul său „Valea Fierului".

In rezemat, comitetul organizației noastre 
de bază U.TJI. s-a străduit si antreneze ma
sele largi aj dneretalm In activitatea extra 
șcc-s-ă. căutînd să o atragi, si se apropie de 
sufletul tinerilor. si vodă ce-i interesează pe 
fiecare. ce dorește fiecare și repartizind fiecă
ruia sarcina cea md potrivită. In acest 'ata 
ddicu: tresigzai orga-âzațui UTM In ochii 
tinerilor, iar elevă peoia noastre formează un 
coieaie strtns s-t: Și toate acestea ia un loc , 
an făcut posibclă îndeplinirea prime: noastre 
sarcini — învățdtara.

SPINU PETRE
secretara! tomlteia-ni vgc.--zzț.a 

de raza V.TJă Liceal atixt-Cmpai-cng 
regtxnea Saceccre

: articolele
sneje. Să îmrețe duo exper-.ee:» fruntaș: o- Ș' 
să-‘ critice pe codaș De ce cu- antrena’/ 
să scrie? Nu vede; că e- vor să vorbească. I 
despre Darc-.escu fosei care tace ru^ă ie 
cărămidă, var ș: nis^ ș; nu I-.:rețxne ornat 
local de muncă, vor să-: mustre pe Drago 
m r Petre F Dumitrescu '>clor care întirz e 
zilnic cu ute o jambiere de oră. Tineri dza 
ech pa artistică ar sobe ș e. ca să atragă 
și pe aîțr ta această muncă, w leresal ie 
sșect ar spune că este isat la părăscre ș. 
că soerr de pe fer- cr cu stat azereoat să 
sară sport!

la seuzi acesta >-« wrtat pauena de fo- 
rese

Dar cre«SeC că az acut ? Pofe că 
acum Insă gtasui e «a E aunt ș var por? 
e treacă : să iacă ii gazeta de per-re a 
organ zapei loc. o gazetă v-«n e, cu an espee 
plăcut șt ineresc. ca un aaafaart st-ga*. ca 
ea să fie oglinda vie a munci boerestr ie 
pe acest șantier.

După o cocespcoăerră a
Jct. PROSTOIL ION I

Avîntul tinerei cinematografii 
din R. P. Bulgaria

—0—

Hristo Ganev
scenarist

Cu ajutorul ..Săptă- 
mînii filmului bulgar" 
organizată în țara 
voastră, spectatorii ro- 
mîni au avut posibili
tatea de a urmări oalea 
scurtă a cinematografiei naționale bulgare. Cu 
deosebită emoție noi am prezentat filmele bul
gare în fața voastră, așteptînd nu numai fel’- 
cităr: pentru primele noastre succese, ci și 
o cr’tică frățească a lipsurilor care au însoțit 
dezvoltarea noastră.

Cinematografia bulgară este încă foarte 
tînără. Aproape fiecare film nou al nostru 
este urmat de cuvîntul semnificativ „primul". 
..primul film istoric", „primul film biogra
fic", ,.pr;mul roman transpus pe ecran" — 
astfel scriu de obicei crit’cii despre filmele 
noastre. Dar acest mic cuvințeț „primul" nn 
reprezintă numai un număr de ordine. El ex
primă și recunoștmta noastră pentru marea 
Armată Sovietică, pentru eroicul Part'd Co- 
mun’st Bulgar, oare a adus libertate țării 
noastre și e creat condițiile pentru o dezvol
tare culturală pașnică, oare a permis aperrțta 
acestor „prime" filme ale noastre.

Aceasta nu înseamnă tă înainte de elibera
rea țării noastre de sub iugu! fascist nu exis
tau filme bulgare. încă în anul 1910 pîonerul 
filmulu2 bulgar Vasil Ghendov. artist eme-:: 
al -epubljcii a creat primul film bulga* 
„Bi’geran este galant" In anul 1933 Ghe-t- 
dov a creat și primul film sonor „Răscoala 
robilor". Această octivitate a lui Ghendov și 
a altor cîțiva a entuziasmat pe adeptri erte> 
autentice. însă • întîmpinat dușmăn» bur
gheziei. a cercur 'or reocțio->are eondacătoafc 
pe atunci în stat care nu manifestau interes 
pentru dezvoltarea culture noastre na’ionele 
Limitați de dificultăți materiale insupo-tab’le 
acești pionieri nu au putut să depășească ce
dru! strimt al producție' cnematografce meș- 
teșjgă-ești.

Condițiile pentru dezvoltarea cznevaatogru- 
Eei txsastre națtonae nor f- create namai de 
către noua putere pop-îa-ă a F-o-.tuia- Rau-e- 
tare deschide pos-Vități 
poporului oosrru. Partida'.
U zat pe toți locrătarii 
jurul se*cr~= de a c*ea o industrie r* ii una 
■^rarcă națxxnală ji u artă X3enae*t>r«fxă 
*en S’ă șa de înaltă eelr'Mte Cu ano3 m^ur - 
asta coteethnai de r-Maț- luptă ca f^*riJUtfi 
încep at rSt, ca l.psa de cx-nușr-—e șă de eu

neiertate țări! 
și guvenzi aa mo 
rnen*:>r»?e ta

peritajă cz: great ătfe *etasnce Eforturile co- 
rr* m*M *c fon: cz-lod rbsp 3c.se ca wr- 

preme Fima' at-stie JUarma" (sceaor-oi 
de O Vas ev F A. » reg^or Z.
ăandcej a prmet Ia FesC-vatai ie te Karforv 
Vary arm--' -(■■■war pe**~z taer-ate" Ca 
pcera- ta dtoo-ne az fota < scrise la Fese oo- 

de te Ve eț» jr H.»-na-rvce Larw “3 
■eie doze-se-ta-e _OawK te aer" treg-aor 
2 ăoadsei. ^D-am *' Gmg ai pgkrri” treg-zor 
3 Kaeesso-anwt. „Căsătorita- (reg-oor St. 
HrisSovJ (i ghete.

Dor perm a tetetasîtae iertata! avtaa 
i=tție; și pexts a ootacaoa cz sscce» dexmL-

Construct
GALAȚI (de te corespondez:'ci nost— Ion 

=• TrLan;
In bălț le din Delta Donări se găsesc mor 

zei' ti;-' de pește — bogăția apexr -oas 
're Pentru ca această bngățe să fie fruct 
ffoată în ce! na scar* ' a?, te *egtx>ea Ga 
or te aUriaa i-eme aa iota pase ta faac 
"aae ab sec; pe itegă iesr cfta de cuo 
ent sx s er.te. nă" njc-e te *cesr iei ca 
pec tarea de lacra.

la aaeșx Tzjcee se coascrreeșto tacma st 

Un festival al baschetului
Ic z:"ee de 9 și 31 reonr «e «o testă 

șase pe atati rerea secte: ie aasrise: a* 
^riîijresc.- £ c Hmm 

NetataC- -Feta-rotai tettbezri- te end-ta 
Urca se ta crSEx aci pee născu -e ak 
formar oador F-og-es^t •aezreș- Proțresc 
Oroșai Saaxta. LosoT. u P.T.T. Bjccreș:. 
Progrese Ptatta Neatr. yrecjj* șt scfopele 
fomasoe ata fcrato^arrifor Progreșcl Bocăz. 
Progrese! Ptariu Neei-. Progresii Tg. Ocna 
fr Vo.ița Berăc.

Naod aera central de boschet sa este de

taraa sa, cinematogra
fia bulgară are nevoie 
de o mai largă bază 
tehnică de producție și 
de mai multe cadre ar
tistice și de ingineri și 

tehnicieni calificate. îndeplinirea acestor două 
sarcini a fost pos’bilă datorită ajutorului pe 
care ni l-a acordat cinematografia sovietică 
frățească. Studiourile noastre au fost înzes 
trate cu cea mai modernă tehnică sovietică, 
iar La Institutul unional de stat de cinemato
grafie (VG1K) din Moscova au studiat și s-au 
specializat mu'ți cineaști bulgari activi. Regi
zorii filmelor „Sub jug" D. Dakovski și 
„Cîntec despre om“ B. Șenaliev, scenaristul 
filmelor ..Alarma". „Pămînkil nostru" și 
„Septembriștii" — A. Vaghenștein și o serie 
de alți sceoariști. regizori, operatori etc. ale 
căror filme s:nt acum in curs de producție, sint 
toți discipol: ai școlii realiste ai maeștrilor 
cinematografiei sovietice.

încă de La primi: săi pași f’lmul bulgar a 
perrf: pe calea ariei cinematografice realiste. 
Pe ci* le pernft puterile și posibil’tățiie artiș- 
t" noștri au învăța: și învață de la modelele 
cinematografiei sovietice. Ei învață să Înfăți
șeze viata in mod veridic, partmic și apro
fundat. Ei slujesc marea oauză a socialismu
lui. a păcii și colaborării culturale intre po
poare.

Noi nu avem încă suficientă măiestrie ar. 
t-stscă pentru a reda în ’magin: art stice des
tui de vii ginduriie și sent menteie profunde 
oare ne trămintă. marile idei ale vremurilor 
noastre. Noi considerăm insă că ne aflăm pe 
ca ea cea bună, pentru că ar.a noastră este o 
artă combativă și cu forțele e: modeste se 
s'tuează in rindurile cinema togre re* progre
sate inlernaționaie. in frontul păcii, democra
ție- și sociaiismului Pe acest front luptă și 
ce> ma- recente filme bulgare ..Cin.ec despre 
om" și „Septembriștr".

$Ț toruși cinematografia noastră ma* este 
■a<: datoare poporului nostru. Ha: avem de 
crea* ineă multe „prime” Time. Spectatori: 
noștri așteaptă ca nerăbdare prima comedie 
ei3ematog*arică bulgară, primu'. l't’.m sporriv. 
■o nlme de t-neret. de aventuri și încă multe 
-prixne" fbne de diferite genuri P« care nu 
e-am abordat încă. Una din sarcinile noastre 
ecrime este rea! ze-ea unei diversități a ge- 
ox- o- in producția noastră cinematografică

Spectatorii bulgar: j-mâ-esc cu -nteres nu 
iama dezvo tarea doematografiei bulgare, c? 
f» • arta* aiKHMtacroFce a țărilor frățești de 
ăe-»>tr»’.e pop-tară, p-ntre care șt a rine 
•asogra’re -nre’-se. Spectator- noștri ințeieg 
foarte Moe atit victorie voastre, cit si d:fi 
zi 'i'. <e pe ua-e ie Intimp-nați In lupta pen. 
tru o artă r rematog-nfxă realistă și de înaltă 
sa’ late No «afotăm asemenea realizări ale 
rgeaoarog-ar-ei —m’-e oa filmele .„M tree 
Cocor ș. „Nepot- gonrstului” Noi ne bucu 

ș -i arăm d n toată njma și mai ma? 
rewr la creație.

Fe re Săptăiîn *e filmului bulgar și ro
tata. orga—cate le Bacarcșf și. respectiv la 
Soita să ao* —.bje |g strittgerea continuă a 
rtlai tar ca '.urata d «re p;poare* noastre !

iiindeltă
-ure coentiiat pentru consenre-ea peștelui, 
depă -nodelul fabricilor d:n U.R.S.S.

N?ja cons—jeție va avea mașini speciale 
--■ierne. Peș ele din deltă «a fi 'ransportat 
a na’ee ’r-goriferjlu din Tulcea ș: apoi 
medic: p-el «ret de mașini După calculul 
test ie specii ști. noul comb nat de con 
■e-ve va da o producție de milioane de ki 
iograme conserve aaaaL

Co'-sfractia va £ ternunată ta cel de a' 
a» ruiea trrmeslni al acestui an.

te. • aaueswja: Doar cu cîtev-a luni în urmă 
pe ace-*-> toc se ndxau mormane de guTOî 
Ncjo tocă spor, vă a orașului cu o capac: 
« • de -.30 orari a fost amenajată Intr-un 
•rmp srart.

T-.rr- de la IMS Ceahlău, de la Școala 
=ed e tefc-, că Mrtie ș: celuloză, precum ș‘ 

găc ta attesiîste conduse de Vasile Melinte 
și Gbeo-gie Tudoran au muncit cu mult zel 
pentru ca „Festivalul baschetului", primul de 
sees- fel în orașul Patra Neamț, să aibă loc 
pe nou* teren central de baschet.

Din activitatea 
căminelor culturale

★ ★

In sat la Tăcuta

E o plăcere să petreci o zi de sărbătoare 
in comuna Tăcuta raionul Codăești. Poți 
merge la căminul cultural să asculți o con
ferință interesantă sau o recenzie sau poți 
să asiști la un program de cîntece ș’ dan
suri prezentat de echipa art’stică. Nu este 
de mirare că în comuna Tăcuta îți poți 
petrece timpul liber în mod plăcut și chiar 
folositor. Aici vei întîlni o-amen’ cum este 
utemistul Cucu Sterea care 'ubește munca 
artistică și care se ocupă îndeaproape de 
ea.

Astfel, el cu ajutorul organizației de bază 
U.T.M. a mobilizat numeroși tineri în 
echipa artistică. A pregătit împreună cu e‘ 
un program compus din ma’ multe cîntece 
populare, 5 dansuri sovietice, 4 maghiare.
3 rominești, 16 recitări. Pînă acum au dat
4 reprezentații, dintre care 3 la căminul 
cultural din Tăcuta .iar unul în comuna 
Dobrovăț. In :nterpretarea cîntecelor și 
jocurilor deosebit interes ș’ dragoste au 
dovedit tinerii Cucu Sterea, Ștefănescu 
Aglaia, Tudorache Ion, Cismaru Vasile.

Pe Cucu Sterea îl poți vedea pe scenă nu 
numai dansind sau cîntînd, el rostește 
conferințe sau citește recenziile unor cărți.
’a căminul cultural d'n Tăcuta s-au ținut 

în ultimul t'mp 4 conferințe și s-au făcut 
' recenzh la cărțile „Pămint desțelenit" și 

„Povestea jnui om adevărat"
Tot aci poți juca șah sau să urmărești 

jocu celo- 5 echipe ariistlce forma’e din 
tineri țăran' muncitori d’n comună

Corespondent 
ION BUTNARII

Fruntașă pe raion

B ue mai joacă tinerii d'n echipa cultu
ral* comune. Bălăci, raionul Roșiori de 
Vede Ei depun tot sufletul și elanul lor 
tineresc ca jocurile, cîntecele și piesele de 
teatru si fie prezentate cit mai frumos.

Această echipă a luat ființă nu de mult, 
insă turnări de-acum 57 persoane. Membrii 
echipei nu precupețesc timpul liber și vin 
cu regularitate la cele trei repetiții ce se 
țin pe săptămină. De aceea programele 
ar ce șrezentaie de această ech’pă sînt 
n te P" i* e. La fest'valurile artistice din 
comună. ech:pa a fost mult aplaudată de 
publ cul spectator. Tot așa de mult a fost 
apreciată și de țărani' muncitori d'n comu
nele vecrie, unde ech’pa artistică din 
Bălăci a dat frumoase serbări

In cursul lunii mai. echipa a fost invi- 
a'ă ,. -eș tința raionului Roșior’ de Vede 
ur. le a prezentat de asemenea un bogat 
prnerem de coruri și dansuri populare.

Pentru act v tatea e’ pe drept cuvînt 
ech pa ar: 1st că a căminului cultural din 
Ba ac’ este socotită fruntașă pe raion.

Corespondent 
GRIGORE PREDA

Ceva obișnuit

Este curios lucru acum, pentru țărani’ 
nuccltori din comuna însurăței, regiunea 
Geleț’ ca in comuna lor să nu se prezinte 
in zilele de sărbătoare un program artis
tic Aceasta pentru că în comună activitatea 
culturală se desfășoară într-un ritm din ce 
in ce mai viu. Nu de mult la căm’nul cul
tural „N. Bălcescu" din însurăței a avut 
oc faza pe comună în cadrul celui de al 

Hl-lea concurs pe țară al echipelor artistice. 
Programul a fost prezentat de echipa artis- 
"Ică a G.A.C. „Scinte’a" oare a ocupat 
locul Intii și echipa artistică G.A.C. „Gri. 
v-lța Roș’e" El a fost bogat în cîntece și 
dansuri populare rominești. Ș'-au dat 
concursul numeroși tineri țărani muncitori 
dintre care s-au evidențiat Elena Ghion-ea, 
Muțea Anica, și Boicu Ioana la solo canto, 
precum și tineri’ Necula’ Sîrbu ș' Nicu 
Damian La solo muzică instrumentală. Ast- J 
tel au ieșit ia iveală multe talente.

Corespondent
ELENA GHIONEA I

Note de drum din R. Cehoslovaci

I. O sărbătoare și doi stăpîni
Vltava, grea și adîncă, curgea liniștită pe 

sub podul Carol, ou undele înroșite de răsfățul 
din urmă al soarelui acelei zile. Mă odih
neam, rezemat de stinghia care-a înfruntat 
secolele, și ascultam zgomotele înăbușite de 
depărtare ale mari’ serbări populare. Era 9 
mal, — ziua eliberării Cehoslovaciei — și-n 
asfințitul răsfrînt în Vltava și-n cupole, 
Praga petrecea.

Cuvîntul cel mai des rostit la petrecerile ora
șului de aur este : cîntă 1

Băiețași și fetițe, tineri, oameni în toafă 
firea cu mustăți și decorații, se adună sute 
de mii în marile piețe, fac grupuri, grupurile 
fac cerc în jurul cîtorva stingheri și cercul 
poruncește rîzînd : cîntă 1 Nimen' nu scapă 
din cerc înainte de-a cîntă. Mi’ și mii de ast. 
fel de cercuri poruncesc în Praga, la serbă
rile populare. Dacă Ieși pe s.radă de I sau 
9 Mat, e sigur că ve! fi obl’gat să cînți.

Urmărisem cu privirile do tineri Iși căutau 
grupul lor, și-n înghesuiala pieții V’aceslas. 
Intre dansatori și cîntăreți. erau gata-gata să 
se piardă, unul de celălalt El rămăsese puțin 
în urmă. Fugea aproape să-și ajungă fata, 
cînd i-au ieșit în cale două puștance. N-aveau 
amîndouă la un loc, 14 ani. Cî: ai clip' s-au 
prins de mîini, oprindu-1, și sigure pe ele au 
comandat scurt : cîntă 1

Acuma, cel care nu mai sîntem pionieri, 
știm ce înseamnă să te rătăcești de o fată 
zveltă și bălaie, d’n pricina unora cărora nu 
li s-au schimbat dinț’i de lapte.

Și totuși tînărul s-a oprit, le-a cîntat puș. 
tancelor ceva — cam înghițind cuvintele, ce-i 
drept — și-abia pe urmă și-a căutat de-ale 
lui. N-am văzut, în Praga, pe c’neva refu- 
zînd să se supuie obiceiului acestuia minu
nat. Spivat 1 Cîntă I

Cît optimism și robustețe, cîtă fericire îi 
trebuie unui popor ca să nască un asemenea 
obicei. Noi cunoaștem încă cifre amănunțite 
despre ridicarea n'veiului de trai material și 
cultural al Cehoslovaciei democrat-populare. 
dar după amiaza petrecută în piața Viaceslas 
la 9 Mai, mi-a oferii dale ma! cuprinzătoare 
decît un comunicat oficial. Intr-o țară în 
care se cîntă cu atîta bucurie și convingere, 
în care nimeni nu refuză să cînte, e bine.

Ședeam pe podul Carol și sorbeam lacom 
priveliștea orașului Răzbateau de peste to. 
ecourile veseliei, pe Vltava alunecau, firește, 
bărcile îndrăgostiților, amurgul tntîrzia dea
supra celor 90 de cupole aurite, totul era lim

pede. Solemn și sever, Hradul d’n Praga ve- 
ghia pe malul sting. Lîngă el. catedrala Guy, 
înălțată de zeci de generații de-a lungul a sute 
de ani, proiecta o umbră imensă deasupra 
p’ețelor tn sărbătoare, umbra une! istorii zbu
ciumate și glorioase. Undeva, pe Vltava tn 
sus, abia zăream zidurile crenelate ale fos
tului cartier al Cavalerilor de la Malta. O 
umbră neier.ătoare, a uitării, a acoperit de
mult numele cavalerilor, dar toți p’onierii 
din Praga știu că în cartierul acesta a com
pus Beethoven, Menuetul său.

Caut alte locuri cunoscute. Pe o colină — 
Palatul Cerny. Nu se vede, dar bănuiesc, mal 
ios de el. Loretta. Pe malul drept mai înalte 
dectt turlele bisericii tai Hus. brațe mense 
de maoanale se profilează patetic tn amurg. 
Acolo lucrează prietenul meu Nojtech Storm, 
la monumentele epocii noastre; no’te cartiere 
muncitorești. Praga social’stă.

Vreau să povestesc despre două muzee. Cred 
că cele ce voi povesti au o legătură strîr.să 
cu sărbătoarea din ziua aceia de mai.

Către primul muzeu, merg: tatii pe cheta! 
de piatră, unde își scutură acum castani' fio- 
rtle albe, cotești prin multe străzi tnguste. 
medievale, pînă urci La jumătatea colinei do
minate de Palatul Cerny. Se poate să fii tn- 
tîmp’nat de tăcerea rece, ostenită, a bă trine’ 
minăstiri capuține și se poate să fii întimpi- 
nat de imnul cîntat din oră în oră de clo
potele Lorettei.

O bisericuță mică, copie după casa lui 
Cristos din Nazaret, o bisericuță constru'tă 
acum sute de ani. pentru ca unii seniori să 
fie iertați de sîngele vărsat. Se păstrează aici 
un tezaur aproape inoalcubabil, strîns de ca- 
puțin' în vremea ep’demiilor de ciumă. (Cînd 
pacostea aducătoare de moarte se năpustea 
peste Praga, doamnele înaltei societăți își a. 
duceau aminte de Cristos și-i mituiau sluji, 
torii). Iși dăruiau doamnele cerceii, aurul. S-a 
strîns astfel aur arab și fildeș d’n Indii, vase 
venețiene și perle smulse îdîncurilor, coral și 
ametist iar meșterii timpurilor apuse, slujind 
frumosului pentru că doamnele se speriaseră 
de ciumă, au avut din ce întocmi podoabe 
cu adevărat dumnezeești. Benvenuto Cellini 
și Fischer von Erlach au dat preț cu geniul 
lor bogățiilor Inutile ale prințeselor.

Acum, în muzeul Loretta, minunile acestea 
desfată vizitatorii.

Aici l-am cunoscut pe Nojtech Storm, un 
tinerel de 17 ani, oare s-a grăbit să la locul 

ghidului meu și să explice ca cocspetecrțl 5* 
cunosclter.

Ne-am oprit îndelung ta fața acei ;rese a 
lui Fischer von Erlach. Alcătuită die 62T3 te 
briliante fixate ta aur ;i topaz, piesa acezsM 
mi s-a părut adusă de-a dreptul dtatr-o po
veste orientală.

II aud deodată pe Nojtech:
— Americanii au vrut s-o ccwperta
Șl a zîmbit, nu tocmi: măgulitor pentru ne

gustorii nepop.tțt.
— Dădeau 700 milioane te dolari.
Lîngă comoara păstrată îctr-un dulap sfoa- 

plu, de lemn, pătată doar de a>N$atetal pac. 
tar șchtop al tuturor muzeetor. No. reci Storc, 
tinăr constructor de case, rtdea. Ei a-a mr. 
să rtadăl

In afară de no'., se om: a:Tej tn asceta 
Loretta un bătrtnd tipicar, ca oenetari ș. 
carnețel, și un grup gălăgtos de etan rec-; 
cu profesoral tor de istor.e.

Tuturor. Nojtech Stom ne-a «orbit despre 
operele lui Fischer von Erlach.

Cînd am ieșit afară, clopotele Lorettei eta
lau același imn recK — ca și ele — de sete 
de an:.

...Către al dctlea muzeu, am por~.t Incr-o 
d’mtneață. părăsind Praga. urctod și cobo
rî nd colinele Boemtet.

întinderi verzi, rănite de un monument fa. 
nerar.

O singură căsuță - cit un canton.
In căsuța aceasta a încăput tot ce-a mai 

rămas dintr-un sat cu 103 gospodării — ve
chiul Lidice.

Aici l-am întîlnit pe Jozef Minarek, un fe- 
cioreș vioi de 13 ani. Ne-a primit cu salutul 
clasei muncitoare cehoslovace: Cest praci I 
Cinste muncii I

Nu, el n-are nici o amintire despre vechiul 
Lidice și nici despre distrugere. Mama lui l-a 
născut în lagăr, două luni după uciderea tu
turor bărbaților din sat.
- Și tatăl tău ?
M-a condus la o vitrină în care se păstrează 

163 de legitimații scrise în nemțește și mi-a 
arătat o fotografie:

— Acesf.a-1 talia I
Tot ce-am mai văzut apoi în micul muzeu, 

crucea carbonizată a fostei biserici, ghetuțe 
de copii, haine rupte de mineri, vechea tirmă 
a primăriei, gloanțe trase, fotografii de hitle- 
riști toate s.au amestecat îngrozitor, s-aD 
tulburat, eu prins ființă șl-au început să sîn- 

grreze. »xs pri-rirea îtepede a copl’.tata care 
p-a cxaascx: tatii la zt.ze.

Sa.ta «rtir a tos; reclidri. 10« gospodări
te prea.-tea vectejcr mer—."re Patria a di- 
năt pe-.r- Udâre materiale de construcție, 
paâeți te poc: șs ornamente de cristal, a tri. 
v s recoto meșteri să clădească.

FeoseCe întoarse im lagăr și-au refăcut 
riatz Copm care scriau „sintem got. trimi- 
te^-ne aera. • iscă bucățică de pîine sau o 
pri: tari", coptă aceștia au crescut, un;' 
s-ea căsătorit.

O lemere cu păru! alb m:-a spus :
— La Ltdlce au fost uciși 67 de coplL Acum, 

ta do> ta sat. s-au născut 82 de copiL
latre satul ras de pe ia» pămîntulul și 

satul care construiește an garaj mașinilor 
iuc_ toritor săi. muncitori și mineri; tntre 87 
de copi ociș: ș: 62 nou născuț’t tatre moarte 
ta rață, a crescut Jozef Minarek și a învățat 
saluta! coase: sale.

L-am inuebat pe -Lnare* ce vrea să de 
rină. A răspuns : constructor.

^Nojtoch Stone, cu numai 4 ani mai mare 
< teja cansîrjctor. La ăispozi;fo sa se afiă c 
tohtacă tnatafotl, școl'. tezaurul Lorettei ca 
și sute te alte surse de studiere a artei.

L-am căutat și l-iu In cartierul Vrso- 
vxe. La iei de binevoitor. ■:-> vorbit despre 
oiznto lai. A incepat prin a spune că. nunta: 
acul acesta, constructori' din Praga au și 
dat 3.000 te apartamente ta folosință.

Apar Nojted» ne-a condus prin blocările pe 
care le constrj ește Nfci măcar limba străină, 
ta care n se adresa, ou-mi putea dăt'na im. 
presta ei mă afla acasă, undeva, ta Hune, 
doira sau tn cartierul Ferentari. întinde mina 
și vorbea ca un șablon Fierar:

— Aici va fi o piață, colo o fintină arte
ziană.

Molozul îngrămădit tn locul apelor limpezi, 
nu st'ngherea Înțelegerea.

— Aici va fi teatrul și acolo magazinul uni. 
versaL

In poarta unei clăd’ri noi s-a oprit o clipă, 
să discute cu un prieten. Am cerut să mi se 
traducă conversația lor: aranjau o întîlnire 
pentru duminică.

— Cum aveți de gînd să vă petreceți du
minica ? .

Nojtech mi-a explicat că vor face săpături 
pe o col’nă — da, săpături arheologice — da, 
se preocupă și de arheologie.

Apoi am vizitat spălătoriile automate ale 
subsolului și camerele luminoase oare-și aș
teaptă locatarii.

— Pentru fiecare 2—3 blocuri construim și 
magazine, preciza mereu Nojtech.

M-am despărțit de acest simplu muncitor 
oare studiază artele și clădește blocuri, bă
cănii. chioșcuri de zarzavat și fîntînl srte-

ziene. cu salutul neuitat al copilului din 
Lidice : Cest praci 1

Și ma: tîrziu. pe podiți Carol, Incerctnd za
darnic să număr brațele imenselor macarale 
patetic profilate in amurgul roșu, m-am gîn- 
dit că pentru bucuria lui Nojtech Storm și a 
fot Iozef Minarek. nu sînt destule nestemate 
nici in poveștile orientale, că perlele raclei 
d’n tezaurul Lorettei sînt pe drept cuvînt ale 
lor — și că atunci, în asfințit, în Praga sau 
la L’dice, emîndoi poruncesc rîzînd, să se 
cînte.

★
Nu poți rosti cuvintele femeii cu părul alb 

din Lidice, „acum la noi în sat s-au născut 
82 de cop’i’’, fără să-ți amintești cu o inten
sitate chinuitoare că ucigașii de la Oradour- 
Sur-Glane n-au fost încă pedepsiți.

Dînd frîu liber asasinilor, diverș1 magnați 
de peste ocean împroașcă cu noroi țăr’le stă. 
pîne pe soarta lor și cer să fim împroșcațl 
cu bombe și ciumă.

In vechea piață a vechiului oraș, pe turnul 
municipalități’ din Praga, maestrul Hanuș, de 
la universitatea Carol'na, a construit un ca
dran solar, cu doi ani înainte de descoperirea 
Americii. De sute de ani cadranul măsoară 
orele, zilele, anii.

Și sînt numai 9 an’ de cînd în luna a V-a 
a anului, într-o zi anumită, băiețași și fetițe, 
finer’, oameni în toată firea cu mustăți și de
corații, se adună a’ci și se obligă unii pe 
alții să cînte.

Sînt 9 ani de cînd, în luna a V-a a anului, 
lîngă cadranul maestrului Hanuș a fost prinsă 
o placă scrisă cu aur, în cinstea armatei de 
tancuri a mareșalului Koniev, de spe'ma 
căreia fasciști: au fugit din Lidice, și-au cău
tat ascunziș în găuri de șarpe.

Nici în găuri de șarpe n-au scăpat.
Ier Praga se bucură de viață, calmă, plină 

de forță, mîndră de secolele pe care le-a 
străbătut — și Josef Minarek și Nojtech 
Storm o vor ridica, întocmai ca în visul mi
lenar al prințesei Libușe „pînă cînd 6trăluci. 
rea ei ve atinge cerul”.

Cred că cele mei zguduitoare cuvinte ale 
literaturi’ cehoslovace au fost spuse de Julius 
Fucik : Oameni, eu v-am iubit. Veghiați I

Sentimentul cel mai puternic pe oare l-am 
trăit la Praga — a fost încrederea.

EUGEN MANDRIC
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CONFERINȚA DE LA GENEVA
Importante propuneri ale delegațiilor U.R.S.S., 

R.P. Chineze și R.D. Vietnam în problema indochinezâ
GENEVA 17 (Agerpres). — TASS transmite:
După cum s-a aflat, în ședința din 16 iunie 

a celor nouă delegații1 s-a reluat discutarea 
problemei indochineze, inclusiv a problemei 
statelor Laos și Cambodgia...

Potr'vit informațiilor primite, delegația Re
publicii Populare Chineze a prezentat pro
puneri oare prevăd că încetarea operațiunilor 
militare din 1-aos și Cambodgia trebuie să 
fie anunțată concomitent cu încetarea ostili
tăților din Vietnam. Reprezentanții comanda
mentelor m'lit-are ale celor două părți beli
gerante trebu'e să înceapă atît la Geneva 
cit și la fața locului tratative directe cu pri
vire la problemele legate de încetarea opera
țiunilor militare în Laos și Cambodgia. In 
propunerile delegației Republicii Populare 
Chineze se prevede de asemenea că nu se 
admite introducerea de noi unități și de per
sonal din forțele terestre, navale și aerjene, 
de armament și de muniții de toate tipurile 
tn Laos și Cambodgia, după încetarea ostili
tăților. In ce privește însă problema cantității 
și a tipurilor de armament care pot fi intro
duse pentru autoaPărare urmează ca ea, să 
fie rezolvată de comun acord.

Potrivit propunerilor delegației R.P. Chineze 
competența comisiei internaționale de supra
veghere trebuie extinsă asupra statelor Laos 
și Cabodgia ținîndu-se seama de situația spe
cială din aceste țări. După ce se va fi ajuns 
la un acord între cele două comandamente, ur
mează ca prizonierii de război și persoanele ci
vile Internate să fie eliberate sau să se pro
cedeze la schimbul lor. Se prevede de aseme
nea că persoanele care în timpul ostilităților 
au colaborat cu una sau alta din părți nu tre
buie să fie supuse peresecuțiilor.

După cum se anunță, în ședința din 16 Iu
nie delegația Republicii Democrate Vietnam a 
prezentat propuneri în care se spune că în 
interesul Instaurării unei păci stabile tn In
dochina, este necesar să se reglementeze pro
blemele politice pe baza respectării principiu- 
lu' suveranității depline și reale precum și a 
independenței naționale a statelor Vietnam, 
Laos și Cambodgia. In scopul restabilirii uni
tății Vietnamului și al constituirii unul guvern 
unic al întregului Vietnam, delegația R.D. 
Vietnam a propus ca pe întregul teritoriu al a- 
cestei țări și într-un termen cît mal scurt după 
încetarea ostilităților, să se țină alegeri genera
le l'bere prin vot secret.

Pentru a crea condițiile necesare care să 
asigure organizarea acestor alegeri, delegația

Programul noului guvern francez
PARIS 17 (Agerpres). — Joi după amiază 

Adunarea Națională a început dezbaterile în 
legătură cu desemnarea noului guvern fran
cez. Se știe că la 12 iunie, președintele Coty 
a însărcinat pe deputatul radical Pierre 
Mendes France cu formarea noului guvern, 
tn locul guvernului Laniel.

In ședința de Joi, primul a luat cuvîntul 
Mendes France. Potrivit relatărilor agenției 
France Presse ..el a cerut parlamentului să-i 
acorde încrederea pentru o primă perioadă de 
patru săptămîni, care vor fi consacrate obiec
tivului său principal — încetarea focului In 
Indochina".

Mendes France, a prezentat un program 
general de acțiune al guvernului în care 6e 
prevăd următoarele trei etape: 1) Obținerea 
unei reglementări a conflictului îndoctrinez 
înainte de 20 iulie. 2) Pînă la 20 Iulie, cel 
mai tîrziu, guvernul va prezenta Adunării

Scurte știri
• Comisia apărării naționale a Adunării 

Naționale Franceze au continuat la 16 Iunie 
dezbaterile pe marginea raportului generalului 
Konig în legătură cu tratatul de la Paris. 
In raportul său, generalul Konig a propus co
misiei să respingă proiectul de lege referitor 
la ratificarea tratatului „comunității defen
sive europene'1.

După cum anunță corespondentul din 
Guatemala al ziarului ..New York Times", 
trei partide politice au publicat la 14 iunie 
o declarație în care își iau angajamentul să 
sprijine guvernul Arbenz, în cazul cînd „for
țe interne și externe vor organiza un complot 
pentru răsturnarea regimului constituțional".

Declarația a fost semnată de „Partidul ac
țiunii revoluționare", „Partidul revoluției din 

fi

Cercurile agresive din S.U.A. au împiedicat 
reglementarea problemei coreene

GENEVA - (prin telefon). -
După cum s-a anunțat în presă, 15 Iunie a 

fost ultima zi în care conferința de la Geneva 
s-a ocupat de problema coreeană. D'scutarea 
acestei probleme la conferință a luat sfîrșit. 
Opinia publ'că mondială a Înregistrat Încă 
un fapt edificator tn ce privește poz'ția anumi
tor cercuri față de principalele probleme 
internaționale : S U A. și statele care le 
urmează cu docilitate au împiedicat reglemen
tarea problemei coreene la conferința de la 
Geneva.

Acestea sînt faptele. Ele rămîn înscrise In 
documentele vremii, ele rămîn în memoria 
popoarelor.

Cu atenț'a îndreptată asupra dezbaterilor 
de la Geneva, popoarele Iubitoare de pace au 
așteptat săptămîn' la rind, însuflețite de spe
ranța că în cele din urmă se va ajunge la 
adoptarea unor hotărîri concrete îndreptate 
spre reglementarea pașnică definitivă a pro
blemei coreene. Deș' S U.A. șl sateliții lor au 
pus capăt acestor discuți', împ'edicînd crearea 
urtui stat coreean un't, independent ș' demo 
crat. dezbaterile conferinței în legătură eu pro 
blema coreeană s-au dovedit a avea impor
tanța lor. Ele au dezvăluit cu putere în fața 
lumii cine este pentru și cine este împotriva 
soluționării pașnice a unei asemenea probleme 
de extremă importanță, cum este problema 
coreeană

D'n primele zile de după deschiderea con
ferinței de la Geneva poziția statelor Iubitoare 
de pace participante la d'scutarea probleme- 
coreene — U.R.S.S., R. P. Chineză. R.P D 
Coreeană — și-a cîșt'gat s'mpatia și sprijinul 
întregii opinii publice democratice. Propune
rile constructive ale delegațiilor celor tre' 
state au exprimat grija adîncă față de soarta 
greu încercatului popor coreean șl față de 
Interesele păcii. Ele pornesc de la principiul 
profund democratic, că poporul coreean tre-
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Republicii Democrate Vietnam • propus ca 
următoarele măsuri să fie recunoscute ca esen
țiale: retragerea tuturor trupelor străine de 
pe teritoriul Vietnamului înainte de organ'za- 
rea alegerilor; supravegherea internaț’onală a- 
supra ținerii alegerilor generale libere în 
Vietnam de către o comisie internațională de 
supraveghere, în aceeași componență pe care 
o va stabili conferința pentru supravegherea 
îndeplinirii condițiilor acordului cu privire la 
încetarea operațiunilor militare din Indochina; 
obligația părților beligerante de a nu persecu
ta persoanele care au colaborat cu partea ad
versă în timpul războiului ; stabilirea între 
Franța și Republica Democrată Vietnam a unor 
relații economice și culturale pe baza egali
tății și intereselor reciproce; obligația fiecă
ruia dintre cele trei state — Vietnam, Laos 
și Cambodgia — de a respecta reciproc inde- 
pedența, unitatea și regimul intern al celor
lalte state.

Propunerea delegației R.D. Vietnam preve
de de asemenea că celelalte probleme politice 
care se referă la Vietnam, Laos și Cambodgia 
urmează să fie reglementate ulterior în in
teresul întăririi păcii și asigurării drepturilor 
democratice și a intereselor naționale ale po
poarelor din Indochina.

Potrivit Informațiilor primite, delegația so
vietică a subliniat în cursul discuțiilor care 
au avut loc în ședința din 16 iunie, că pină 
în prezent problema Vietnamului a fost exa
minată pentru a elabora principiile generale 
și a le aplica ulterior la Laos și Cambodg'a. 
După părerea delegației sovietice nu poate 
fi însă ignorată șituația specială din Laos și 
Cambodgia în comparație cu aceea existentă în 
Vietnam. Delegația sovietică a subliniat că 
lucrurile nu pot fi prezentate ca și cum în Laos 
și Cambodgia nu ar exista o luptă de elibera
re națională. Această problemă s-a ridicat de 
nenumărate ori în cadrul conferinței și au 
fost citate fapte destul de convingătoare care 
dovedesc că în aceste țări există o luptă de 
eliberare națională de mare amploare. In Viet
nam, Laos și Cambodgia pacea trebuie stabili
tă pe baza asigurării suveranității și indepen
denții acestor țări precum și a satisfacerii 
năzuințelor popoarelor din Indochjna spre 
libertate și democrație.

După cum a subliniat delegația sovietică, 
conferința întîmpină dificultăți la examinarea 
problemei statelor Laos și Cambodgia din 
pricină că ea nu poate asculta decît una din 
părți, îptrucît la conferință nu asistă repre

Naționale un program economic. 3) Guvernul 
va prezenta parlamentului înaintea intrării 
acestuia în vacanță propuneri în legătură cu 
problema armatei europene.

Deputății Peneuville (A.R.S.) fost gaulist șl 
Sentper din partea Senegalului, au anunțat 
că nu vor acorda votul lui Mendes France.

Deputatul comunist Francois Billoux, care a 
luat cuvîntul în cadrul dezbaterilor a declarat 
că grupul parlamentar comunist va vota pen
tru învestitură ca urmare a declarației lut 
Mendes -France în legătură cu obținerea unei 
încetări a focului tn Indochina în termen de 
patru săptămîni. Billoux a adăugat: „Votind 
pentru investitura lui Mendes France vă dăm 
mijloace de a face pace în Indochina".

După o întrerupere de două ore, dezbate
rile au fost reluate, continuînd în cursul 
nopții.

Guatemala" șl „Partidul muncii din Guate
mala".

<• După cum anunță agenția France Presse, 
Georges Bidault, ministrul afacerilor externe 
în fostul guvern Laniel, a plecat cu avionul 
la 16 iunie la Geneva „pentru a se întîlnl cu 
Eden înainte de plecarea acestuia în Statele 
Unite".

O După cum anunță agenția Associated 
Press, comisia pentru afacerile externe a Ca
merei Reprezentanților s-a pronunțat pentru 
suspendarea „ajutorului" american acordat 
țărilor care nu au ratificat încă tratatul pr‘. 
vitor la crearea „comunității defensive euro
pene" și pentru acordarea acestui ajutor țări, 
lor care l-au ratificat.

De la trimisul special al ziarelor 
„Scînfeia" și „Scînteia tineretului"

bule să fie lăsat să-ș’ hotărască el însuși 
soarta, fără nici un amestec străin.

Cu totul alta a fost poziția S.U.A. șt a sta
telor oare le-au secondat în agresiunea dusă 
tn Coreea sub steagul O.NU. Atitudinea lor 
a vădit nu numai lipsa de dorință de a se 
ajunge la o înțelegere în privința reglemen
tării pașnice a probleme' coreene, dar și ten 
dința fățiș mărturisită de a extinde putredul 
și bestialul regim al lui LI Sîn Man asupra 
Coreei de Nord. Cu alte cuvinte, ei au venit 
la Geneva nutrind iluzia absurdă că ar putea 
obț'ne la confer'nță ceea ce n au reușit să 
obțină prin războiul sîngeros dus timp de trei 
ani.

Poziției clare și constructive a delegațiilor 
țărilor democrate, delegații celor 16 state care 
sub comandament american au săvîrșit agre
siunea din Coreea, l-au opus o permanentă 
politică de obstrucție ș' împiedecare a oricăru' 
acord Ridicînd obstacol după obstacol, înt 
proșcînd cu calotnni- șt minciuni, agresori' 
au împins conferința către impas și în cele 
din urmă au provocat ruperea tratativelor 
Este l'mpede că cercurile agresive din S U.A., 
care văd în cursa deșănțată a înarmărilor ș' 
în militarizarea ș' mat' accentuată a econo 
miei singurul remediu împotriva crizei, nu 
sint nici pe departe interesate în tratative ș 
înțelegere pe plan Internațional, ci in agra 
varea încordării în relațiile internaționale.

Pentru poporul coreean, problema unif’cărit 
naționale pașnice a Coreei este problema 
principală. Caracterul perseverent al eforturi- 
lor delegației sovietice îndreptate spre rea
lizarea unul acord tn această chestiu • a 
fost subliniat de importanta picpunere făcută 
în șed'nța din 5 Iunie a conferinței de către 
ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.. 
V. M. Molotov, cu privire la elaborarea unat 
principii fundamentale de reglementare a 
probleme! coreene. Delegațiile S.U.A, și ale 

zentanți al guvernelor de rezistență din Khmer 
și Patet-Lao.

Delegația sovietică a subliniat că propuneri
le prezentate conferințe; spre exammare de că
tre delegația R.P. Chineză cuprind toate pro
blemele fundamentale ți de aceea aceste propu
neri ar putea deveni baza acordului cu privire 
la încetarea operațiunilor militare în Laos și 
Cambodgia.

Delegația sovietică a arătat că fără adopta
rea acestor propuneri stabilirea păcii In Viet
nam nu este cu putință. Delegația U.R.S.S. a 
sprijinit de asemenea propunerile delegație' 
Republ'cii Democrate Vietnam cu privire la 
problemele politice prezentate In ședința du 16 
iun je.

După cum se știe, delegația sovietică, din do
rința de a satisface cererile formulate anterior 
în ședjnțele confer'nței. a propus să se comple
teze comisia internațională de supraveghere cu 
reprezentantul unei a cmcea țări, cum ar fj de 
p'ldă Indonez’a.

Astfel în componența comisiei Internaționale 
de supraveghere ar intra India, Polonia. 
Cehoslovacia. Pak'stanul și Indonezja. Ca pre
ședinte al comisiei delegația sovietică a pro
pus pe reprezentantul Indiei. Totodată, dele
gata sovietică a prezentat și o propunere al
ternativă și anume: să se creeze o comisie 
formată din reprezentanți a trei țărj — India, 
Polonia. Indoneze sau a oricărei alte țări 
din As'a.

Delegația sovietică a arătat limpede că pro
punerile făcute tn cadrul ședințelor anterioa
re ale conferinței, după care comisja mixtă 
trebu'e să fie subordona-ă comjsiei interna 
tonale de supraveghere, sînt inacceptabile.

Potrivit Informațiilor primite, tn ședința 
djn 16 iunie reprezentanți! puterilor occiden
tale au p'imjt cu mult interes propunerile de
legației R P. Chineze cu privjre la problema 
statelor Laos și Cambodg'a. Ei au declarat că 
este necesar ca aceste propuneri să fie studia
te. Unele din aceste propuneri, a spus șeful 
delegației S.U.A., sînt acceptabile. In ceea ce 
privește propunerile cu privire la problemele 
politice, reprezentanții puterilor occidentale 
s-au eschivat de la discutarea lor sub pretex
tul că această ședință ar fi consacrată nume 
examinării problemei statelor Laos și Cam
bodgia. Pentru studierea propunerilor pre
zentate de delegațiile R.P. Chineze, U.R.S.S. 
și R.D. Vjetnam s-a hotărît convocarea unei 
noi ședințe la 18 iunie, pentru ca.-zma de 17 
Iunie să fie consacrată studieri' propunerilor 
R. P. Chineze, U.R.S.S. și R. D. Vietnam.

val'as

Ciu En -lai în vizită la A. Eden
GENEVA 17 (Agerpres). — China Nouă
La 16 Iunie, Ciu En-lai, ministrul afacerilor 

externe al Republicii Populare Chineze, l-a 
vizitat pe Anthony Eden, ministrul afacerilor 
externe al Angliei, cu care a discutat t-irnp 
de 50 minute. Ciu En.lal a fost însoțit de Cian 
Ven- tian — locțiitor al ministrului afacerilor 
externe.

Numirea unui însărcinat 
cu afaceri al R. P. Chineze 

la Londra
PEKIN 17 (Agerpres). China Nouă
In urma une' înțelegeri intervenite între 

Guvernul, Central Popular al R. P. Chineze 
și guvernul britan'c. Guvernul Central Popu
lar a hotărît să trimită la Londra un tnsăr. 
cinat cu afaceri care va avea aceleași drep. 
turi șl aceleași obligații ca însărcinatul cu 
afaceri britanic la Pekin.

-----•------

A început construirea canalului 
Donețul de nord-Donbas

STALINO 17 (Agerpres). — TASS trans
mite :

In regiunea Stalino (R.S.S. Ucraineană) 
au început lucrările de construire a canalu. 
lui Donețul de nord-Donbas.

Canalul. în lungime de 125 km., va începe 
din rîul Donețulul de nord și se va termina 
pe cursul superior al rîului Kalmius, unde va 
fi creat un mare lac de acumulare.

Lucrările de construcție a canalului Donețul 
de nord-Donbas trebuie să fie complet termi. 
nate în anul 1958.

celorlalte state care au participat la agresiu
nea din Coreea au respins însă și această 
propunere menită să apropie punctele de ve
dere ale participanților, să înlesnească con 
tinuarea tratat'velor.

Cele două atitudini diferite manifestate 
la lucrările conferinței în problema co
reeană s-au vădit cu toată limpezimea 
tn cadrul ultimei ședințe în care s.a 
discutat această problemă. ședința din 
15 iunie. Punctul de vedere susținut în 
ședință cu toată tăr'a de către reprezentanți! 
Uniunii Sovietice. R.P. Chineze și R.P.D. Co
reene a fost a.-ela, că întrucît pînă la data 
respectivă nu se ajunsese la un acord în 
problema unificării pașnice a Coreei, trebuie 
să se facă eforturi pentru a realiza o tn 
țelegere măcar tn privința menținerii și thtă 
ririi păcii în Coreea. Tocmai acest țel l-a a- 
vut în vedere importanta propunere prezen
tată de ministrul afacerilor externe al R.P.D 
Coreene. Nam Ir, „Cu privire la asigurarea 
condițiilor de pace în Coreea". Măsurile pre
conizate de delegația R.P.D Coreene au tn 
vedere retragerea in cel ma! scurt termen 
posibil a tuturor forțelor armate străine de pe 
teritoriul Coreei, reducerea efectivelor mili
tare ale R.P.D. Coreene și ale Coreei de sud. 
crearea une! comisii alcătuite din reprezen
tanți a! celor două părți ale Coreei, care să 
se ocupe de chestiunea lichidării treptate a 
stării de război, constituirea unui comitet pe 
întreaga Coree tn vederea elaborării și apli
cării unor măsuri menite să ducă la stabili
rea și dezvoltarea legăturilor economice și 
culturale intre R P D Coreeană și Coreea 
te sud ș! altele.

In completarea propunerilor delegației 
R.P.D. Coreene, delegația sovietică a prezen
tat tn aceeași ședință proiectul unei declara 
ții comune a participanților, tn care se spune 
că pînă la reglementarea definitivă a proble
mei coreene nu trebuie întreprinsă nici o ac
țiune care ar putea periclita menținerea pă
cii tn Coreea. Iată propurrerl pătrunse de cea 
mai adîncă grijă față de Interesele vitale ale 
poporului coreean, de interesele păcii în Ex
tremul Orient și tn lume.

Care a fost răspunsul delegațiilor S.U.A. șl

Salutul Congresului Partidului 
adresat C. C.

PRAGA 17 (Agerpres). — TASS transmite: 
Congresul al X-lea al Part'dulu! Comunist 

dm Cehoslovacia a adoptat In ședința sa de 
închidere următoarea telegramă de salut
adresată Comitetului Central al Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice.

Drag! tovarăși I
Vă ad'esăm salutul fierbinte frățesc al Con

gresului al X-lea al Partidulu' Comunist din 
Cehoslovacia.

La 16 iunie, etnd facem bilanțul uriașe! 
munci săvirșite de noi tn ultimi! an' ș! cînd 
trasăm noi planuri îndrăznețe ale construe- 
ț'e1 socialiste, înțelegem d'n nou profund te 
reprezentați dvs. pentru noi și ce înseamnă 
pentru noi alianța și prietenia cu marea Uni
une Sovietică.

Uniunea Sovietică a eliberat patria noastră 
de sub tlran'a fasc'stă și prin aceasta a sal
vat viața popoarelor noastre.

Imediat după eliberarea țării. Uniunea So- 
v’etică a început să acorde poporului ceho
slovac ajutor frățesc ș! dezinteresat care 
exercită o influență binefăcătoare în toate 
sectoarele construcției noastre. In gîndurile 
ș 'n'mile tuturor cetățenilor cinstiț' ș' con- 
știenți ai republicii, ale tuturor patrîoț'lor 
adevăraț! este întipărit pe veci că fără Uniu
nea Sovietică Ia noi nu ar fi fost acum l'ber- 
tate, nu ar f fost o viață fericită și minu
nată. Congresul al X-lea al P. C. dm Ceho
slovacia a însemnat o măreață trecere în re
vistă a succeselor construcției socialiste tn 
ța-a noastră. Ca urmare a îndeplinirii pri
mului plan cincinal, economia noastră na
țională a atins o înflorire fără precedent. 
Volumul producț'e1 industriale a crescut de 
peste două ori în comparație cu perioada 
dinainte de război. In satele noastre a prins 
rădăcini adînci marea producție cooperatistă, 
socialistă, de mărfuri, iar puternica dezvol
tare a Industr'e' a creat toate condițiile pen 
tru un avînt contmuu ș' rapid al agriculturii. 
Statul nostru democrat-popular este mal 
'are ca orieînd.

In fața noastră stă sarcina deosebit de im
portantă de a lupta neclintit pentru sporirea 
continuă a bunăstării poporului. Noi vrem să 
îndeplinim această sarcină prin dezvoltarea 
continuă a întregi' noastre economii națio
nale, prin valorificarea deplină a economie1 
noastre naționale și prin atenția deosebită pe

In legătură cu călătoria 
lui Churchill și Eden la Washington

PARIS 17 (Agerpres).
Comentînd apropiata călătorie a lui Chur

chill și Eden la Washington, agenția France 
Presse scrie :

„La Paris se consideră că motivul princi
pal al acestei călătorii îl constituie divergen. 
țele anglo-ainericane tn problemele Extremu
lui Orient. Aceste divergențe s-au adîncit 
simțitor în preajma conferinței de ia Geneva, 
din momentul în care englezii s.au pronun
țat împotriva intervenției americane în Indo
china și împotriva încheierii unui pact al 
Asiei de sud-est în t'mpul acestei conferințe".

Comunicatul delegației R. P. Chineze 
la Con/erința de la Geneva

GENEVA 17 (Agerpres). — China Nouă 
transmite:

La 15 iunie, delegația Republicii Populare 
Chineze ta conferința de la Geneva a dat pu- 
bi'ci'âții un comun cal in care se spune ;

La 15 Iunie a avut loc cea de a treia întll- 
n're Intre reprezentanții delegației Republicii 
Populare Ch'neze și reprezentanții delegației 
S.U.A. cu privire la problema ce ățen'lor fie
căreia din cele două părți care locuiesc pe te
ritoriile celeilalte părți și cu privire la proble
ma studenților chinezi din S U.A.

Reprezentantul chinez. Van Bin.nam, a răs. 
puns la tntrebările puse de reprezentantul 
amer'can la 10 iun'e. Van Bin-nan a declarai 
că partea chineză este de acord ca cetățenii 
americani arestați pentru crimele săvirșite și

Schimb de ambasadori între U.R.S.S. și Israel
TEL AVIV 17 (Agerpres). - TASS:
In urma tratativelor care au avut loc în

tre Ministeiul Afacerilor Externe al Israelu
lui și legația U.R.S.S. la Tel Aviv s-a căzut 
de acord ca Ieg3țta statului Israel la Mosco
va și legația U.R.S.S. la Tel Aviv să fie ri. 
dicate la rangul de ambasade.

al celorlalte state participante la agresiunea 
din Coreea — la propunerile arătate ? Ei au 
dat citire unei declarații pregătite dinainte în 
cadrul unei conferințe separate, prevâzînd în
cetarea lucrărilor cu privire la problema 
coreeană, declarație apreciată pînă și de a- 
genți-a France Presse drept „o adevărată con
damnare la moarte a Conferinței". încă cu 
cîteva zile înaintea ultime- ședințe presa re
acționară a anunțat că „cel 16“ pregătesc o 
declarație comună menită să dea lovitura fi
nală conferinței. După dispozițiile primite din 
partea delegatulut american, „declarația" a 
fost redactată In termeni meniți să ascundă 
opiniei publice adevărata situație. Observio- 
rii din jurul conferinței de la Geneva, subli
niază că rezultatul la care s-a ajuns a fost 
pregătit în mod sistematic de cercurile agre
sive americane. Ziarul „Le Monde" scrie că : 
„Acest ddtnodămînf al conferinței nu este ne
așteptat, căci dl. Dulles era decis să-l pro
voace încă din prima zi -a scurte' sale pre
zențe la Geneva". Iar ziarul „La Suise" a- 
rată că toate manevrele americane erau de 
natură a provoca eșecul conferinței, înainte 
ca ea să se fi întrunit.

Deosebit de limpede s-a vădit atitudinea 
dușmanilor rezolvării pașnice a problemei co
reene, cînd șeful delegației R.P. Chineze, 
Ciu En-lai a propus ca statele participante la 
Geneva să cadă de acord să se continue efor
turile în vederea reglementării pașnice a 
acestei probleme. Cne ar putea respinge o 
asemenea .propunere fără a apare ca un vrăj
maș înverșunat al oricărei înțelegeri ? Totuși, 
delegatul S U.A.. Bedell Smith a mers pînă 
acolo îneît a respins-o, invocînd pretextul că 
de aci înainte problema coreeană trebuie să 
fie examinată de către O.N.U. 1 s-ar putea 
pune lu' Bedell Srn th întrebarea : își închi
puie oare el și adepții să' că se poale con
cepe o rezolvare a problemei coreene fără par
ticiparea R.P. Chineze pentru a nu mai vorbi 
le faptul că agresiunea amer'cană tn Coreea 
a fost dusă sub steagul O N.U., care a alu
necat pe poziția de bel'gerant. Se înșeală pro
fund cel ce gîndesc că se poate rezolva pro
blema coreeană fără R.P. Chineză.

Nu este lipsit de semnificație că încercarea 
timidă a delegaților Angliei și Belgiei de a se 
alătura propunerii R. P. Chineze a fost redusă 
la tăcere de manevra obstrucționistă a Iul 
Bedell Smith, care avea Indicații din partea

Comunist din Cehoslovacia
al P.C.U.S.

care o vom acorda avîntulu! considerabil al 
agriculturii. Vom merge ș' de acum înainte 
pe calea tntărir'i alianțe! frățești a muncito
rilor ș' țăranilor, care șl la no' s-a dovedit 
a f! pe deplin singura oale posibilă și Justă 
spre victoria socialismului. Noi vom dezvolta 
și vom în'ăr! și de acum înainte prieten’a de 
nezdruncinat a popoarelor Cehoslovaciei.

Drag! tovarăși I Noi, șl împreună cu no! 
întregul popor cehoslovac, ne dăm prea bine 
seama că avem posibilitatea de a trasa sar- 
c'n' noi ș' îndrăznețe tn construcție numa 
datorită faptului că în lume ex'stă Marea 
Uniune Sovietică, care în fruntea puternicu- 
lu' lagăr al democrație! ș! socialismului stă 
v'gilentă de strajă păcii. Politica externă 
pașn'că a Uniuni' Sovietice, lupta sa neo
bosită și consecventă împotriva ațîțătorilor 

la război imperialiști, pentru slăbirea încor
dării 'nternaționale, corespunde in ereselo' 
celor mai scumpe ale popoarelor noastre și 
de aceea Uniunea Sovietică se bucură de 
sprijinul lor sincer.

Salutul adresat Congresului al Xzlea a! 
Partidului Comunist din Cehoslovacia de Co
mitetul Cen'ral al Parlidulu' Comunist ai 
Un'uni! Sovietice, a umplut cu un sentiment 
de mîndrie pe toți comuniștii cehoslovaci ș' 
l-a însuflețit la un mai m-are avînt în activi
tatea lor.

Invățînd neobosit de la Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice — sfătuitorul său înțe
lept și exemplu luminos — Partidul Comun'st 
din Cehoslovacia va întări unitatea rîndurl- 
lor sale, va căli din punct de vedere politic 
pe membrii săi, va întări legăturile sale cu 
masele cele mai largi ale oamenilor muncii.

Credincios steagului Invincibil al lu! Marx- 
Engels-Lenin-Stalin. partidul nostru va con 
duce poporul Cehoslovaciei la victoria socia
lismului în țara noastră.

Trăiască Marea Uniune Sovietică, puterni
cul bastion al păcii, libertății și independen 
țe' popoarelor 1

Trăiască și să înflorească prietenia de nez
druncinat dintre poporul cehoslovac și eroicul 
popor sovietic I

Slavă Partidului Comunist al Uniunii So
vietice — marele nostru dascăl ș' exemplu 
luminos, slavă partidulu' care conduce po 
poarele Uniunii Soviet'ce spre victoria co
munismului l

NEW YORK 17 (Agerpres).
Intr-o informație din Paris, corespondentul 

z’arului ..New York Times". Callender reia 
tează că francezii „sînt nemulțumiți" de a- 
propiata călătorie a lui Churchill și Eden tn 
Statele Unite. Personalități oficiale franceze 
prevăd o adîncire a crizei în relațiile dintre 
cele trei țări.

Potrivit relatărilor corespondentului, france
zii consideră „ciudat" faptul că problema A- 
siel de sud.est va fi examinată fără reprezen
tanții Franței.

personalul militar american deținut pentru în
călcarea spațiulu' aerian al Chinei, să cores 
pondeze cu familiile lor și ea familiile lor să 
ie trim'tă mici pachete.

După aceea. Van Bin-nan a pus problema 
reținerii nejustifieate a studenților chinez! de 
către guvernul S.U.A

In încheiere. Van Bin-nan a propus ca cele 
două părți să publice un comunicat comun 
in care să se arate că guvernul fiecăreia din 
cele două părți nu va pune p'edicl plecării de 
pe teritoriile el cetățenilor care respectă le 
gea, aparțintnd celeilalte părți, tnclusjv stu 
ienților, dacă aceștia vor cere să li se îngă 
duie să se înapoieze tn țară și că ei pot să 
se înapoieze nestingheriți în țara lor tn orice 
moment.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — TASS trans, 
mite :

Prezidiul Sov'etulul Suprem al U.R.S.S. l-a 
numit pe Abramov Alexandr Nikitici, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. 
tn statul Israel.

guvernului Statelor Unite să zădărnicească 
un acord chiar și în cele mat neînsemnate 
probleme. Faptele dovedesc limpede că iniția, 
tiva încetării discuțiilor asupra problemei co. 
reene și toată răspunderea acestei acțiuni o 
poartă cercurile agresoare. Pentru a se pune 
ia adăpost de ecourile negative ale acestei 
atitudini s-a organizat în grabă o conspirație 
a tăcerii în jurul acestei chestiuni. Presa oc
cidentală burgheză a primit recomandarea să 
facă cît mai puține comentarii. Dar faptele 
rămîn fapte și așa curn a recunoscut ziarul 
„La Suise", este evident că „cei 16 au avut 
inițiativa încetării discuțiilor".

Provocînd eșecul discuțiilor de la Geneva In 
problema coreeană, cercurile agresive urmă
resc menținerea trupelor și a bazelor lor mi. 
litare în Coreea de sud, pînă la aprobarea 
de către majoritatea docilă a Organizației 
Națiunilor Unite a viitoarelor planuri de 
aprindere a războiului. Tolodată, cum era de 
așteptat, la Seul și la Geneva reprezentanții 
clicii lisînmaniste s-au grăbit să-șf mani
feste satisfacția fățișe pentru eșecul tratative
lor. să-l felicite pe Imperialiștii americani pentru 
consecvența politicii lor și să amenințe cu un 
nou „marș asupra nordului Coree1. Strigătele 
Isterice ale lui LI Sîn Man inspirate și 
încurajate de cercurile de la Washington nu 
pot înspăimînta pe nimeni.

Dezbaterile conferinței de ta Geneva asupra 
problemei coreene au arătat că adevărul și 
dreptatea sînt de partea forțelor democratice 
ale poporului coreean, care vor să refacă pe 
baze juste unitatea patriei lor. Eroicul popor 
coreean, cate nu s a plecat în fața agresorilor, 
se simte înconjurat de solidaritatea tuturor 
popoarelor iubitoare de pace.

Popoarele văd viitorul Coreei tn lumina 
eforturilor pe care sînt hotărîte să le facă șl 
de aci ‘înainte pentru a se ajunge la regie, 
mentarea pașnică a problemei coreene, pentru 
a se asigura poporului coreean o viață paș. 
nlcă, înfloritoare, tntr-o Coree unită, indepen
dentă și democrată. Popoarele sînt însuflețite 
de hofărîrea Uniunii Sovietice, care — așa 
cum a arătat V. M. Molotov — a fost și 
rămîne de partea acelor torțe democratice din 
Coreea șl din alte țări, care vor să contribuie 
la asigurarea tn viitor a condițiilor pașnice 
pentru dezvoltarea Coreei.

C. RADUCANU

SPORT

Meciul de șah 
dintre echipele U.R.S.S 

și S.U.A.
La 16 Iunie, în sala mare a hoteîu'uf 

„Roosevelt" din New York a avut loc deschi
derea festivă ș1 prima rundă a meciului de 
șah dintre echipele U.R.S.S. și S U.A.

Phillips, președintele Federație! americane 
de șah ș' Bisno căp tanul echipei americane 
au salutat echipa U R S.S. Au ma! rostit 
discursuri de salut reprezentantul autorităților 
din orașul New York și bam herul american 
Baruch.

In cuvîntarea de răspuns, conducătorul echi. 
pei de șah a U.R.S.S D. V. Postnikov și-a 
exprimat convingerea că meciul va sluj: cau
ze’ întăririi legăturilor culturale între popoa
rele S.U.A. și U.R.S.S.

D. V. Postnikov a înmînat președintelui 
Federației americane, pentru a transmite jucă
torilor de șah din S.U.A. o cupă și un fanion 
din partea jucătorilor de șah din U.R.S S în 
amint'rea actuale' întîlniri. Apoi s-au jucat 
partidele d'n prima rundă.

★
In prima rundă a meciului de șah dintra 

ech'pde U.R.S S. ș' S U.A., partida dintre 
Evans și Taima-tov s-a terminat repede. In 
apărarea indiana veche, marele maestru sovie
tic Tatmanov a creat un atac puternic împo
triva regelui a ivers'printr-o frumoasă combi
nație cu sacrificiul unei figuri. Șahistul ame
rican a reușit să evite pericolul de mat, nu
mai p’erzînd dama, dar peste cîteva mutări 
s-a recunoscut învins.

In partida pionului dame, Gheller a trecut 
la o puternică ofensiva pe flancul damei în 
partida cu Horov'tz. Cu f'ecare mutare supe
rioritatea lui Gheller devenea tot mai clară. 
Horovitz a hotărît să (edeze calitatea pentru 
pion, spre a slăbi intrucîlva presiunea asupra 
poziției sale însă acest lucru nu l-a ajutat prea 
mult. Continuînd cu precizie. Gheller a dus 
partida la cîșt'g.

Kees, în partida cu Pavey, a obținut din 
deschidere o situate mal bună și intensificin- 
du-ș! metodic presiunea l-a pus repede pe 
adversarul său în țața rezolvării unor pro
bleme extrem de grele. Pavey a pierdut unui 
după altul do' pioni ș* după o rezistență în- 
dîrjitâ dar lipsită de speranțe s.a recunoscut 
învins.

Cea de a 4-a victorie a obținut-o Bronstein 
tn partida cu Dake, oare ia înlocuit pe 
Denker, bolnav.

După un joc l'nîștit de manevre, Smîslov a 
term'nat remiză cu Reshevsk' ș' Petrosian iu 
Bisguier. Două partid»' au lost întrerupte. 
Averbach a făcut o greșeală gravă tn partida 
cu D. Byrne și a pierdut calitatea Kofov în 
partida cu R. Byrne are un pion în plus, dar 
nebunii de culori diferite dau americanului 
șanse de remiză.

in felul acesta scorul primei runde a rneciu- 
lu' este de 5:1 pentru echipa Uniunii Sovietice, 
două partide fiind întrerupte.

----•-----

l

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL

R. P. Ungară
a învins Coreea de Sud 

cu 9-0 — (4-0)
La 17 iunie au continuat tntîlnirile din ca

drul turneului final al campionatului mon
dial de fotbal. Spre deosebire de prima zi 
din cele 4 partide programate ieri, două s-au 
încheiat cu rezultate oarecum neașteptate 
care arată că echipele luptă cu toată ardoa
rea pentru a se califica în sferturile de finală.

Cel mai mare scor înregistrat pînă acum a 
lost realizat de ech'pa R. P. Ungare, care ju- 
cîtid la Zurich cu echipa Coreei de Sud a 
cîștigat cu scorul de 9-0 (4—0). Intîlnirea 
a fost o adevărată demonstrație a fotbaliști
lor maghiari care au excelat în toate com
partimentele de joc. Echipa Coreei de Sud s-a 
menținut tot timpul în apărare. Condiția fizi
că a coreenilor a lăsat de dorit. Scorul a 
fost deschis de Puskas în minutul 10. In mi
nutele 18. 24 șt 36 Lantos și Kocsîs de două 
ori, au mărit scorul la 4—0 tn favoarea echi
pei lor. După pauză, echipa maghiară a mal 
înscris cu ușurință încă 5 puncte prin Kocsis 
(49’). Czibor (59‘). Palotas (70’ și 84 ) și 
Puskas (90’). Echipa R. P. Ungere a alln'at 
următoarea formație: Groslcs, Buzonskl, Lo- 
rant. Lantos, Bozsik, Szojka, Budai, Kocsis, 
Palotas, Puskas, Czibor.

ALTE REZULTATE

Cu un rezultat surpriză s-a încheiat jocul 
de la Lausanne dintre echipele Italiei și El
veției. Victoria a revenit echipei Elveției cu 
scorul de 2—1 (1 — 1). după un |oc în care 
italienii au dominat tot timpul, dar linia ior 
de atac s-a dovedit ineficace, ratînd multe 
ocazii.

La Basel, echipa Angliei n-a reușit să în
vingă echipa Belgiei, deș! a condus la pauză 
cu 2 — 1 și apo: cu 3 — 1. Englezii au 
arătat multe lipsuri tn apărare per- 
mțînd fotbaliștilor belgieir să obțină 
pînă la sfirșitul celor 90 de minute ega- 
larea. Conform regulamentului, locul a con
tinuat tn prelungiri cu două reprize a ctte 15 
minute. In această perioadă de timp fiecare 
ech'pă a înscris cîte un punct, jocul îtichein- 
du-se la egalitate: 4 — 4.

Cel de al patrulea meci a fost programat 
la Berna și a opus echipele Germaniei occia 
dentale șl Turciei Jucînd foarte bine mal a- 
Ies după pauză echipa germană a obținut 
victoria cu scorul de 4 — 1 (1 — 1).

Astăzi, nu se va desfășura nici un Joc, tir- 
mînd ca turneul să continue sîmbătă după 
următorul program: Geneva: Franța-Mexic, 
Lausanne: Brazilia —Iugoslavia, Basel: Uru
guay—Scoția, Zurich; Austria —R. Ceho
slovacă.

Știri sportive
Joi dimineața au părăsit Capitala, plecînd 

cu avionul la Moscova, echipele de volei 
băieți și fete ale R.P.R.

Din delegația sportivilor romînt fac parte 
maeștrii sportului St. Roman, I. Sușelescu, I. 
Tănăsescu. D. Medianu. R. Sădeanu, precum 
ș! A. Mușat, E. Claim, N Todorovski, D. 
Corbeanu, A. Honet și alții.

Sportivii din R P.R. vor susține ma! multe 
întîlniri' prietenești cu «port'vii sovietici.

★
Joi după amiază au sosit tn Capitală echi

pele reprezentative de atletism — băieți ș‘ fete 
— ale Olande' care voi întîlnl sîmbătă și 
duminică, pe stadionul Republicii, echipele 
selecționate ale R.P.R.

-----•------

Informafie

Joi 14 Iunie a plecat la Stockholm, pentru 
a participa la întîlnirea pentru destinderea 
încordării Internaționale, o delegație compu
să din academicianul St. S. Ni-zolau șl Mi
hai Benluc, serrefar al Uniunii Scriitorilor 
din R.P.R.
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