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In cinstea zilei de 23 August inten- 
sificind întrecerile socialiste, să luptăm 
pentru îndeplinirea planului pe 1954 
la toii indicii!

ORGAN CENTRAL ALUNIUNII TINERETULUI MUNCITOR

Discutlnd despre Yiața de organizație
CUM SA FACEM viata de U.T.M. mai 

interesantă, mai plină de conținut?**, a- 
cesta este titlul dezba:er;i inițiate de 

tăinui nostru, pe margir-.ea problemelor ridi
cate In adunarea utem - or din comuna Penet. 
Această discuț’e a stimit un viu interes în 
organizațiile U.T.M., în rindul activiștilor 
utemiști, în rîndul utem «iilor, al tinerilor.

Scrisorile sosite la redacție »înt cea mii 
bună dovadă că problemele puse în discuție 
eu sttrnit interesul mase'.or largi de utemiști 
ț: tineri ,care doresc cn activitatea organiza
țiilor lor să fie tot mai bogată în conținut, 
tot mai frumoasă.

In munca U.T.M. înttkiim formele ș! me
todele de activitate cele mal variate. Aici 
avem de-aiace cu activitatea tineretului în 
producția 'ndustrială «au agricolă, eu învăță
tura lui. cu activitatea Iui culturală, artis
tică, sportivă și încă cu multe altele. la'ă 
cît de multilaterală este munca U.T.M.! Insă 
prin întreaga sa activ’tate. prin tot ceea ce 

Jace, organizația noastră urmărește un s'.n- 
Fgur țel : educarea în spirit comuirst • tine
retului.
‘ Mai multe scrisori vorbesc despre metoda 
convingerii — oa metodă princ’pală țn mun
ca cu tineretul. Deoseb:t ds interesantă este 
scrisoarea utemistuluf I. Frîncu, membru în 
biroul organizații U.T.M. de ja sectorul II 
— mina Petrila, oare ridică problema apro
pierii sufletești între activiști' utemiști ș' 
ceilalți tineri. Prin întâmplările pe care *.e 
povestește ne apare clar eficacitatea mtinc : 
de convingere, a muncii concrete cu fiecare 

|jiinăr în parte.
Iaiă-1 pe Pavel Tudose — un ttnăr bun, 

muncitor, dar oare se s'mțea străin de co
lectiv și care nu-și găsea altă ocupație decit 
să rătăcească prin cîrciumi unde își risipea 
toți banii. Dar Pavel na fost lăsat în voia 
soartei; alături de el au fost tovarășii lu: 
de muncă, utemiștii, care n-au rămas indife
renți față de comportarea ]u’. „Am stat de 
vorbă mult împreună — scrie tovarășul Frîn
cu... Ne-am interesat de el ș> de ortacii lui. 
L-am învățat să-și gospodărească banii, să-și 
cumpere de»ale îmbrăcăminții. să-și împar’ă 
timpul bine și să-l folosească cum trebuie. 
I-am dat să citească ziare, cărți; am fost 
împreună la rinematograf. Pavel s-a schim
bat mult. Cîrciumtle au pierdut m client, 
organizația, bibliotec'le eu cîștiget un citi
tor, Mai ttrziu același Pavel Tudose — și 
totuși altul — a devenit membru aț organi
zației U.T.M.

Munca de U.T.M. este o muncă cu masele 
largi de utemiști și tineri. Experiența or
ganizațiilor U.T.M. fruntașe — experiență 
care poate fi urmată de toate organizațiile 
de bază dovedește cît de mare este forța co
lectivului cît de rodnică este munca atunci 
cind activează nu un grup restrins de to
varăși, ci toț> utemîșri.i. întregul tineret. ..Eu 
cred — ne scrie tovarășa Silvia Bngh țoij de 
la „Țesătuna“-lași — că viața de U.T.M. 
poate fi interesant! și bogată in co-.ț -ut - :- 
mai dacă fiecare utemist pune umărul ș îm
pinge înainte munca organizației. Dec:. să nu 
domnească plictiseala, ci o act’vitate cloco
titoare în organizație".

Dar iată că se pune întrebarea: ram să 
facem ca toți utemiști' să activeze ? Poate 
pr’ntr-o s’mplă repartizare a sarcinilor pe 
fiecare cap de om, după ordinea a'.fabet'că? 
Experiența arată că această practică este 
profund greșită; asta ar fi o muncă cu hîr- 
tiițe, nu cu oameni’. Activiștii utemiști tre
buie să-s’ Însușească o calitate deosebit de 
prețioasă : cunoașterea tinerilor, cunoaște
rea caracterului, a înclinațiilor, a puterii de 
muncă a fiecărui tînăr. Trebuie să șt’m ce 
poate fiecare tînăr ș> cu ce trebuie ajutat,

ee trăsături .ce calități rx»! trebu e s*d e *- 
el. Fiecărui utenrst trebuie să-l găsim ts Or
ganizație ocupația cea ma potriviră — iată 
calea care face ca tineri- să se simți nu 
„oaspeți" ci stăptni în organizație !

Forța colectivului. roiul edtscetfv co
lectivului — iotă o altă prob.enxă deo;efc t ce 
importantă care se desprinde d;3 ser.sorie 
numeroșilor participant Ja discuț -e. O vecie, 
dar înțeleaptă zicală populară spu~.ee _unie-. 
unul nu-i putere — unde-s doi puterea crește". 
Aceasta-i valabil 5a orice muncă — deci și 
în munca de educație. —

Interesant este căzu*, colectivistei Negfct 
Ema de ks G_VC. „Steagul fu: Leton*. ra > 
nul Satu Mare. Ema era In trecut una din 
colectivistele fruntașe pe gospodăr e — ne 
scrie tor. V. B-endei. Dar apoi, de oda'ă. se 
lăsase pe tînjenLă; șt-a gfc: o ocupa" e ma 
ușoară, mo: comodă — «: nu mai dorea să 
iasă Ia manca ctapabri cu toate că a fost 
deseori soEc'tată. Ș totuș’ Ean s-e sci m- 
bat__pentru că s-a petrecu; na lacra cere
a zguduit-o proi-ri care -o .ăsoi-a s - : 
putea s-o lase indiferentă : băieții și ie’ele 
din gospodărie, ti regul coîect-v de utemlșri 
dezaprobau comportarea, atbxxăinea ei !

Numeroase scrisori sosite ia redocțm vor
besc despre odunări'.e utentste — despre a- 
ce» eveniment rind. se aiuuă Lscla.tă toți , 
membri: organizației pentru a c.scuta ocri—1- 
tatea lor comună. „Adunările utem «te — 
această minunată școclă de educație comu
nistă a tineretului — sin". însă deseori trans
formate — ne scrie tor. Sc rnaon Mara de 
la Complexul „Grivija Roșie* — Lntr-o sim
plă formalitate. în ceva ripstt de 
Aceasta este ș: cauza pen’rii care tm:. nte- 
m’țt’ nu s mt o atracție deosefc.tă față de 
adunările orgarraoție;*.

Este ți Fresc așa ; utenrț-.E « gnerS do
resc să învețe lucruri no: In admtăriie noas
tre, «â acumuleze a nouă experiență — dor j 
adunările monotone. pl ct:«-.oare. ta care 
se discută mereu «’ mereu e-re a»« 
no pot satisface oceas ă dorință a iar. Ali
narea utemiștilor de ia uzinele ..Tudoe Vto- 
dâniresen" din Capitală a «ticnit mterescl tu
turor. a avut răsunet în r:---'u! t neriîoe loc- I 
mai pentru că s-a discutat o proo emă rare 
a preocupot pe toți; despre n-ca uz-rri. 
despre chipul tinămhn constructor de ot laj 
agricol. Dar succesul adunării — așa cum ue 
scrie Iov. Gh. Bunget se da'orește nu nu
mai alegerii juste a ord net de zt. ci în pri
mul rind. pregătirii îngrlj'te. atente a adu
nări’ încă cu mult't'mp înainte.

Mijloacele pentru a face viața de LTM ma" 
Interesantă, mai boga ă în conținu; sin", ne
numărat de multe. Aceste mijloace stau ta ț 
dispoziția oricăiei organ'zații de bază UTM. ! 
Preîutinden’ se poate organiza o frumoasă 
activitate sportnă. pretutmdeni se poate or
ganiza în mod plăcut t’mpa! liber a! t:nere- 
tahr. activitatea lai culturală, ar slid, ș 
□tenrșt’i din comune Pe-et ș* cei dz la cen
trul mecanic SMT.-Tîm «oara pot organ za a 
reuniune tovărășească la ie! de p Acută sau 
poate și ma: plăcută deci", acea a "„veriio- 
de ia Baia Mare despre care oe-a sc*s tav. 
E. Weiner. Trebuie doar voință. torț«atîvă. 
pricepere.

Ceje eminthe sînt doar cftexw da proble
mele reeș’te pî.nă >cum din discarția: „Cum 
să facem viaja de U.T-M. noa. interesantă, 
ma: plină de conținut?"

Dezbaterea nu s-a terminat încă. Ma: sînt 
multe lucruri de spus «: așteptăm no scri
sori din partea cititorilor.

Să perfecționăm necon'e—t me*odele de 
muncă ale organizaților U.T.M. t Să facem 
față cu cinste «arcurilor pe care part îul ni 
le a pus î.n față 1

Sa intimpina
în lupta pentru îndeplinirea planului la toți indicii!

Scrisoarea colectiva a unor întreprinderi ain orașul București -----------------------

II ăreata zi de 23 August cu noi succese

r

Anul acesta, poporal nostru sărbătorește cea de a l*-a aniversare a elibe
rării Rominiei de către glorioasa Armată Sovietica și a răsturnării dictaturii 
fasciste de către torțele patriotice populare conduse de Partidul Comunist Romin.

Ziua de ÎJ August este o zi scumpă pentru fiecare oui al owned din tara 
noastră. In această zi a inceput in viața poporului nostru cotitura istorică de ia 
starea de iuapoiere și întuneric, la libertate și progres-

Sub conducerea partidului, oamenii muncii din orașele și satele patriei infim- 
pină ziua marii aniversări muncind ra hărnicie și iof.acarare pentru realizarea 
planului de măsuri economice elaborat de plenara lărgită a Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin din august 19âă. pentru dezvoltarea propor
țională a diferitetor ramuri ale economiei eaționale. pentru dezvoltarea agri
culturii a industriei alimentare, a industriei producătoare de bunuri de larg 
consum, pentru lărgirea circulației mărfurilor, dezvoltarea schimbului intre oraș 
și sat. pentru continua ridicare a nivelului de trai al celor ce muncesc.

Iniăptuirea acestor sarcini de luptă reprezintă o cauza a întregului nostru 
popor. Pentru a le duce cu cinste la îndeplinire. Muncitorii, tehnicienii, inginerii 
și fuccționarii dia întreprinderile orașului Becureșăi desfășoară pe scară largă 
întrecerea socialistă per.îru ridicarea continuă a productivității racnctl pentru

reJuce-ea prețului de cost, pentru realizarea sortimentelor și îmbunătățirea call- 
Uf! ^roArsetor. pentru îndeplinirea și depășirea planului la toți indicii.

Realizările obținute pină in prezent de întreprinderile din industrie, trans 
port uri și construcții din țara noastră dovedesc că există incă mari și nesecate 
rezerve interne in producție. Aceste rezerve interne pot și trebuie să fie mobi" 
r.i; ~ Inccphnirii și depășirii planului de stat. In cinstea celei de a 10-a

aniversări a eliberării patriei noastre, noi ne propunem să desfășurăm mai intens 
întrecerea socialistă, să extindem larg și sistematic experiența înaintată, pentru 
mai buna folosire a utilajului, a suprafețelor de producție, a timpului de lucru, 
pentru utilizarea cu chibzuială a materiei prime și a materialelor, pentru respec
tarea strictă a normelor de calitate — factori de cea mai mare importanță și etica- 
: tate in creșterea productivității muncii și în reducerea prețului de cost.

Ne adresăm tuturor întreprinderilor Industriale care execută comenzi pentru 
agricultură, să sprijine din toate puterile pregătirile pentru recoltare și treerat, 
executind la timp și in condiții de bună calitate mașinile și uneltele agricole, 
piesele de schimb și reparațiile mașinilor și uneltelor agricole.

Analizind in consfătuirile de producție posibilitățile existente în întreprin
derile noastre, ne luăm noi angajamente;

——--------------------------------------- »♦♦♦♦♦♦■♦■♦■♦

Cum se îmbracă 
unii...

Căldurile mari care au in
vadat de citeva zile melea
gurile clujene au facilitat 
aparifia unui soi rar de vie- 
tăfi bipede dintre acelea ca- 
re-ți deșteaptă doar un in
teres trecător.

La prima vedere s.ar pă
rea că aceste vietăți — ou- 
ține la număr — prezintă 
oarecari asemănări cu ceea ce 
se cheamă un om in înțele
sul propriu al cuvintului. 
Intr-adevăr, individual sau 
tn grup aceste ființe pot fi 
intilnite plimbindu-se pe 
străzile Clujului (posedă deci 
o facultate omenească), în
țeleg întrebările și chiar pot 
răspunde la unele dintre ele 
(mai simple, firește), știu să 
scrie și chiar să citească 
(cele mai multe dintre aces
te viețuitoare sini pe cale 
de altfel să absolve o fa
cultate sau alta) Asemănă, 
rile se opresc însă aici.

Mărul discordiei dintre a- 
ceste viețuitoare și muritorii 
de rind îl constituie înbrăia- 
mintea. Cămașa sau bluza 
(viețuitoarele aparțin ambelor 
sexe) este confecționată de 
unul dintre acei croitori ca- 
re.și închipuie că de la A- 
dam și Cva in (inuta vesti
mentară a oamenilor nu s-a 
produs oproape nici o schim
bare. Modelul bluzei sau că
mășii nu este insă la înălți
mea desenului materialului. 
Faimosul tablou ..Răsărit de 
Soare pe Oceanul Atlantic", 
rodul unor 'îndelungate exerci. 
(ii pe o plnză albă a cozii 
unui măgar muiată într-o căl
dare cu vopsele, este o încer
care nereușită pe lingă liniile 
curbe, frtnte, drepte și para
lele, colorate în galben, alb, 
albastru, roșu, verde, maron, 
fl care intretăindu-se, supra-

punindu.se șl resplnglrtdu-se 
dau o imagine a ceea ce tn 
limbajul unora înseamnă „ul
tima expresie a modei".

Acum, încercafi și vă închi
puiți, un tînăr îmbrăcat intr.o 
asemenea — iertată fie-ne ex
presia — bluză strinsă cochet 
peste pantalonii inguști in 
glezne, cu pantofi, frizura și 
inteligenta în același ton și 
veți avea chipul uneia dintre 
rarele viețuitoare care pot 
fi intilnite tn aceste zile pe 
străzile Clujului.

împotriva viețuitoarelor de 
iot felul, respingătoare chipu. 
lui omenesc, știința medicală 
recomandă diferite insectici
de Nu s-ar putea oare găsi 
și pentru asemenea specime
ne insecticidul potrivii ?

I. DELEANU 
corespondenții]

„Seînfe’i tineretului'' 
pentru regiunea Cluj

Cu vi ii tul om
Intr-o zi cu soare cald de 

primăvară, treceam fără gra
bă pe strada îngustă a sta
țiunii balneare Timișul de 
Jos. Atenția mi-a fost atrasă 
de doi copilași care se ju
cau lingă marginea trotuaru
lui, uncie era o adincitură 
plină cu apă. Copiii, o fetiță 
de vreo patru ani și un bă
iețel, cu vreun an mai ră
sărit, înjghebaseră corăbii de 
hlrlie și le împingeau cu beți- 
șoare subțiri în lungul și în 
latul „mării" descoperite de 
ei. Aveau fetele îmbujorate 
de bucuria jocului, poate 
nou pentru ei. încălțămintea 
lor de mult nu mai era us
cată, iar minutele ude cău
tau să fie cit mai îndemlna- 
ticc în noua îndeletnicire.

O clipă, m-am văzut șl eu 
copil, alături de ei, lulnd 
parte la bătălia navală.

Deodată de d-nă coiful 
străzii se ivi pericolul care 
părea de neîn.'azurat: un ca
mion mare de construcție, j 
Skoda, incinta greoi pe stra- • 
da ingustă. Cițiva metri incă 
și urma ca totul să Se sfir- 
șească.

Copilașii tnspâimlntafi de 
clacsonul mașinii nu știau 
ce să facă. Au sării înlături 
și s-au rezemat de rereteie 
casei privind cu sufletul la ■ 
gură corăbiile rămo-e furi 
echipaj destinate pîeirii in i 
mijlocul băltoacei.

Camionul își incetini mer
sul. Prin geam pe fața omu
lui de la volan am văzut un 
zimbet bun, ințelegător. Cu 
atenție stăruitoare pe care 
am gliicit-o-n privirile : ii. 
miinile puternice au condus 
mașina astjel incit intre roți 
să se afle mica băltoacă cu 
flota ei și trecu înainte c’.ac- 
sonind vesel.

Copilașilor nu le venea să 
creadă. S-au șters la orc; 
și nu s-au convins decit c- 
tunci cind privirile lor s-au 
oprit asupra fiecărei corăbii, 
și cind împinse din nou au 
inceput cursa.

M-am depărtat uitîndu-mi 
incă odată înapoi la copiii 
fericiți, Zimbetul șoferului ș: 
bucuria de pe fețele copiilor 
trăiau încă în mintea mea 
și parcă îmi împărtășeau și 
mie din bucuria lor. Șoferul 
a știut să prețuiască pină 
și un joc nevinovat de copii!

In drumul meu din ziua 
aceea însorită, vedeam frea
mătul dornic de viață al ce
lor din jur și totul era tnin- 
gliat de soare.

Gindindu-mă mi-am dat 
seama de ce sună atit de 
mindru cuvîntul om.

Corespondent
DORU DRAGANUȘ

Uzinele metalurgice „VasHe Roarti"
Prodncția de marfă planifka*! pe primele 8 luni ale 

anului o voen realiza p:nâ la 22 august.
Productivitatea muncii pe cap de muncitor va crește 

cu 4*a față de sarcina planificată.
Prin îmbunătățirea continuă a procesului tehnoiegie 

în atelierul turnătorie, vom red’jce procentul de rrbn- 
turi Ia mesele turnate din fontă, ca 1% fața de pro- 
crntni adnus.

Vom executa toate piesele de schimb pentru •gricu!; 
tură ce ni se vor cere in această perioadă de SAVT. uri 
și G-VS -uri twcrn t cu proiilul rnuvcrt-toerror nea«:"e.

Vom trimite.reg-jlat echipe nenerj suriiiml S-M.T.- 
urifcc și GJLS.-urifor pe care le patronăm.

întreprinderea metalurgică 
„21 Decembrie"

In ziua de 22 august uzina noastră va lucra în con
tul zilei de 10 septembrie a. c

Vom realiza o sporire a produrtriritătn mane.; cu 
93*b față de sarcina planificata pină la 23 .August a c.

Vom reduce procentul de returturi la întreaga activ.- 
tate a întreprinderii cu l’?*a țață de cei avut in tn- 
mesmil 1 13S4.

Piesele de schimb pentru tractoare și secerători-legă- 
tori pentru agricultură planificate pe întreg antd 1964 
le vom realiza integral pina la 23 August.

Produsele metalice de uz general Sanmcate pe lena 
august le vom realiza pină la 23 August.

Pe perioada I ianuarie — -3 August «ee» realiza o 
depășire de 20% peste plan ia ace.-'e ssr’mer'-

Vom pregăti fabricația pentru aite 3 sx" noe.
Pentru realizarea angajamentelor luate mai sus vom 

lua următoarele măsuri tehnico-organizatorice:
aprovizionarea continuă cu materiaie ș; sra-e a Jocu

rilor de muncă;
terminarea documentație^ tehnice pentru toate produ- 

sele planificate pe anul 1954 pina ia. 23 Aagcst a. c.;
confecționarea unui cuptor nou la forje pentru trata

mente termice pină la 25 iunie a. c. ;
confecționarea une băi decromai pină la 20 iunie a. c.
amenajarea atelierului de recondiționat instrumente 

de măsurat și scule pină la 30 iunie a. c.
Vom organiza pină la 23 August 3 schimburi de ex

periență pentru extinderea metodei Bikov-Bortkevici de 
tăiere rapidă a metalelor.

Se va lansa de către cabinetul tehnic și cercul A.S.I.T. 
un concurs de teme de inovații pentru rezolvarea pro
blemelor tehnice.

Vom sprijini G.A.S.-urile si SuM.T.-urile patronate 
de uzina noastră, prin: .

asistență tehnică prin repartizarea periodica de in
gineri și tehnicieni. In măsura în care vor avea nevoie 
le vom ajuta cu materiale și piese de schimb,pentru ma
șinile agricole, precum și prin repararea utilajelor pen
tru campania agricolă de vară și de toamnă.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de trai vom lua, 
printre altele, următoarele măsuri:

amenajarea unui dispensar medical și a cabinetului 
dentar, precum și dotarea lor cu aparate necesare pina 
la 15 iulie a. c.

Uzinele „Tudbr Vladimirescu"
Vom realiza planul de producție marfă — valoric șl 

sortimente — din lunile iunie, iulie .august, pînă la data 
de 26 august 1954. ....

Vom mări productivitatea muncii pe lunile iunie, iu
lie, august 1954 cu 2% peste cea planificată. _

Vom îmbunătăți calitatea batozelor, astfel îneît la re
cepția definitivă să nu fie nici o batoză refuzată.

Vom reduce rebuturile de prelucrare cu 20%, față de 
rebutul de prelucrare din luna mai, lună în care s-a 
înregistrat cel mai mic procent de rebut de prelucrare.
\‘om reduce consumul specific de materiale la ba

toze cu 2%. , , ,
Vom realiza planul de bunuri de larg consum pe iu- 

- iulie si august pînă la 22 august 1954.
Conducerea întreprinderii se angajează să realizeze 

pină la 22 august 1954 un număr de 80 măsuri teh- 
'jHiizatorice menite să îmbunătățească condițiile 

de munca și creșterea productivității muncii.
Comitetul de întreprindere în colaborare cu conduce

rea întreprinderii vor organiza pină la 21 iunie, în sec- 
ția strungărie, o școală pentru generalizarea experien
ței înaintate, vor studia metoda Kolesov, pentru apli
carea ei la secția strungărie, începînd de la data de 1 
iu! i(? 1

Pentru îmbunătățirea condițiunilor de muncă, și de 
trai se vor realiza următoarele, pînă la 23 August 1954 ;

se va pune la dispoziția muncitorilor o parte din 
grupul social dotat cu vestiare și spălătorii, se va revi
zui și se va face proba de funcționare a instalației ds 
încălzire în cadrul pregătirilor de iarnă, se va termina 
baza sportivă compusă din teren de fotbal, volei și 
popice.

Fabrica cb biciclete — Buci: rești
Vom depăși planul la toate sortimentele în lunile iu

nie. iulie și august cu 4%.
Productivitatea muncii va crește peste cea planificata 

cu 6%. , , i - , ,
Prețul de cost față de cel realizat Ia primul lot de 

biciclete va fi redus cu 9%.
Vom înființa 5 brigăzi de economii și vom antrena 

majoritatea muncitorilor și tehnicienilor în întrecerea 
socialistă ; pînă la I iulie vom construi o baie cu 15 
dușuri: vom trimite decadal brigăzi mixte de munci
tori și ingineri la G.A.S. Casincea pentru a sprijini 
această gospodărie.

Uzinele textile „7 Noiembrie"
De la 1 iunie pină la 22 august ne luăm următoarele 

angajamente:
Vom da peste p'an 5.000 kg. fire de bumbac și 

40.000 m. p. țesături.

Vom deoăși valoarea product ei globale cu 3%‘.
Voci socri prod’jctiv ratea munc i cu 1.8% față <!s 

Rin prii îmbunătățirea organizării producției, ext'n- 
oerea inifotivei fcw. Alexovici Antoaneta in toată secția 
riag pină la I fcslie și prin folosirea mai bună a mași- 
n '.or în toată uzina.

Von reduce prețul de cost al produselor cu 0,6% 
fa".a de sarcina de plan.

Veon depăși cantitatea produselor de calitatea I-x 
cu 5%.

Ii ț—ppl tmtenătătiriî organizării producție; vom 
r~if~T*-nrr rafturi pe roți pentru încărcarea rapidă a 
C"_-'".'’2TCÎ'" de la sectorul țevi textile.

f~ vrtor-- rec-jcw ei-rtului fizic, pentru ridicarea 
ș; aanipniarta baloților de b*—hoc, $e face o ma
cara upccarncâ. otobilă. penă Ia 23 August

- - ; 2 - August x — produce 35 modele noi de
țesături <5? camăs șî rochii.

Vom pi udai 6 articole noi Ia atelierul de confecții 
pr ra valorîfxarea deșe arilor.

Angaiapueoteie ce decurg din contractul colectiv în 
perioada I faune — 1 septenbrie vor fi realizate ina- 
-r.e de «-’*—cu 10 zile, dintre care : confecționarea 

"*e de’sjpra m?ș:gVc<" de apret, instalarea 
Je vent ictaaee s ctia witou. renovarea completă a 
canSnei și a căanioniui Htitati B. șî înzestrarea lor ca

Intreprinczrca tuxfUâ „Tricotajul roșu"
V—: -- duce pes*.e plen 15.000 buc. tricotaje din 

bumbac șt mătase pentru adulți și copii.
Vcm depăși clanul valoric cu 4%.
Vom indeolml planul la toate sor.imenteîe.
\ -- ■ - 2 mai multe produse de calitatea

I-a dec < prevederile planului
Vom ridica productivitatea muncii cu 2% peste cea 

planificată.
Pentru a da oamenilor muncii sortimente mai fru

moase și variate se vor pune in fabricație 5 modele 
noi de tricocaie din mătase și bumbac.

Vom «toațt folosirea utilajului depășind indicii 
de utilizare planificați ai mașinilor de tricotat cu 3%.

Vom realiza economii la materie primă și materiale 
în valoare de 60.000 lei.

Pentru tadumătățirea condițiilor de trai ale salari?- 
ț: -r utreprinderii noastre se va amenaja o cantină 
nouă in incinta întreprinderii cu o capacitate de 400 
mese servite zilnic.

Intreprinc^rea „Tehnomc tal"
Vom lucra în ziua de 22 august In contul zilei de 

12 septembrie.
Vom depăși sarcina de creștere a productivității pla

nificate cu 3%.
Vom depăși sarcina de beneficiu planificat cu 6%.
Vom reduce cheltuielile administrativo-gospodărești 

cu 1 % față de cifra planificată.
Vom lua o serie de măsuri tehnico-organizatorice, ca 

de pildă confecționarea unei foarfeci ghilotină pentru 
tăiat tablă și altele.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de trai vom ame
naja un dormitor pentru elevi, vom construi 2 vestiare, 
vom amenaja o baie etc.

Fabrica de ulei „13 Decembrie"
Vom da pină la 20 august peste plan 800.000 kg, 

ulei comestibil, 500.000 kg. ulei brut, 1.500 kg. 
furfurol.

Pentru îmbunătățirea procesului de producție vom 
reailiza pînă la 1 iulie mecanizarea transportului de zaț 
la prese.

— Vom mecaniza pînă la 1 iulie — la secția scin
dare acizi-grași — transportul acidului sulfuric prin 
transport cu aer comprimat;

— Vom confecționa pînă la 15 august din resurse 
interne un nou sorb de descărcare mecanizată a semin
țelor din vagoane, micșorind cu 10% timpul de sta
ționare.

In afară de acestea vom realiza încă alte 10 impor
tante măsuri tehnico-organizatorice.

Vom spori productivitatea muncii cu 6% peste sar
cina planificată, vom reduce prețul de cost cu 4% peste 
sarcina de plan realizînd pînă la sfîrșitul anului o eco
nomie de lei 2.000.000, vom îmbunătăți calitatea ule
iului cu 5%, vom organiza pe locul de muncă 13 bri
găzi de economii.

Pină la 15 august vom extinde munca în acord la 
60% din numărul total al muncitorilor.

Vom da în funcțiune pînă la 1 iulie un grup social 
modern cu dușuri și băi de aburi.

Vom face reparații capitale la dormitoarele munci
torilor pină la 15 iulie 1954.

Vom construi trei locuințe muncitorești; p’nă la 23 
August, vor fi date în folosință două locuințe.

Intrcprindprea de bunuri de larg consum
„Victoria" — București

Pină la 23 August vom produce peste plan bunuri de 
larg consum în valoare de 200.000 lei.

Vom ridica productivitatea muncii cu 3% peste sar
cina de plan.

Vom realiza economii la consumul de materiale în 
valoare totală de 30.000 lei.

Vom extinde metoda \ oroșin aplicată în prezent la 
secția cauciuc, la secția bacheiită si unitatea chimică I.

In vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă se 
vor executa următoarele lucrări: se vor amenaja noi 
vestiare pentru secții’? cauciuc si bacheiită. se va exe
cuta pină la 22 august instalația de ventilație și în
călzire la unitatea chimică IV.

Atelierele C. F. R. „Grivifa Roșie"
Vom depăși planul de producție valoric pe perioada 

1 ianuarie—23 August cu 6%.
Vom ridica productivitatea muncii cu 6% față de 

cea planificată.

Vom realiza bunuri de larg consum în afară de sor
timentele prevăzute in plan, în valoare de 179.000 lei.

Vom lua un număr important de măsuri tehn’co- 
organizatorice printre care confecționarea unui grup 
convertizor necesar electromagnetului de încărcat me
tale fieroase.

V m extinde metoda de tăiere rapidă la Încă 30 
tovarăși la secțiile mecanice.

Pentru ridicarea nivelului tehnico-profesional vom 
crea condiții ca 300 muncitori să urmeze școala de 
tip C. oent-u reîmprospătarea cunoștințelor.

Pină la 23 August vcm da in folosință 40 locuințe 
muncitorești.

Pentru a aiuta agricultura, vom executa reparații și 
vom confecțbna p’ese în valoare de 300.000 lei din 
rezervele noastre interne.

Depcul de locomotive Bucur'ști-Triaj
Pe lunile iunie, iulie și august, vom depăși planul 

În tonaj cu 5%.
Pentru a spori capacitatea de transport a C.F.R.-ului 

vom depăși parcursul mediu între 2 R.G. cu 2%.
\om spori productivitatea muncii cu 5% iar prețul 

de cost il vom reduce cu 1% față de sarcina planifi
cată.

Prin reducerea consumului specific de combustibil 
cu 6% fața de norma tehnică, vom realiza 2.500 tone 
economii de combustibil convențional în valoare de 
419;000 lei. pînă la 23 August.

\ om extinde gospodărirea socialistă pe locomotivă 
de la 34 la 36 locomotive.

\ om organiza un schimb de experiență între brigăzile 
fruntașe pentru extinderea aplicării gospodăririi socia
liste și a planului financiar de producție al locomotivei 
precum si a mișcării cincisutiste.

Vom dezvolta mișcarea inovatorilor prin organizarea 
unui concurs cu propuneri pentru rezolvarea temelor 
de inovații lansate de Regională.

In vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și a 
nivelului de trai, material și cultural al muncitorilor, 
vom realiza următoarele : vom termina pînă la 15 au
gust amenajarea spălătoriei mecanice pentru hainele de 
protecție, vom instala pină la 10 august 3 fintîni ar
teziene pentru apă de băut la locurile de muncă cele 
mai aglomerate, vom amenaja o .instalație de alimen
tare cu păcură a locomotivelor din remiza din stația 
Bucurcști-Triaj pînă la 1 august.

întreprinderea da construcții 302
Vom lucra la data de 22 august în contul zilei de 

I septembrie.
Productivitatea muncii la producția de bază pe tri

mestrul III 1954 va crește cu 3% față de cea plani
ficată.
i Hiări indicile de utilizare a utilajelor pe trimes
trul III cu o% față de trimestrul II 1954.

Vom reduce prețul de cost în trimestrul III cu 10% 
peste sarcina planificată.

Vom lua o serie de măsuri tehnico-organizatorice 
printre care: conteinerizarea 100%. la transportul că
rămizilor la locul de lucru ; se va utiliza 100% panouri 
demontabile de inventar la turnarea planșeelor de beton; 
se va utiliza 75% din schela de inventar pentru finisa- 
,,±n"\tcrlo;,re ,5i, 100% pentru f^ade; se va mecaniza 
100/o transportul mortarelor de tencuieli prin utilizarea 
pompelor de mortar și a macaralelor ; șe va organiza 
transportul materialelor de masă în timpul nopții în 
proporție de 60% etc. ’

Vom aplica în mod organizat în trimestrul III meto
dele sovietice avansate de muncă : la zidire metoda 
Orlov, iar la tencuieli metoda tencuielii rapide cu pom
pa de mortar.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de trai și culturale 
ale colectivului întreprinderii :

vom organiza pînă la 23 August o cantină la șantie
rul Vatra Luminoasă și o cantină pentru salarîatii cen
tralei întreprinderii; confecționarea de dulapuri perso
nale pentru păstrarea lenjeriei și hainelor, mese, scaune 
și dulapuri pentru biblioteci pentru fiecare grup social 
in parte pînă la data de 31 iulie a.c.;

vom amenaja pînă la 25 iunie 1954, 20 camere sepa
rate la dormitoare pentru salariații întreprinderii, căsă
toriți, ambii în producție la întreprinderea noastră.

întreprinderea de ceramică — București
Vom da pînă la 23 August peste plan, 500.000 cără 

mizi arse, 1.000 tuburi de beton, 3.000 tone cahle dc 
teracotâ.

Vom depăși productivitatea planificată cu 2%.
Vom reduce prețul de cost cu 0,5% față de cel pla- 

niricat.
Vom îmbunătății calitatea cărămizilor.
Pentru ușurarea muncii la locul de muncă, vom me

caniza extragerea argilei și încărcarea în depozitul de 
macerare.

Vom aplica metoda Duvanov asigurînd prin aceasl; 
creșterea indicilor cuptoarelor noastre. La uscare, vom 
aplica metoda de uscare rapidă Kartauțev, mărind prin 
aceasta capacitatea de uscare a șoproanelor cu 25%

I entru îmbunătățirea condițiilor de trai ale muncim 
rilor vom înființa pînă la 20 iunie o cantină la unitat.a 
3; pina la 15 august vom repara locuințele de la uni 
tatea 3, iar pină la 15 august se va amenaja un colț 
roșu la unitatea 2. 1

★
In întîmpinarea zilei de 23 August, cea de a 10-; 

aniversare a eliberării patriei noastre, chemăm pe toți 
muncitorii, tehnicienii, inginerii șj funcționarii între
prinderilor din întreaga țară să analizeze posibilitățile 
existente in fiece întreprindere, să-și ia noi angajamente 
in întrecerea socialistă, să-și pună întreaga lor price, 
pere și energie creatoare, întreaga lor dragoste de țară 
in slujba luptei pentru propășirea și înflorirea econo
mica a patriei, pentru îmbunătățirea continuă a vieții 
poporului, 1
iohaint?.1p-n^u„realizarea 51 depășirea pianului pe 
1954 la toți indicii!

punindu.se


Dispozitivul Rîjkov 
pentru amortizarea vibrațiilor 

STUS. '■
timpul psbliierărîi -pie- __
sa începe'lă un moment ' '
dat să trepideze, trebuie să micșoreze îndată 
șpanu.1, cădi' elitei-' poate- produce'b-a^rie 
piesei resp#cțiye,_ Vibrațiile piesei și sculei 
constituie Jititjl’ djn obSțâColele seriori'sb ; ; pe. 
drumul ridicării productivității muri'cif îă ma*. 
șinile-unelte pentru prelucrarea metalelor. A- 
ceste vibrații ne s’lesc foarte des să micșo
răm secțiunea șpanulni, adică adîncimea de 
tăiere sau avansul, sau și mai des — să rs. 
ducem viteza de tăiere.

Vibrația — acest vechi .și periculos dușman . _______ , _______ ...
al strungarufffi’~-:®'Tăce"isIfi^X'-'<îeos85ît:3e ’”de’’ minus 5dgrade, este'fotosîtă la tăîerea in- 
puternic la introduce
rea tăierii intensive și «
ta^dde ȘECȚ/U^ PE ArB ■
provoacă vibrațiile la 
prelucrarea’7 metalelor 
la strung L-și'.l meȘoȘeȘ ș. i 
de luptă MpStrWâ îo£ T-i 
îi preocupă de mult pe 
oamenii de....știință., și__,_
pe inovatorii în prb- 
ducție. Din păcate, nu 
s-a reușit--să- 'se; stăbiv;':-u 
leăscă pînă în prezent 
cu destulă, precizie, cău. 
uzele care'provoacă vi
brația la tăierea tnela-,.„" 
lelor. Complexitatea 
fenomenelor care' apar 
în timpul tă+erii împie-r 
dică aceasta.-

Ca urmare a -vfbr»ți- 
ei cuțitului, se-înrău
tățește calitatea supra
feței prelucrate., deoa
rece se formează pe.eă 
o urmă de’valuri, se 
reduce precizia prelu- 
crării, se-descentrează-’- '.-■ 
cuțitul, iar cînd se lu
crează cu cuțite prevă
zute cu un aliaj dur, se 
fărâmițează adesea! tăi
șul, Dar situația se 
înrăutățește și mai mult 
dacă frecvența vibrații
lor produse prin efortul 
de tăiere .coincide sau 
se dovedește a fî mai 
mare decît frecvența de vibrație -a' cuțitului, a . 
piesei de prelucrat,-sau a vreunei părți a strim- amortizează 
eului ■ . .oLjLu;;, I..L1 r .. .. .

Proiecția muncii în fabrică

Un mare succes în 
lupta împotriva vibra
țiilor a fost obținut de 
către inovatorul D. I. 

Rîjkov tehnician,la. uzina., mecanică din Gorki. 
El a propus să se facă de-« lungul muchiei 
de tăiere a cuțitului un dispozitiv care a- 
mprtizează ^vibrația •piesei, ‘ce. trebuie prelu
crată. In desen se arată geometria cuțitu
lui lui D. Rîjkov cu dispozitivul de amortizare 
a vibrațiilor. Particularitatea- lui constă în 
cele două fațete înguste tn loc de una. avînd 
unghiurile de înclinare negative. mergînd 
de-a lungul muchiei cuțitului. O fațetă, cu o 
lățime de 0,2 milimetri, înclinată în unghi

dis. 
vîr- 
face

a-

tensivă și rapidă și ește 
necesară pentru ,, ntări- 

- * rea rezistenței Ia căl
dură a muchiei tăie- 
toare, iar cealaltă fa- 

.1 țelă, lată de 0,1—0,3 
ț tj)itimeti!i, înclinată 

fntri-un unghi dă, la mi
nut 80 pînă la minus 85 
grade, servește pentru 
amortizarea vibrațiilor 
piesei. Fațetele se ob- 

. : țin pe calea rodării, 
dfe preferință pe cale 
mecanică, le mași
na de rodat sau manu-

• al cu ajutorul unui 
pozitiv special. In 

- ful cuțitului nu se 
dispozitiv pentru
mortizarea vibrațiilor. 
Mărimile unghiului an. 
terior (gamma) și a ce
lui posterior (alfa) sînt 
luate așa cum ni se a- 
rată-și în desenul ală
turat.

D. Rîjkov recomandă 
-pentru ""'prbîticrarea 
" ăxtelbt' subțiri, pen

tru strunjirea și aleza- 
rea pieselor cu pereți 
subțiri și a altor piese 
cu duritate nu prea 
mare, să se folosească 
unghiul anterior, egal 
cu 25-35 grade.

Aproape îiî toate cazurile, un astfel de cuțit 
......1 cu succes vibrațiile piesei, 

gului. , ri-' Dar-pentru înlăturarea vibrațiilor cuțitului, D.
In acest caz’le produce o așa -numită -re- Rîjkov a-elaborat utr șțștem ăihfplii de anior- 

zonanță, diferită"dăVeia "dpă'r în 'plus-mari - -■ ... — -
sarcini dinamice. Aceasta duce adesea la ru
perea cuțitului, la uză-rea ' rapidă, iar uneori 
chiar la defectarea strungului și la stricarea 
pieselor.

Apariția rezonanței în timpul prelucrării 
poate fi prevenită numai înlăturînd coinciden. 
ța dintre frecvența vibrațiilor provenite prin 
efortul de tăiere cu frecvența vibrațiilor piesei 
de prelucrat și a cuțitului.

Pentru prevenirea vibrațiilor se iau o serie 
de măsuri. Dacă vibrațiile apar totuși, pentru 
înlăturarea lor se ușurează de obicei regimul 
de tăiere.-Oamenii de știință și inovatorii în 
producție au creat în ultimul timp diferite 
tipuri de amortizoare a vibrațiilor, hidraulice 
și cu arcuri, dar nu întotdeauna acțiunea lor 
se dovedește a fi eficace;în suficientă măsură

teator^de vibrații cu arc'Care atțîofteâză prin 
șdc-și care a-dat bune rezultate. In cazul unei 
tăieri nu prea adinei și a unui avans mic 
cuțitul cu dispozitiv pentru amortizarea vibra, 
țiilor este mai puțin eficace. In cazul regimu
lui intensiv și rapid de tăiere, folosirea cuți
tului și dispozitivului de amortizare al lui 
D. Rîjkov dă bune rezultate.

După afirmațiile unei serii de inovatori în 
producție, propunerea lui' D. Rîjkov pernrte 
mărirea regimului de tăiere de două-trei ori.

Nu încape îndoială că dispozitivul de amor
tizare a vibrațiilor va putea ft folosit de ase
menea la sculele cu multe tăișuri 
la alezori). că va permite ridicarea 
rabdă a productivității acestora.

Prin natura servic’d- 
lui meu, preocupat î.p 
permanență de a des
fășura toată gama de 
norme și indicative ce 
constituiesc tehnica se
curității individuale și 
colective constat cu 
bucurie grija și atenția 
tul nostru pentru sănătatea .-și viața oame
nilor muncii. Protecția muncii, ca sens și 
noțiune, era complet necunoscută și inexis
tentă vremurilor amare ale burghezo-tnoșie- 
rimii. Ori care dintre muncitorii mai în vîrstă 
își aminteșde acele vremuri cînd accidentele 
răpeau zilnic viețile tovarășilor lor. Neglijen
ței crimiriâle'a patronilor, ce în goană după 
cîștig „uitau" să îngrădească un loc pericu
los sau să ridice paravane și plase în jurul 
roților uriașe, .cădță ., .victimă" vfeun ucenic ....... 
venit de curînd de La țară, amețit; de Zgomot,’, foare’'iar .celor ce -lucrează tn*apropierea 
fum și aerul înăbușitor.

Pe cei căzuți în. „,c,at>astrofe" .Ti încărc-au

sar în procesul tehno
logic de fabricare 
unui sort special 
sîrmă ; deșertarea lui 
manuală provoca arsu
ri dureroase muncitori
lor. Comitetul sindical 

’.și’ serviciu! nostru au 
adoptat de urgență aceste inovații. Cele două 
exemple nu sînt decît primeje care au deschis 
drumul celorlalte. Astfel au fost mecanizate o 
serie de sisteme de lucru» manuale, în bună 
ihăsură în urma sugestiilor și propunerilor 
venite din masă. S-ă înființat, lin centru de 
ape carbo-gazoase, cifriiașini proprii de produ
cerea sifonului necesar turnătorilor și iamina- 
torilor. Peste tot în secții, pe alei. în curte, 
s-au deschis fîntîni arteziene iar pentru turnă
tori s-a asigurat zilnic laptele antidot. La 
cuploare s-au adaptat ecrane și v-fzoarc protec

tor 
li s-au repartizat haine speciale de protecție, 
mănuși de asbest. ochelari și încălțăminte 

pe furiș-în mașini și; în tof de nOap.te îi , du- deosgbit de' rezistentă.
Majoritatea îmbunătățirifor- aduse sistemu

lui nostru de protecția muncii au fost sugerate 
de tinerii, 
rul Vlad 
U.T.M., a 
mașina de 
s-a propus ca polizorul de la secția mecanică 
să nu poată funcționa decît atunci cînd ecra
nul de protecție este lăsat tn «jos. Utemistul 
Răducanu Aurel a cerut să se instaleze în 
fața filierelor grătare de lemn ..protectoare, iar 
un altul ș conțeput up dispozitiv de colecta
re șpșnului .la freza mare a Jaminprului.

Desigur s-au realizat rnuite lucruri. Nu 
există angrenaj, mașini, sau roți fără apără
toare de sîrmă, paravane, vizoare, ventilatoare 
și celelalte. La cabinetul medical al uzinei 
sînt fot mai rare cazurile cînd un muncitor 
șț prezintă pențru a-șj.pansa o sgîrietură ne- 
însemnațș. Qșr.mai persistă la unii turnători, 
sudori sau strungari, mețeljne vdfijli : „uită" 
ridicați pe frunte, ochelarii de protecție. Li se 
atrage atenția, promit că nu se va mai jn- 
tîmpla dar peste cîteva ore, îi găsești la fel, 
privind spre cuptoarele încinse cu ochelarii 
uitați pe frunte.

Cred că aici este o lipsă în ceea ce privește 
munca noastră de îndrumare a mun
citorilor Trebuiesc arătate efectele unor 
astfel de neglijențe asupra sănătății lor, mai 
convingător decît am făcut-o pînă acum.

In scopul de • afla Mtrl cum se desfă
șoară aplicarea normelor de protecția mun
cii într-o fabrică ne-am adresat tov. Pali 
Vasile, șeful serviciului de protecția muncii 
de la uzinele „Boleslav Bierut", care ne-az 
declarat;

pe care o acordă sta-

ceau pe că- neștiute spre gropile' comlifie. 
Așa era pe atunci : muncitorii mai vîrstnici 
păstrează aceste lucruri ca o amintire dure
roasă.

După preluarea fabricii „Larqmet", de 
către muncitori, o comisie a porriit Ia ștudip- 
rea și controlarea tuturor locurilor, de mutică 
care ar fi putut prezenta pericol de acciden
tare. Apoi inginerul șef Schiinfeld Conrad a 
prezentat Un plan de măsuri șî lucrări ce tre
buiau de urgență executate pentru a. se asi. 
gura securitatea personală a muncitorilor. 
Intre administrația fabricii și sindicat s-a în
cheiat o convenție pentru -îndeplinirea acestor 
propuneri. Dar planul s-a dovedit 
căci mai tîrziu odată cu continua 
a întreprinderii s-au ivit condiții noi 
Oamenii au fost învățați să lucrțze 
nai, mai simplu și mai mecanizat. Meșterul 
Csachi Iosif, decorat cu „Ordinul Muncii". îm
preună cu sudorul- Nieulescu Stelian, decorat 
și el cu ,-,Medalia* Muncii-", au-realizat un 'dia
pozitiv pentru încărcarea pe- cărucioare a ba
relor de cupru. Acest lucru se făcea înainte 
vreme manual, se pierdea timp prețios și 
dădea ocazia la repetate cazuri de acciden
tare

Catamin Emeric, un meșter lăcătuș, a venit 
într-o zi la cabinetul tehnic și a prezentat 
inovația sa : un dispozitiv pentru golirea aci
dului sulfuric din vase. Acest acid este nece-

incomplet, 
dezvoltare 
de muncă, 
mai rațio-

-

a 
de

muncitori și tehnicieni. Rectificato 
Gheorghe, secretarul comitetului 
propus ca praful de polizor de la 
șlefuit să fie colectat De asemenea

Vești din regiunea Iași
Cooperativa din Secuieni

Cooperativa din Secuieni, raionul 
man, cu un an în urmă avea doar un 
gazin de centru și două sucursale ■ 
Cu acestea însă nu se putea face 
rințelor populației.

Nu era nici marfă suficientă la 
ne Contul cooperativei la bancă 
și nu se puteau face stocuri din

steagul de producție pe anul 4953 și an
gajamentele pe care" tinerij și le-au luat 
cu acest prilej au devenit fapte.

Să ne oprim 
rul de turnătorie 
în comun — 
ușa dai cu ochii 
a! întreprinderii

cîteva minute în ateFe- 
de ie Serviciul transpori 
tiamvai. Cum desch'Z' 
de cel mai bun turnător 
noastre. Este utemistul

Andrei Vasile. Stă gata să toarne alte 
mvaie In anul ecesta pe 

și-e depășit plenul cu

învățătura in 
gazetelor

Apropierea examenelor la Școala medie teh
nică de cooperație, din Focșan a 
fiu nou care a înviorat întreaga 
tinerilor. Organ’zația de bază U 
siliul pedagogic au intensificat 
rîndurile elevilor pentru a le îndrepta mai mult 
atenția spre învățătură. Unul din mijloacele 
cele mai eficace pentru atingerea acestui 
scop, sînt în special gazetele- de perete. 
De aceea colectivele de redacție și-au inten- 
s’ficat și ele activitatea.

Șă vorb’m de pildă despre gazeta de perete 
a organizației de bază U.T.M. a 
dezbate problema examenelor, 
articolul „Evenimentele clasei" 
’icată situația ia învățătură diet

adus un su- 
activitate a 

T.M. și con- 
munca în

Ea 
tn 

cri-

centrul atenției 
de perete
o clipă fără rost și astfel 
țitor procentul corijenților

Pe lingă faptul că prin 
de perete a anului III B, dă indicații practice 
elevilor cum să. procedeze pentru a fi pregă
tiți mai bine pentru examene- îi și mobilizează 
la muncă. Se poate spune dar că această 
gazetă de perete a reușit să fie pentru e'ev; 
— un mobilizator. Mai concret - acest lucru 
se poate observa la anul II B. Datorită acti
vității gazetei de perete din ultima perioadă 
in această clasă a scăzut simțitor procentul 
calificativului „insuficient.".. Gazeta de perete 
a acestei clase, înregistrează acest succes 
și îndeamnă pe tineri să nu se limiteze numai 
la atît.

Gazetele de perete dm școala noastră sînt 
urmărite de elevi cu mult interes deoarece 
ele tratează probleme locale care li Intere
sează Apa: -.-.hiar ediții speciale în oare se 
vorbește despre munca din sâptămînâ respec
tivă. De pildă ediție specială a anului III B. 
dezbate problema elevilor cere în curînd vor 
merge le practică Ea atrage atenție elevilor 
Botezata Vasile, Vomes Vasile, Voinee Ion 
și Tritan Gheorghe că nu vor putea face față 
sarciniloi ce le revin în. perioada de practică 
dacă acum, nu-și vot însuși temeinic teoria. 
Aceeași problemă o dezbate și gazete anului 
IV A. Ea semnalează însă că aici situația la 

. învățătură s-a îmbunătățit. In ediția XIII a 
gazetei de perete a anului I A. am desco
perit un articol Interesant. Eleva Ursu Ec-a- 
terina povestește cum a fost ajutată în acti
vitatea ei școlară de către gazeta de perete și 
arată că ea a început acum să obțină unele 
rezultate îmbucurătoare.

Eficacitatea criticii este 
interesează gazetele de 
noastră Gazete anului I 
dele adunării organizație'' 
pective. In urma criticilor cu oa'e l-au ajutat 
tovarășii lor, elevul Popescu Marin și Grilm- 
berg Marcela au Început să învețe în mod se
rios.

In toate împrejurările unde se semnalează 
abateri sau se observă lipsuri - gazetele de 
perete iau atitudine hotărîtă împotriva lor. De 
pildă, gazeta anului Ii B. critică cu asprime 
pe eleva Ciungii Floarea 
II avea vreo 19 insuficienți 
Ion, care venit de curînd 
s-a abătut în repetate rîndur; de 1a discipli. 
na școlară.

De altfel, pe acest tărim m'l'teăzâ cu deose
bit succes gazdte de satiră și umor —' țjr- 

®z.ica. Garicaturiștîi Vîlcu Gheorghe, Apostol 
•V. și alții își. pun talentul în slujba comba
terii lipsurilor

Este timpul 
zetele anilor 
porn’ să dea 
ciază munoa celor mai bun1 și mustră pe cei 
care în decursul celor patru ani nu au înțeles 
cît de necesară le este însușirea .temeinică a 
științei. . .,

Toate aceste gazete de perete. reușesc să 
atragă atenția cititorilor și prin aspectul lor. 
Ele .sînt îngrijit și arrist'c alcătuite. De pil
dă gazeta 
U.T.M are 
osebită iar 
șie artistic 
prinse articolele interesante.

Gazetele noastre de perete sînt așezate mat 
toate lă loc de cinste în clasele respective.

Elevi* școlii noastre le apreciază și le prețu
iesc ajutorul.

se va micșora Sim
la sfîrșitu.l anului", 
acest articol gazeta

școi'i 
Astfel 
este 

anul II A 
Pe de-o parte ne este înfățișai elevul Erhan 
Ion. El este conștient că unui utermst și 
membru în comitetul U.T.M. al școlii nu-i stă 
bine decît fruntaș la învățătură. Pe de altă 
parte cit'm despre elevi ca Istrate Ion care 
nu folosește meditația pentru învățătură ci 
pentru alte preocupări mărunte, nelegate de 
problemele școlare, ca Ghiiea V-asile care deși 
e corijent pe semestrul I la istorie... nu învață 
pentru acaas 
nic? pe eleva 
rijeotă la 5 
duință in vederea îndreptări? situației.

Aidoma-unu: agitator gazeta de perțte popu 
la- zeată pe elevi’ fruntași iar pe de altă parte, 
atrage atenția colectivului școli’ asupra ele
vilor care nu s-au încadrat In ritmul nou al 
munci: și oare trebuiesc atent ajutați

Să vorbim acum despre gazeta de la anul 
III. B. Deși colectivul său de redacție nu este 
unul dintre cele mai active și uneori artico
lele nu sint schimbate regulat, totuși acum ea 
dezbate problemele actuale. In special artico
lul tînărului Chivu Gheorghe atrage atenția 
cititorului. El împărtășește colegilor săi ex
periența sa, felul cum și-a întocmit 
de muncă pentru a putea recapitula 
tregime materia de pe semestrul II și 
oa in același timp să aibe învățate și 
la zi. El le spune colegilor să’ și cum 
tă cu strictețe planul întocmit în acest scop 

încheie cu cuvintele „Voi reuși astfel ca 
odată cu terminarea cursurilor să fiu la curent 
cu întreaga materie rămînînd ca în ajunul 
examenelor să fac doar o privire generală a- 
supra ei, evitînd astfel acel salt de oare se 
lovesc unii elevi. Elevi planificați-vă cu grijă 
timpul oare a mai rămas — nu pierdeți nici
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Plecarea delegației C.C.S. la Berlin

i_x? espoooem
TUDOR BERTEA

ute-
jore
tre?

(la freze, 
conside-

a
s-

-eu disputat cu me- 
au ieșit victorioși.

Vineri dimineața a părăsit Capitala dele
gația sindicatelor din țara noastră oare va 
lua parte la lucrările Conferinței sindicate
lor din întreaga Europă ce se întrunește la 
Berlin La 20 iunie pentru a discuta rolul și 
sarcinile sindicatelor in lupta pentru relații
pașnice între toate țările Europei, pențru,. .. J^eițjbrji delegației au fost însoțiți la pleca- 
gananții riale ta fer'UwMMțfT șî‘'perfh^n re* rle-tovarăși; Ion Dobre, Corislairtin Butaru
carea nivelului de trai al populației munci- și, M-iha.i ..Marin, secretari ai .C.C.S,. ș.i, de pu
toare. tt-'V’on ’?< mus - mer’oși activiști cu'”fhurifcl' dtf răspundere.’ ■

Din delegație lac parte tovarășii : Mihai ................  . . (Agșrpres)

(Din „Comsomolscaia Pravda" nr. Lh j'eanu

captivitate
(Urmare din tir. 1599) .

de At 
din 1

întoarcerea delegației
Vineri la amiază s-au întors îri'Captală to

varășii Stelian .Moraru, președintele Consiliu
lui Central -al Sindicatelor, și Liuba Chișinevs- 
chi, secretar al C.C.S., membri ai delegației 
sindicatelor din țara noastră care au participat 
la lucrările celui de al Xl-lea Congres al Sin
dicatelor din Uniunea Sovietică.

■njjzo mo / •’O?’?*
C.C.S. de la Moscova

; no x

La aeroportul Băneasa, membrii delegate: 
au fost întimpinaf la sosire de tovarășii : I. 
Dobre, C. Butaru și ing M’hai Marin, secre
tari ai C.C.S., precum și de numeroși alți acti
viști ai Consiliului Central al Sindicatelor.

Mujic, secretar al C.C.S,, Vasile Hoc’ung, 
președintele Consiliului sindical regional lași, 
Andrei Uliaric, șef adjunct al secției interna
ționale a C.C.S. și Petru lorga, tractorist, 
președintele comitetului de întreprindere de 
la S.M.T. Roman.

măgaz:- 
era mk 

mărfurile 
cerute Aspectul cooperativei noastre las
mult de dorit. Prin munca intensă pe car 
a dus-o comitetul de conducere 
s-a schimbat Rețeaua de desfa 
mărit cu încă două su 
de achiziții. Cetățeni 
mulțumiți acurn. deoa.- 
furile de care a 
t’va este aprov 

cuvjnt eu »: ce
Cooperativa 

planul de achiz 
sută iar pe ce| 
de 137,7 le sută De pildă 
plan a fost prevăzut un 
achiziționat II.

De asemenea și In comerțul de 
nare cooperativa noastră ar 
Lipsește doar bumbacul.

Magazinele cooperativei sînt 
najate. Același lucru putem spui 
pre birourile selariaților.

Corespondent 
ION POLANICI

•■-oie Orie:
eu

are rwvo c

jDsnrtru, și Adiian Mihaf In primele 
mi ale acestui an ei eu produs p ese 

u>8 .deci: prevedea plănuiaa
toeri mttesc aa amna< munca 

luăm de pildă pe etern 
Constantin Angajamentul 

dica săgeata pe panou 
i Insă ț‘ tocul io cla 
lui regional de fotba'”. 
leplinit angajamentul 
»t și pe terenul de 
Constantin și Andrei 
de rușine nkh echipa

t 
»
>
i 
»
<

t

Și

Fruntași și pe terenul de fotbal
Nu sînt decît trei luni de c 

derea comunală E.T.A.C.S

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

a. Autorul 
Gheorghiu 

obiecte tiu

nu pierde din vedere 
A. care deși este co- 
depune destulă stră

iar o problemă care 
perete dm școala 

B. se ocupa de roa- 
U-T.M a clasei res-

plano' 
în în- 
pe-ntru 
lecțiile 

respec-

care pe semestrul 
ți pe tînărul Huza 
în această școală

Barca pneumatică înainta cu o mare v'teză 
prin apele, liniștite ale "©antalului literal, lă
sînd în urmă-malurile stîricoase Fîșia de apă 
se îngusta ...dilf,-Cfe trt ce mai’rriulf. 'Cerul- se 
menținea senin. Doar la nord, spre orizont, 
se ivise.de vreun sfert de oră un nor întune
cat.

— Crezi că vine încoace. Ana? întrebă in
ginerul Cernat. ; i

— Nici gîrid de așa ceva, dar s-ar putea să 
înceapă...

Nu ajuriSese să-și termine vorba, că pică
turi mari începură să cadă, extrem de oblic, 
deasupra bărcii.

Se uitară uimiți utîul la celălalt. In drep.țul 
lor bolta se wenț'iri'dă limpede. Doar norul a- 
cele îndepărtat ar fi putut constitui cauza a- 
cestui feBDiitănl:’ . ac.

— O ploaie foarte piezișe, le explică Ana. 
Grigoraș' ’ Sub hoțul „pe" toarȘ Tl 'vedein nu 
plouă In schirrib Vîhtul poartă cu mare ușu
rință picăturile încoace. Forța atracției plane
tare fiind mult triat; redusă - dfecîf pe p'ămîntj 
curenții de aer -duc picăt-urile pînă departe. 
Cu alte cuvinte, ploaia deviată de vînt, cade 
sub un unghi oare-îse' Țndepărieăză conside
rabil de-verticală., o ș ■

Apa nu pătrundea: prin costumele impermia- 
bile ale astronauților. In schimb, începu să 
umple barca-.pneumatică. ■ * -

Din fgrXcițR. : aceasta dispunea de o mică 
pompă de evacuare, a careri punere în func
țiune înlătură orice pericol.. .

După citva tinip ieșiră,din zona ploii.-
Cernatț, care, tot, timpul, nu lăsase ’binoclul 

de Ia ochi, spUșe. deodată .:.
— Gatiialul ...se, .țșrmină.- brusc, Se oprește 

într-o masă stîncoasă.
— Prostii, interveni Scarlat.- Pe undeva

trebuie doar să se scurgă apa I ,
— Să» mergerii m’ai" departe și;-vom -vedea, 

hotărî VîrgtT-'Cetrfăt.?"*
Cîteva mTridt’e tttai tîrzih, iijlinseră în fața 

unui petdlbMe piatră, -în «cane «e cSsoa' o’des
chizătură, înaltă de peste 1'2 mefff. Ehă" b

Astronauții au ajuns cu racheta „Pescă
rușul" pe planeta Marte, unde fac o serie 
de cercetări importante asupra florei și 
faunei, structurii geologice, condițiilor 
meteorologice etc. După ce navighează cit- 
va timp pe unul dintre canalele marțiene. 
exploratorii se opresc pe Hn platou și ho
tărăsc să cerceteze unul dintre brațele 
laterale ale apei Matei Butaru, conducă
torul expediției, rămine să păzească nava 
astrala și să efectuicze o serie de cercetă
ri Ceilalți pornesc într-o barcă pneumati
că mai departe

Astronomul Butaru este atacat de niște 
ființe păroase și scunde care poartă pe 
cap un glob metalic. Aceștia reușesc să-1 
facă prizonier.

să intrăm I îi îndemnă

gură de tunel, atît de întunecoasă. îneît nu 
-reușeau să vadă nimic înlăuntru. Apa pătrun
dea aci. revărsîndu-se în adîncuri. Luntrea se 
□pri o clipă.în fața intrării și astronauții se 
ținură cu mîinile de margimle netede ale 
stîncii.

‘ — înainte,..tovarăși, 
nerăbdătoare Ana.

Zumzetul motorului, care contenise o clipă, 
începu să se audă din

O ființă ..păroasă, pe care astronauții nu o 
observară și care sta pitită după o stîncă din 
apropiere văzu cum barca pneumatică se pier
de în adîncul peșterii. Ea apăsă pe butonul 
unui aparat portativ, apoi începu să țopăie 
grăbită și dispăru printr-o crăpătură a pere
telui de piatră.

nou.
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★
Canalul avea aici, în porțiunea lui subte

rană o lățime de numai doi metri Curentul 
apei era extrem de repede Barca. înainta ver
tiginos, deși opriseră de cîteva minute mo- 

• torul............
Inginerul, care stătea la cîrmă, trebuia să 

fi? toi timpul.cu ochii în patru, pentru a evi- 
( ta o cjocnire-cu pereții laterali. înaintau tot 

mai repede, sfredelind cu privirile întunericul 
din fața lor •' Timp de un sfert de oră nu ză
riră decît undele de un verde închis și bolta 
umedă,, sclipitoare.

Deodată.însă, calea de apă se lăți. La lumi- 
ir?i farurilor electrice, se văzură- într-o grotă 
de dimensiuni gigantice, unde apa canalului

puteeu ține ecbili- 
bolții năvăli un 

ierului i se păru că zărește în 
siluete agitinduse. Ridică ar

ar în aceeași clipă fu învăluit 
Intr-o piclă deasă.

Lăsă arma jos. Nu îndrăznea să tragă, de 
amă să nu-i nimerească pe prietenii săi. 
Viteza benzii rulante creștea mereu, iar 

cea£a care îi învăluia se făcea din ce în ce 
mai- compactă? ‘Cu o'îriruditură bfâscă,' covo
rul se opri. Călătorii nu reușiseră să-și men
țină echilibru! Căzură unii peste alții,șcăpînd 
armele. Domnea un întuneric adine. Astro
nauții întindeau brațele prin beznă, sperind 
că se vor putea apropia unul de celălalt. 

Reușiseră să se scoale în picioare, dar 
simțiră din nou' trintiți la părhînt. Niște 
ni' puternice li cuprindeau. încercară să 
apere, lovind în dreapta și în sttnga Scarlat 
ș- Cernat își găsiră armele pierdute, Insă nu 
se încumetau să facă uz de ele.

Frînghiiie se înmulțeau mereu. Se încolă
ceau în jurul trupurilor lor, țintuindu-i la 
pămînt. Unul cîte unul fură imobilizați în a- 
cest păienjeniș care amenința să-i sugrume.

Dobre continuă mult timp să se zbată. Lo
vea cu picioarele în toate direcțiile. Dar în 
curînd puterile îl părăsiră și pe el. Peste cî
teva minute, fumuț se risipi.

Călătorii văzură un 'fel de maimuțe scunde, 
oare îi înconjurau, țopăind Intr-un picior,

_  Să știți' că de data asta am pățit-o I 
spuse Scarlat.

Intre timp, agresorii formaseră un grup. 
Părea să se sfătuiască. Vorbeau între ei, sco- 
țînd niște sunete asemănătoare notelor mu- 
zioale.

— Nu purtau căștile sferice, ceea ce dove
dește că pentru ei cantitatea de oxigen este 
suficientă observă Scarlat. Plămînii lor sînt 
probabil mult mai dezvoltați decît ai noștri, 
ceea ce explică bombarea, extraordinară a 
pieptului.

— Așa e aprobă Dobre. Cred că în peșteră 
există fie o sursă naturală de oxigen, fie o 
fabrică care îl produce pe cale artificială.

Fără globul argintiu, oamenii-maimuță e- 
rau și mai hidoși Ochii lor bulbucați, de cu
loare portocalie, aveau o privire plină de cru
zime. Printre buzele lor cărnoase, întredes
chise. ieșeau niște dinți puternici, lungi și as- 
cuțiți. asemenea unor colți. Părea că grupul 
ajunsese la o înțelegere Apropiindu-se din 
nou de astronauți, marțienii îi apucară cu 
brutalitate de picioare și începură să-i -strîn- 
gă, depunîridu-i' îri' mijlocul covorului mobil. 
Se suiră apoi și ei pe banda galbenă, care 
porni cu toată viteza.

Treceau- prin coridoare întunecoase, prin 
să|i de forme geometrice complicate, cu izvoa
re de lumină pe' jumătate ascunse In perete, 

tronauții'nu zăTeau decît zidurile albastre, a- Apoi pătrunseră totr-un culoar cu mult mei 
coperite cu ornamente albe. înaintau din ce larg decît primul. In pereții lui albaștri erau

se vărsa Intr-un imens lac subteran. P 
din nou în funcțiune motorul și barca își con
tinuă drumul, spintecînd oglinda apei Unde
va, in depărtare, licărea o luminiță verzuie. 
Cernat cîrmi intr-acolo.

După cîteva minute ajunseră în Cata isnui 
zid de piatră. în care erau tăiate niște trepte 
largi. Călătorii legară barca și coborîră cu 
precauție scările.

Scarlat le număra în tăcere. Deodată auzi
ră un șuierat, urmat de un zgomot surd. Se 
întoarseră alarmați și In aceeași clipă Scarlat 
strigă :

— înapoi I Să fugim înapoi 1
Era însă preia tîrziu. In spatele lor, calea 

era acum barată de o poărtă imensă, care se 
lăsase pe neașteptate din boltă.

Virgil Cernat își controlă arma cu raze.
— S-ar putea ca ceea ce s-a petrecut să nu 

fie un act dușmănos. Totuși, e bine să fim 
pregătiți, gata de apărare

Continuau să coboare. Priveau mereu 
jur, ținînd carabinele gata să tragă.

Trecură cîteva minute apăsătoare.
De jos, de la capătul scării, lucea tot mai 

puternic lumina cu reflexe verzui Trecuseră 
de ultima treaptă, cînd se văzură într-o sală 
mare, săpată în stînca albastră. Pereții ne
tezi erau împodobiți cu același gen de orna
mente pe care le întîlniseră .și în palatul de 
1-a suprafața planetei. Linii albe formau figuri 
geometrice ș.i. ondulațîile albastre se întretă- 
iau. Pe jos, lespezile erau acoperite cu uri ■ 
material galben, care forma o bandă lată de 
vreo cinci metri. Abia căloaseră pe această 
bandă, cînd se auzi un uruit și aceasta se 
puse în mișcare. Un covor rulant l strigă 
Ana. Locuitorii peșterii stăpînesc fără în
doială o tehnică înaintată 1 Eu zic să ne 
iăsăm conduși...

După ce consultă, un aparat portativ. Soar, 
lat le comunică un. alt fapt interesant.

Presiunea atmosferică a sporit aici
308 milimetri. E dublă față de cea de la su
prafață Gazele sînt mai dense și conținutul 
de oxigen mai bogat. Desigur că și sunetele 
se transmit mai bine

— Păcat că nu-i îndeajuns oxigen oa să ne 
scoatem căștile, observă Dobre cu regret.

Banda mișcătoare îi transporta spre o altă 
deschizătură, din perete. De jur împrejur, as-

se 
fu
se

în

l-a

o mulțime de uși, care la trecerea astronauți- 
lor se dădeau fără zgomot la o parte, lăsînd 
să iasă pilcuri de marțieni, care îi priveau 
curioși.

Unii se apropiau de covorul rulant, încer- 
cînd să-i atingă cu tentaculele lor păroase. 
Paznicii însă îi goneau și banda mobilă con
tinua să alunece prin mijlocul culoarului.

Insfîrșit se opriră. Călătorii fură înfășoați, 
fiecare de către, pa.tru-cinci marțieni și duși 
spre o boltă rotundă, pare se deschidea în 
fundul culoarului .

Aici se înălța o poartă monumentală, plină 
de ornamente cu , mult mai impunătoare decîl 
cele pe care le văzuseră pînă acum. Motivul 
central încrustat era un imens pește de aur. 
care plutea în undele albastre ale unei ape.

Canaturile se dădură larg înlături. Se vă
zură într-o sală care se asemăna întrucîtva 
cu interiorul palatului descoperit la suprafața 
planetei în primele ore după aterizare. Aici 
însă, totul, era cu mult mai vast, mai gran
dios. Ornamentele de pe pl-afon, lucrate în- 
tr-un metal argintiu, străluceau orbitor. Iar 
zidurile albastre erau încrustate cu cristale 
sclipitoare.

Ga și în templul de la suprafață, motivul 
dominant era cel al valurilor. Nenumărate 
desene și gravuri aveau, ca subiect apa. Erau 
înfățișați .marțieni bînd, spălîndu-se, pescu
ind.

In mijlocul sălii se afla o sferă străvezie, 
plină cu apă, la fel cu cea din palatul pe care 
îl vizitaseră. Aici însă, globul ere cu mult 
mai mare. Avea un diametru de cel puțin 
15 metri.

Paznicii îi duseră în apropierea acestuia. 
Unul dintre ei se apropie de postamentul de 
marmoră alb, care-1 susținea și apăsă pe un 
resort mascat de ornamente. Marțienii sări
ră repede înlături. Cîteva clipe nu se întîm- 
plă n’mic. Apoi fulgerător, lespedea pe care 
fuseseră așezați călătorii se scufundă. își pier
dură echilibrul și căzură unii peste alții. Se 
rostogoliră pe o pantă înclinată, timp de 
cîteva secunde, apoi se izbiră de piatra 
goală.

Scarlat se lovi atît de rău, îneît își pierdu 
cunoștința.

Inginerul Cernat era și el amețit de căză
tură. Reuși însă să ridice capul și deschise 
ochii. In jurul său întunericul era de nepă
truns. O liniște de mormînt domnea în aceas
tă temniță subterană.

— Bine că nu ni s-au spart coifurile se gîn- 
di el. Căută apoi să comunice prin radio cu 
Matei. Dar încercările fură zadarnice. Condu
cătorul expediției riu răspundea.

(Va urma)

tovarășilor lor.
să vorbesc- ceva și despre ga- 
IV. Tinerii acestor clase vor 

piept cu viața. Gazetele apre-

de perete a organizației de bază 
o ramă sculptată de o formă de- 
fondul ei îl formează o pînză ro- 
drapată pe care în chenare sînt

Corespondent
MIHAI C. POPA

Un orășel al copiilor

mal 
act

ființă 
dealului

Odată cu venirea verii parcurile și dealurile 
din jurul orașului Piatra Neamț devin 
populate de copiii veseli ce-și petrec 
zilele.

De curînd în piatra Neamț, a luat 
uri orășel al copiilor, la poalele 
Cosla.

Micii vizitatori oare-și petrec cea mat bună 
parte din zi în orășelul copiilor găsesc dife. 
rite distracții și jocuri pentru ei. Orășelul co
piilor este dotat cu un scrîncio.b. balansoare, 
leagăne, o ciupercă unde se vînd dulciuri pen
tru cei mici, o căsuță țărănească pe al cărui 
acoperiș de stuf stă de veghe barza, o altă că
suță unde se v'nd jucării și cărți pentru copii.

La real’zarea acestui mic orășel și-au dat 
contribuția întreprinderile și cooperativele din 
orașul Piatra Neamț.

Copiii însoțiți de mamele lor șau de educa
toare vin în grupuri șț țșj petrec în m’jlocul 
naturii printre brazii înalți, tn jurul fîntînel' 
arteziene, cea mai mare 
Este deosebit de plăcut 
parcul luminat de becuri 
cîntecul păsărilor ce.și 
ramurile coniferelor,

parte din timpul , lor. 
să-ți petreci seara tn 
multicolore ascultînd 
au cu’burile printre

ivise.de


Cititorii răspund utemiștilor din comuna Perei

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

Așa ne-am gîndit că e mai bine
S-au perindat prin comitetul organizației 

noastre de bază U.T.M. din satul Italieni, ra
ionul Craiova, mai mulfi tovarăși. Unii din
tre ei au făcut lucruri bune, frumoase, au a- 
jutat pe băieții, din sat să vadă mai clar me
nirea pe care o au ei astăzi. Spun băieții, 
fiindcă fete utemiste la noi în organizație nu 
au fost pină în luna februarie, a anului aces
ta. Și din lipsa celor care au condus organi
zația U.T.M. pină atunci și dintr-o seamă de 
alte greutăți, fetele noastre nu ău fost atrase 
în munca de organizație.

Satul nostru se află ceva mai răzlețit de 
celelalte sate și in total numără cam 50 de' 
familii.

Prea greu să antrenăm pe tineri în diferi
te acțiuni nu era, vorbesc in special de băieți, 
fiindcă aceștia se obișnuiseră cu munca de or
ganizație. Mai greu era insă cu fetele care se 
țineau încă strins legate numai de treburile 
gospodăriei și care nu văzuseră încă la or
ganizația U.T.M. lucruri care să le atragă mai 
puternic decît preocupările lor personale, care 
să le îndemne să ia parte la acțiunile de fo
los obștesc.

Simțeam că trebuie să facem ceva, dar lă
murit ce, încă nu ne dădeam seama.

...Vara la noi se face horă.-.în aer liber, pe 
un loc viran dinainte ochit de flăiii și fetb. 
S-adună tinerii din tot satul și încep jocul. 
Se prind de brîu băieții și in sunetele muzi
cii încep o horă lină, pe care o iuțesc 
odată cu acordurile viorii de li se fac 
cămășile numai apă și tremură pămîntul sub 
picioarele lor. Se liniștesc puțin și apoi o iau 
de la capăt, acum un băiat și o fată, și-ncep 
o-nvîrtită de li se fac obrajii fetelor ca para 

țfocului. Și-apoi vine seara cind se retrag cu 
toții spre case, și-i suficient ca unul să dea 
tonul și satul începe să răsune cind de cin- 
tece voioase și săltărețe, de simți mincărici 
pe la tălpi, cind de cite o doină de prin părțile 
noastre de-ți înmoaie sufletul și-ți umezește 
ochii. Numai în asemenea împrejurări îi ve
deai strinși la un loc pe băieții și fetele din 
întreg satul.

Ne-am adunat noi membrii comitetului 
U.T.M. și ne-am gîndit cum și în ce fel tre
buie să facem pentru a ieși din situația a- 

geasta, de a atrage și fetele in munca de or
ganizație. Fetelor noasfre le place mult să 
cînte șl să joace. De aceea ne-am gindit că 
de aici este bine să începem. Și am 
organizai pentru început șezători și seri cul
turale așa cum este obiceiul. în care insă se 
mai citea și cite o poezie, mai spuneam și 
cite o ghicitoare al cărui răspuns începuse a 
se potrivi cu apucăturile vreunuia dintre noi. 
de stîrnea risul tuturor. Ba am mai învățat și 
cite un cintec nou, cîntat la început de cite 
un băiat și inginat de ceilalți, pină 1 prin
deau cu toții. Cu timpul am înjghebat un cor 
Fixarea zilelor și a orei cind aveam reze:":e. 
a început să obișnuiască fetele noastre cu o 
muncă organizată. Munca cea mai frumoasă 
a fost atunci cind am trecut mai serios la 
pregătirea primului festival artistic da: de 
tinerii din satul nostru.

Intr-adevăr nu a fost ușor. Dar au început 
și fetele să se obișnuiască cu o activitate care 
să folosească întregului sat și nu numai fie.

căreia în parte. Și astfel fetele noastre, care 
fiecare dintre ele, așa cum este obiceiul, vor. 
beau cu cite un băiat, dintre care majoritatea 
erau utemiști, au început să se intereseze de 
U.T.M., iar între ele începură unele să discu
te că n-ar fi rău să se înscrie și ele.

Trebuia însă înainte de a intra ,n U.T.M. să 
le pregătim bine și din alte privinți. Dacă bă
ieții de bine de rău, mai citeau cile o carte 
sau ziarul, apoi fetele , nu se obișnuiseră încă 
cu aceasta. De aceea noi am socotit că este 
bine să le recomandăm și anumite cărți pen
tru a se obișnui cu cititul și a prinde gust de 
carte. Și le-am recomandat să citească ,,Tină- 
ra gardă", ,,Spre țărmuri noi", ,,Spre culmi" 
și altele.

Dar cum fetele stătuseră pină atunci departe 
de organizație, nu știau încă destul de clar ce 
și cum este cu organizația noastră de tineret, 
ce scop are ea, de cine-i condusă și încă mul
te altele. Știau ele cite ceva, că mai auziseră 
vorbindu-se sau citiseră și prin gazetă, dar 
ceea ce știau era prea puțin pentru ele ca 
viitoare utemiste. Trebuia să le lămurim mai 
pe larg toi ce le era neclar și aceasta am fă
cut-o prin ținerea unor conferințe despre orga
nizația de U.T.M Au venit mai multe fete de- 
clt ne așteptam, fiindcă conferința răspundea 
la problemele ce le frăminjau.

Nu mult timp după aceasta Madalon Lioni- 
ca, Baligatu Angela, Madalon Marieta fi Ciu- 
gului Niculița au cerut să fie primite in U.T.M 
Sint unele dintre cele mai bune fete; de 
aceea adunarea generală le-a primit cu încre
dere in rindurile U.T.M Ele au fast primele 
fete din satul nostru care au devenit utemiste. 
La riadul lor, ele au muncii pentru a îndeplini 
orima sarcină de organizație pe care au pri
mit-o. aceea de a pregăti -și alte fete care sd 
devină utemiste. Și munca aceasta nu a rămas 
fără roade. In momentul de fală in satul nos
tru avem 8 utemiste.

Vorbeam mal sus de prima pași făcut: pe ‘ 
drumul obișnuirii fetelor noastre cu munca . 
de folos obștesc și cu timpul. cu munca de 
organizație. păcătui dacă aș spune că toate 
fetele din satul nostru s-cu obișnuit deja cu ' 
o astfel de muncă și ci țin la ea mai mult , 
decit la cea pe care o fac pe lingă ograda de i 
Dar iarăși nu se poete trece cu vederea că 
și din rindul lor s-au ridicat multe fete care 
au început să rupă ca ceea deprindere de 
..muncesc numai pentru mine" fi care se g’.n- 
desc mai mult la frumusețea unei munci co
lective. a unei munci care să aducă foloase 
tuturor Nu se poate explica altfel faptul că 
un mănunchi de fete din satul nostru, In frun
te eu ulemistele. au insâmlnțat voluntar o- 
tul școlar cu cartofi fi cu diferite alte legume.

Ca să atragem majoritatea fetelor din salul 
nostru ta viața de organizație, ca să le obiș
nuim ea o muncă colectivă tos mat avem încă ' 
multe de făcui. Ne vom strădui să organizăm 
insă o asemenea actiritcte care să intereseze 
fetele de la noi pentru ea sd cadă ed organi
zația U T M nu este străina de preocupările 
lor, de viața lor.

ȘTEFAN C- F1H
secretarul organizație ce bază l' T.M 

din satul Italieni, raionul Craiova
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Cîtă bucurie simte 
un om atunci cind iși 
găsește haine pe plăcu] 
lui. Haine de diferite 
culori și calități se gă. 
sesc și în magazinele 
cooperativelor de la 
sate. Țăranii muncitori 
din Cislău — Ploești 
poartă și ei acum cos
tume făcute
brică care sint 
bune, mai frumoase și 
ieftine. Dar pentru a- 
ceasta avem o indato- 
rire, și-au spus țâra»
nii muncitori din Cis-
Iau : predarea in în-
(regime a cotelor de
lină către stat.

lata-i, in fotografie,
la predarea cotelor
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Succese ale petroliștilor 
de la Moinești

Nu ești
surprindă faptul că dintre toți 
animale această scrisoare. îți 

tocmai ție. Dar nădăjduiesc că

Poate să te 
îngrijitorii de 
este adresată 
după ce o vei citi îți vei aminti de munca 
pe care a: depus-o timp de un an de zile de 
cind ești îngrijitor de animale și vei putea pri
cepe cauzele unor necazuri ale tale.

Apoi m-am gîndit că va fi de folos și al
tor tineri îngrijitori de animale din alte părți, 
și conducerii gospodăriei unde muncești. Am 
ținut seama, in sflrșit. de dorința ta de a ți 
se analiza munca deoarece nu ți-a fost anali
zată pînă acum.

Chiar de la prima discuție mi-ai povestii 
că nu ști de ce vacile pe care le îngrijești 
dau cantități mai- mici de lapte decit vacile- 
pe care le îngrijesc alți mulgători. Ai ară 
lat multă îngrijorare în această direcp’e și la 
început eu te-am crezut, mai ales cind am 
aflat de la tine că ceea ce mănîncă celelalte 

pășunea in 
ale tale: 

adie celor- 
că din 

se trag 
povestit

Scrisoare deschisă 
tovar<§u ui Andrei Ștefan 

îngrijitor de animale 
la GAS. Stîlpu — Ploești

rac:, mănincă și ale tale ; că in 
care pasc vacile cetorhalți pese ș; 
că din nul din care se adapă v< 
laiți tovarăși, se adapă și ale tab 
rasa din care se trag celelalte va< 
și ale tale. Intr-un cuvint. mi-ai 
că condițiunile de îngrijire sint 
in sfârșit nu ai scăpa: să-mi mai s 
fel cum ceiîal’j/muig vacile le mi 
..Dar ce au. fe-ăî plîns de vad. de

la

pfz

u-p aminte 
i mat muit

a vacilor) 
i ca luiîus 
i sau chiar 
Găină știe 
ut să-l fn-
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Un nou film
Incepînd de la 21 iunie, pe ecranele cinema

tografelor ,,Republica", „Elena Pave”' ș-, „în
frățirea între popoare" din Captata va ruja 
filmul Fanfan la Tulipe", o producție a stu
diourilor franceze.

„Fanfan la Tulipe" esîe povestea plină de 
peripeții a unui soldat din armata regelui Lu
dovic al XV-lea. Acțiunea filmului se petrece 
în Franța veacului al XVIII-lea.

„Fanfan la Tulipe“
Scenariul este semnet de Bece Wheeier și j 

Rene Fel’.et. iar regta apa-ține tai Cirtsrvan 
Jaque.

Filmul francez „Fenian la Tulipe" va reia ' 
și în orașele Timișoara. Orașul Sta'ui șt Ba 
citi. Iar la 28 iunie va fi prezentat ș: ti ' 
orașele Iași și Oradea •

(Agerpres)
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turile cozilor de furcă date cu atîta putere 
tine. N-a ma: putut să suporte sărmana înju
răturile Șl 
un mc .ne: 
vaci să 
Să iau 
neața. ta prînz 'ș 
Las’ că-mi ajunge 
restul zilei.

Căprioara a fătat 
ori se gindește să : 
a mai da lapte. D 
ăsta ti provoacă i

le altor.wane.
îriJc ded* să 
păcâl. . i

Vat4 Aorica. Cin 
ncișțe oafe aceasU 
tește bHndâ
Sau cine" nu-s poal 
merita si î se des 
Dar acum, nui cu s 
pie stlptnul 0 de 
ooleșli d cei mai

ipeteie tale. Și 
dat. dacă ar fi 

idească. de ce a; 
ncâ trei bătăi în

seara 
băuta
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tale nu le place să le mulgi fără ca înainte 
să le speli ugerul. Ele au văzut că Boinbo- 
n;ca, Negbinița și celelalte vecine ale lor de 
sub îngrijirea lui Bratosin sînt mulse abia 
după ce li s-a spălat ugerul și după ce au 
fost curățite de bălegar. Tocmai pentru a- 
ceasta dorința lor atit de arzătoare e să tră
iască în curățenie, care depinde numai de 
tine, tovarășe Andrei.

Dar să lăsăm și 
pentru că bietele Vaci mai au și 
zuri pe suflet.

Cum nu ar putea ele. de pildă, 
Andre:, să nu fie necăjite, cînd 

așteaptă mai mult de jumătate 
program ? Iar cînd vii. Ia -pro- 
<ă ceilalți mulgători s-au apu- 
lar tu nu ai început încă nici 
rjzburj tot pe ele .pentru că 

ta bălegar". Ele mai sint -upă- 
pentru faptul că tu nu respecți nic: 
mulsului. Cu toate că incepi In urina 
i. totuși reușești să termini de muls 
a ceilalți mulgători ! Cum de ren
ta se înțelege-de la sine: da* munca 

aceasta este un a- 
i afirmai tg. că nu 
loc este numai ura 
rijilor: de snjmale. 

n putem t to- 
ederea faptul 
ile întregi de 

nă'iui •*
QCTC4 
irșito 
de a

Colectivul oficiului construcții șî montaje 
foraj Moinești aduce o contribuție de seamă 
ha’ puternioa.. dezyojțiar.e, a regiunii .- petrolifere 
din Moldova. Organizîndu-și’ temeinic munca, 
petroliștii de aici au reușit să scurteze simți, 
tor timpul de mutare, montare și demontare 
a turlș'.or. Lucrîhd lă montarea unei turle me
talice, brigada de turliști condusă die Gh. Sta, 
ri și.a - terminat lucrarea în numai 7 zile tn 
țoc de 17 zile cît ia fost programat. De aseme
nea, brigada de turliști 
în întrecerea socialistă 
minat demontarea turlei 
zile înainte de termen.

Cu un -bilanț bogat au încheiat-prima deca
dă a lunii iunie și alte brigăzi de tractoriști, 
săpători și izolatori din' cadrul acestui ofi
ciu. Pentru succesele obținute, brigăzile de 
turliști au primit premii în valoare de 2300— 
4500 lei, . > < ? ..

Și în cadrul oficiului 2 foraj, munca petro
liștilor în prima decadă a lunii a-fost rod
nică. Brigada oare lucrează le .forarea sondei 
1110 condusă de Anton Beța, și-a depășit în 
această perioadă planul , cu 8,89 la sută, iar 
brigăzile conduse de Nicolae Pîrvu și Ioan 
Nicolau și-au îndeplinii planul în proporție 
de 146,9 La sută și respectiv 1'16,1 la Sută.

(Agerpres)

condusă de fruntașul 
Tănase Mușat a ter. 
de lă sonda 916 cu 5

aceasta la o parte. Asta 
alte neca-

Gata pentru recoltare

Irei 
dimineață te 
de oră pește 

cat de muls, 
curățenia, te

tovarășe 
în fiecare

.4

C

Mecanizatorii de la S. M. T.-Turnișor, 
raionul Sibiu, au terminat în întregime repa
rațiile în vederea muncilor de recoltare. Pînă 
la 17 iunie, ei au reparat complet 48 de ba
toze, 24 de tractoare KD—35, 7 tractoare Lanz, 
40 de motoare electrice, 32 pluguri de trac
tor. grapele, discuitoarele, motoarele stabile, 
ele Echipa de reparare a tractoarelor, con
dusă de Werner Keul și echipa de reparare 
3 batozelor, condu-ă de Mihai Ber. s-au situat 
fruntașe în întrecerea socialistă pe întregul 
S.M.T.
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străine de n 
le ? Și *ăra indo- 
uk care vor citi 
iibă Inseinra, ne 
d că e bine să te 
lînd. mai înțelegă- 
irăneș’i după pro- 

lie. să Inv-rți -fin t x- 
i ar crește produc 
salariul tău.
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In campania de recoltare,- S.ALT.-Turnișor 
va aplica metoda graficului Orar la șase ba
toze. S-au luat măsuri pentru -asigurarea 
hranei tractoriștilor și a combustibilului ne
cesar pe toată dunata campaniei.

In seara zilei de 18 iunie au terminat repa
rațiile și mecanizatorii 
raionul Tîrnăveni. Au

de la S. M. T.-Boziaș, 
fost reparate 31 de 
de batoze, motoarele

i prieiepeșae. mai 
n-naalele » Să le 
i păsrrezi curăten 
«Jnelaîți? Atunci 

tpte. ar crește salariul tău. S-ar 
■s■■■-zt’ar. Altminteri nu țr se' preves- 
r-:c»bunr Se-vbr întreba peiiimădrep- 
ce vor citi scrisoarea : oare în gosiv 
agricolă de stat Stîlpu din regiu- 
tșt- nu există zootehnician. nu exis- 
ucere care să tragă la răspundere 
ășul Andrei ? Și dacă există zooteh- 
I gospodăriei și în deosebi condu
sei cum se face că tovarășul Andrei 

—ut I- așa hal vacile gospodăriei 
— (avind în vedere că și zootehnici, 
tovarăși: din conducere cunosc me

de îngrijire ale tovarășului Andrei?) 
ceastă întrebare rămîne să dea iăs- 

RIPS in fapte zootehnicianul G.A.S. Stîlpu și 
-C z.': tovarăși din conducerea gospodăriei.

P. LUNGU

cere a
■

ii:ri

tractoare KD—35, 27
stabile, motoarele electrice, discuitoarele, sece- 
râtorile-legători etc
stațiune 
metodei 
Această
zatorii de la S.M.T.-Sighișoara.

(Agerpres)
fi-VOC

in momentul de față, în 
un curs pentru studierea 
sovietic Nicolae Breditik.

funcționează 
mecanicului 
metodă va fi aplicată și de mecanil

,/r. «ți.

Excursii
pentru oamenii muncii

Biroul de t-u-Consiliul sindical regional și 
rism din Ploești au organizat în cursul aces
tui an 32 de excursii pentru oamenii muncii 
din Valea Prahovei, Cei 3.700 de participarfți 
la aceste excursii au vizitat Sinaia. Predeal, 
Muntele Roșu, Che’îa și București,

» »»■»■»♦ ♦ ♦ » ♦♦♦ ♦ »♦ ♦ ♦ »

Unele probleme ale literaturii 
în paginile revistei „Cravata Roșie“

Un mijloc însemnat de educare comunistă a 
copiilor din patria noastră, este presa pentru 
copii, editată de C.C. al U.T.M.

Imbunătățlndu-se treptat, revista „Cnavața 
Roșie" este așteptată în fiecare lună de mii 
și zeci de mii de pionieri șî școlari, cărora le 
este adresată. Ultimele numere ale revistei au 
deveniț mai atrăgătoare și ma* interesante oa 
în trecut, mai. aproape de preocupările și ce
rințele copiilor.

Revista aduce o contribuție prețioasă la e- 
ducarea patriotică și iriternaționalistă a citi
torilor săi. Au apărut o serie de materiale 
reușite oglindind realizări ale regimului de
mocrat-popular, frumusețile țării, momente 
din trecutul de luptă al poporului i partidului 
nostru. In paginile „Cravate1 Roșii", Mihail 
Sadoveanu și M Ben’uc au povestit cu deo- 
sebită căldură copiilor, despre minunatele bo
gății folclorice și; obiceiuri străbune. Valo
roase sini de asemenea povestirile „Botezul 
luptei'' ș* „O demonstrație de copii" de A. G. 
Vaida, „Părintele basmului nostru" de G. Măr
gărit, „Ciprian Porumbescu" de Al. Popovici, 
„Transfuzia” de Nicolae Minei și altele. Cul
tivarea dragoste' pentru marea Uniune Sovie 
tîcă și a solidarități'' cu oamenii muncii din 
lumea întreagă, demascarea 'mperialismului și 
prezentarea vieții copiilor din țările capitaliste 
constituie o preocupare permanentă a redac
ție: Copii' citesc cu drag numeroasele schițe 
și poezii traduse d’n l'mba rusă, care le vor
besc despre viața ș: faptele pionierilor sovie
tici Dintre materialele originale trebuie re
marcate povestirile „Despre un oraș ca din 
basme" de Petru Dumitriu, „Toba lui Noho" 
de Al. Popovici. „Scrisoarea" de Eugen Mân
drie sau poezia „Un cîntec fericit de mai" de 
Ion Hobana.

Recent „Cravata Roșie" a deschis un ins
tructiv concurs de geografie. In revistă apar 
adeseori scrisori de la pionieri și articole ale 
profesorilor sau instructorilor cu privire la 
problemele școlii și vieții pionierești. S-au 
obț'nu’ succese în ceea ce privește publicarea 
unor materiale bune de știință popularizată șl 
distractivă Recenziile și recomandările biblio 
graf'ce, rubricile de sport, curiozități jocuri, 
filatelie frumos Ilustrate, dau revistei un con
ținut mai variat, plăcut copiilor. In numerele 
apărute anul acesta este vădită o creștere 
simt'toare a nivelulu' prezentării grafice.

Locul principal în paginile „Cravatei Roșii" 
îl ocupă, după cum este și firesc, literatura. 
Forța educativă a unei reviste de copiii este 
determinată în primul rînd de calitatea ma 
terialului ei literar Ca șl în literatura pentru 
cei vîrstnici esențială este aci problema tipi
cului Realizarea tipiculu* este principalul mij 
loc de atingere a scopurilor educativ pedago 
gice ele literaturii pentru copii Prin eroi* ti
pici, prin imaginile tipice pe care la creează, 
scriitorul promovează noul — dîndu-l copfT- 

lor drept modei de urmat — și combate ceaa 
ce este vechi, putred, sortit pieirii. Spiritul de 
partid în literatura pentru copii cere zugră
virea veridică a luptei dintre nou și vechi, 
afirmarea convingătoare a victoriei noului.

Un rol cu totul deosebit, adeseori determi-. 
aant, în formarea sufletească a copilului îl 
au eroii literari care-i devin dragi, în care el 
vede idealul în viață și cu oare se străduiește 
să se asemene. De aici, însemnătatea — am 
putea spune, uriașă — a făuririi chipurilor de 
eroi pozitivî tn literatura pentru copii.

Abstracț'e făcînd de publicarea romanului 
„Inimoșii" (pe care nu-l vom analiza arti
colul de față *) constatăm în „Cravata Roșie" 
o foarte slabă prezență a eroilor pozitivi. Ci
titorii ar dori să apară mai des asemenea ma. 
teriale ca poezia ,,Pionierul inovator" de A. 
Toma

In numai cîevia linii, poetul a schițat chipul 
unui copil simpatic, vioi, a cărui minte în
drăzneață se avîntă pe căile științei, care-i 
sînt astăzi larg deschise. Alteori kisă întî.rim 
„eroi pozitivi", care, deși confecționați după 
toate regulile pedagogice, rămîn străini, rec:, 
lipsiți de viață. Așa este de pildă Andrei d r 
poezia „Sania cu leacuri" de Sorin Petrescu.

După o introducere mult prea lungă In oare 
facem cunoștință cu eroul principal numa' 
după nume. Andrei se pierde de ceilalți cop' 
și alunecă sub ghiața rtului. Sprijini* doar 
de un ciot și încercînd zadarnic să se apuce 
de o creangă de salcie. Andrei imploră salcia 
și vîntul. Fără nic’ un rost autorul introduce 
aci o notă de fantastic de supranatural :

„Și poate că salcia, sau poate vîntul. 
Băiatului îi ascultară cuvîntul. 
Sau poate, acești cristalini clopoței 
Ce răsunară în noapte deodată. 
Oțel t-au turnat în trup lui Andrei, 
De-a sărit pîn-la creanga visată".

Odată salvat. Andrei aude ma' deslușit clo
poțeii sanie* care aduce în sat medicamente 
și care dacă va trece peste ghiața murată a 
rîului se va afla tn primejdie. Copilul rămine 
în cumpănă : „Să stau pe mal s-o opresc? Sau 
să plec?" Frămîntarea lui e descrisă superfi
cial, în versuri de genul următor:

„Dar l-așteaptă buna-i mamă! 
Bezna, boala îl înving! 
Zurgălăii însă-l cheamă: 
Cling-cling. cling-cling".

Și după o dezbatere contradictorie în care 
sînt expuse numeroase argumente pro șl con
tra, spiritul de abnegație învinge interesul in
dividual. întreg conflictul e însă artificial, 
căc.1 sania se auzea deja atît de aproape în- 
cît a o aștepta nu ma, reprezenta nici un 
sacrificiu. Ce să mai vorbim despre felul în 
care micii prieteni ai iul Andrei înțeleg să 
„cinstească" fapta de eroism a acestuia? El 

hotărăsc... să nu se ma: joace pînă etnd pre
levai lor nu se va Insănă'oș complet

Mult ma: numeroase sîn: povestirile și ver
surile consacrate combater: deprinde." Ic- 
vechi, nesănătoase. Pe Ungă unele schițe 
șite („Vatmanul" de M. Stoian. „O dee" de 
V. Chirsec) abundă în revistă materialele sche
matice, în care transformarea eroului nu este 
justificată tn conflict, ci se produce brusc, ar
mai pentru că „așa e just", fără o irămin- 
‘are reală, v'zîbilă. De pUdă. In schița : ,„M 
hăiță zis „aproximativ" tăcem cunoștință cu 
un băiețaș pasionat pentru tehnică, bun ele.. 
dar dușman înverșunat a> calculelor precise. 
Se organ zează o întrecere intre ma multe 
grupe pioniereșt:. pentru construirea ceLr ma- 
bun apacal de radio cu ga-enă SLhălță cm 
duce una din grupe și e sigur de victorie. La 
concurs insă, se constată că aparat- or nu 
merge, deoarece a fost construi: după calez -: 
„aproximative". Bate ta ochi de ta o poștă 
că nici o grupă nu putea să-și fi prezenta: 
aparatul la concura fără să-J fi încerca: ma 
înainte măcar odată Autorul a introdus Insă 
un asemenea deznodămint neverosimil, pentru 
ca surpriza nereușitei să poată ..justifica" 
subita și radicala transformare a eroului.

In schița „Ghiță Păunescu al IlI-iea" de AL 
Popovici. întreg conflictul e construit pe o 
bază falsă. Ghiță Păunescu este un copil isteț, 
plin de inventivitate, care construiește tot felul 
de mașinării complicate: un taburet cu arc 
pentru bunicuța care nu ajunge ta borcanele 
de pe dulap, uo „ieagăn electric" pentru fra
tele ma: mic, o ,,mîță electrică" etc. Dar 
„invențiile" sale, izvorîte din cele mai bune 
intenții, provoacă necazuri celor ai casei. De 
aceea autorul a socotit necesar să rezolve 
conflictul pr’ntr-un verdict nefavorabil micului 
„inventator" In final, după ce încearcă să-l 
discrediteze prin afirmația goală că are 2 la 
matematic:, autorul îl prezintă pe Ghiță pri
vind bosumflat cum frățiorul îi rupe filă cu 
f:!ă oaierul cu „invenții", sub privirile apro
bative ale fațălui. Unde este aci sensul edu
cativ? Teza moralizatoare a autorului merge 
vădi: împotriva simpatiilor firești ale citito
rului. intre o „cumințenie" anostă și o zbur
dălnicie plină de inventivitate, copiii vor fi 
îndreptățiți să opteze pentru cea din urmă.

Unele povestiri apărute în „Cravata Roșie" 
au reale merite în ceea ce privește zugrăvirea 
eroilor maturi,, a relațiilor dintre profesor* .și 
școlari, dintre copii și părinți. „O femeie obiș
nuită" de Mioara Cremene, „Irimia Șandru" 
de Ștefan Luoa, „Uță" de Gh. Ștefan, stat 
străbătute d: emoția sinceră a, unor procese 
sufletești vii, veridice Aceste povestiri con-, 
ving prin însăși acțiunea lor, prin imagini. 
iar nu prin soluții artificiale. In alte materiale 
însă, figurile profesorilor, părinților, instruc
torilor de pionțeri sînt. șterse., Jipsit.e de_căl- 
dură. Așa este, „Un om din zilele noastre" de
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-Va-uori bjpu reulâ ea grea:iț:le și cu duș-

«•sir cor.:redact:.Ie ascuțite ale vietii sini
•wda’.e cu curaj, ca in schița „Balta" de 
A.e indr-j Of: — a! căre» conflict puternic 
e i n pirate insuficient realiza: artistic. De 
a : e cu excep ta aceste; schițe și a părții a 
fesa âln poemul lui N Labiș „Puiul de cerb" 
existența luptei de clasă in țara noastră nici 
nu e am:nt;ță în materialele apărute în 1953. 
Acetaș: lucru trebu’e spus despre toate mate- 
' ■ tie publicate la siirșitul anului trecut în 
legă-.ura cu alegerea deputaților. în sfaturile 
poputare.

Munca dîrză a poporului nostru pentru în- 
făptuirea programului de măsuri economice 
<an l:t de Plenara C.C. al P.M.R. din august 
1953, nu și-a găsit o întruchipare artistică în 
„Cravata Roșie" Fabrica, mina, șantierul sînt 
inexistente în materialele literare' din ulti
mele •" numeri. Problemele creșterii produc
ția agricole sini ți ele atinse doar tn treacăt. 
Redacția socotește, pe semne, că își face da
toria numai prin publicarea materialelor teh- 
aico-științifice. a articolelor de îndrumare a 
cercurilor miciuriniste șra.m.d.

Povestirile despre viața și munca celor mari, 
despre eforturile depuse de oamenii muncii 
pentru construirea soctalismulu! în patria 
noastră sînt deosebit de necesare, educației 
patriotice a cititorilor. Asemenea povestiri fac 
să crească dnagoșțeș și. prețuirea copiilor pen
tru tot ceea ce se întăptuiește astăzi, în ani* 
reg malui demoerat-poputaț, pttntju.asigurarea 
viitorulu’ lor fericit. E necesară de asemenea 
oglindirea în imagini a felului în care (parti
cipă pionierii și școlarii — după puterile lor 
— la îndeplinirea sarcinilor actuale pe țărîm 
economic și cultural.

★
O mare l’psă al multor materiale din 

„Cravata. Roșie" este că literatura e înecată 
în didacticism. Trebuie înțeles că numai o- 
glindirea tipică, veridică a vieții în imagini ar. 
tistice, are urmări educative reale, în vreme 
ce platitudinea ș1 schematismul anihilează bu
nele intenți; pedagogice. Poezii reușite, ca 
„Să vă spun ce face frica" de Cicerone Teo- 
dorescu, ,/>uiul de cerb” de Nicolae Labiș, „O 
întîmplare ciudată"' de Cezar Drăgoi, *,Voi
nicul" de I. Serebreanu, găsesc cu- ușurință 
drum sp.țe sufletul copiilor. In schimb, atunci 
cînd o lucrare nu face decît șă Ilustreze în 
versuri său proză, diferite principii, reguli de 
bună purtare, sau să relateze în mod afir
mativ, diferite evenimente, ș! aspecte ale rea- 
Jităților pbaștr.e, influența sa este minimă Un 
.record- de p i*a_t itad i n e, pa re- șe aproape Țm ba - 
tab1!, îi deține poezia „Casă nouă" alcătuită

— i ne îneznoș"? ițe-ază Mihail Ga-

„... o odaie
Sz:ragertat un balcon, p baie,., ' 
Ș.-i bine-aici. E liniște și soare,./. 
Pe.’de e cu flori, pe jos covoare, 
Un radio, o poliță cu cărți. 
Caiete, niște grafice și hărți...*’

Lipsite de oalități literare sînt poeziile 
„S'.opz!" de Dan Damian sau „Scrisoarea 
j-.z; școlar" de Alexandru Andrițoiu, din 
rare cităm:

..El, deputatul luptă cît se poate 
Ca fiecare, să avem de toate

Să ne tie viața primăvară
Căci vezi, prin el ne poartă grijă— o țară 
Din suflet noi să mulțumirii, se cade, 
Dar nu numai din vorbă, ci la carte ;

Să arătăm că școala ce-o iubim 
Am meritat-o. Și încă din plin!”

Nici după critici aspre apărute în presă — 
de pildă cu privire la poeziile „Stopul" și 
„Casă nouă", „Cravata Roșie" n-a renunțat 
să publice proză versificată. Iată un fragment 
din „Primăvara" de Nichita Bistricearfu, apă-, 
rută în nr. 7 din mai 1954:

„Ei se-adună roată 
Cînd, pe loc, zidarul 
A lăsat deoparte 
Sculele și varul 
Și a pus îndată 
— Bine se pricepel — 
O seîndură pe-o cioată"...șa.m.d.

In multe materiale este evidentă necunoaș
terea profundă a realității, a cerințelor copii
lor. superficialitatea, lipsa unui bogat material 
de viață care să hrănească imaginația scrii
torului. Rezultatul inevitabil este că, chiar și 
în unele lucrări în genere izbutite, adeseori 
fantezia creatoare este înlocuită printr-urt șa
blon ieftin, cusut cu ață albă. E semnificativ 
de pildă că trei schițe apărute în numerele 
5, 6 și 7 din 1954, încep Invariabil prin același 
episod arhiuzat al copilului pe care mama, 
ceasornicul și soarele de dimineață reușesc cu 
greu să-I ridice din pat.

Umorul este indispensabil literaturii pentru 
copii. Școlarul nu va iubi o revistă pe care 
s-o citească cu fruntea încruntată. Trebuie să 
spunem însă că satira și umorul sînt una 
din părțile cele maț slabe calitativ ale „Cra
vatei Roșii" „Răvașele" din nr. 1/1954, poe
ziile satirice „Trei preacunoscuți viteji", „Ves- 
țițil grădinari" și altele sînt lipsite de haz. 
Cine poate să zîmbească măcar, la un ase
menea ,,răvaș":

„Moș Gerilă, moșul bun 
Ți-a adus în dar săpun 
Care spală foarte bine.-.. 
De ce și-o fi rîs de tine ?“

Revista „Cravata Roșie" a publicat o serie 
de povestiri științiflcri-făritastice de bună ca
litate („Arcul vrăjit" de Nicolae Minei, „O- 

ohm stăpînui- codrului' de Al. Calistrat și 
altele)..

înainte de a încheia, se. impun unele obser
vații cu privire la gramatică ș*l grija peir.ru 
limba. Nu ș’.im cum se impari intre redacție 
și tipografe vinile pentru nenumăratele gre
șeli grosolane de gramatică de pildă din nr. 
.7/1954. E limpede însă că răspunderea prin
cipală, revine redacției, ca și pentru traducerea 
inadmisibil de neglijență a unu; fragment din 
C. Fedin, (nr. 2).

Deși bine scrise și instructive, povestiri cat 
„Iarna în pădure". „Moșnenii din Ohaba", 
„Ursoaica Idin Paring" sint prea .-lungi și mo
notone, nu poț păstra încordată atenția citito
rului, Unor atari dificultăți, li se adaugă une
ori o literă extrem de mică, (vezi de pildă 
Nr. 8. „Povestea fluviului Huai"), care obo
sește și îngreunează lectura. ,

♦
Pentru ridicarea nivelului materialului lite

rar diri „Cravata Roșie” și lichidarea lipsuri
lor actuale — care sînt, în bu'iă parte, co
mune'întregii noastre literaturi penffu topi: — 
problema-che’e este antrenarea mai largă a 
celor mai' bune forțe scriitoriceș:i. Redacția 
întîmpină încă mari dificultăți în această pri
vință ș: are nevoie de un sprijin activ din 
partea Uniunii Scriitorilor. De ce - de pildă
— n-ar colabora maț des lă „Cravata Roșie” 
scriitori cu experiență ca: Cezar Petrescu sau 
Al. C. Constantinescu, autorii unor cărți atît 
de iubite și prețuite de Copiii noștri ? De ce 
n.ar scrie și Veronica Porumbacu, a cărei feerie 
pentru copii a fosț publ'cală de curînd, frag
mentar în „Gazeta literară”. De ce n-ar de
veni colaboratori permanenți ai revistei, tineri 
ca O. Pancu-Iași, P. Luscaîov, Mira [osii, 
Sonia Laria-n, V. Vîntu, care s-au remarcat 
în ultimii ani prin scrierile lor pentru copii? 
Din păcate. Uniunea Scriitorilor se preocupă 
prea puțin de activitatea scriitorilor în dome
niul colaborării la revistele de copii. Scriitorii
— chiar și aceia, oare scriu pentru copii, — se 
deplasează rar în mijfocul copiilor.'mai ales 
a celor de la sate, pentru a le cunoaște viața, 
preocupările, ‘cerințele. E necesară și o mai 
bună muncă de îndrumare, din partea -redac
ției în spiritul celei mai serioase exigențe Nu 
poate fi permis unui poet talentat ca Andri
țoiu să scrie pentru .copii - ma; de. milă, 
rniai de silă — o poezioară lipsită de . orice 
însușire artistică. Răspunderea scriitorului și 
a redacției foță. de micii cititori nu .stă cu 
nimic ma! prejos de răspunderea față de ci
titorii maturi.

Folosind bogata experiență a literaturii și 
presei de copii din Uniunea Sovietică,, redac
ția trșbuie să transforme „Cravata Roșie” în- 
tr-un prieten nedespărțit al pionierilor și șco
larilor noștri,

ANDREI BALEANU

*) Vezi cronica apărută în „Scîntela tine
retului" nr. 1545 (Nota red.).
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Conferința de la Geneva
— Ședința restrînsă din 18 iunie —

GENEVA 18 (Agerpres). —
La 18 Iunie a avut loc cea de a 15-a ședință 

Pestrtnsă a conferinței de la Geneva consacra

Declarația lui Huan Hua, reprezeniant al delegației 
R. P. Chineze la conferința de la Geneva

GENEVA T8 (Agerpres). — China Nouă 
transmite: Huan Hua, reprezentant al de’e- 
gației Republicii Populare Ch'neze la con
ferința de Ta Geneva, a făcut la 18 iunie re
prezentanților presei următoarea declarare, 
în legătură cu declarațiile războinice ale 
ministrului afacerilor externe al Coreei de 
sud, Bion Iun Te: «.-

„A doua zi după ruperea unilaterală a 
discuțiilor .în problema coreeană la conferința 
de la Geneva, ministrul ’sud-coreean al aface
rilor externe, Bion Ion Te, a făcut la o con
ferință de presă la Geneva o dectaraț'e net 
războinică. Această declarare a arătat în 
modul cel mai-clar urmările nefaste provocate 
de actul ruperii unilaterale a conferinței — 
act, pe oare, delegațiile celor 16 țări care au 
participat Ia războiul agfes'v împotriva Co- 
ree', l-au Întreprins din ordinul Statelor Unite. 
In declarația, care a Tost făcută în sprijinul 
vădit al Statelor Unite, Bion Ion Te a spus 
în mod fățiș că în urmă eșecului tratativelor 
în problemă coreeană, acordul de arm'stițiu 
în Coreea nu ma! este valabil: și că guvernul 
Li Sîn Mari i este de pe acum „cu totul liber 
de orice obpgații asumate în baza acordului 
de armistițiu".

Această declarație a lui Bion Ion Te nu a 
fost surprinzătoare. încă înainte de- d’scuta- 
rea problemei coreene la conferința de . la Ge
neva, precum și în cursul discutării ei, în 
nenumărate declarații ale lui’Dulles și Li" Sîn

Intîlnirea dintre Ciu En-lai și Georges Bidault
PEKIN 18 (Agerpres). — Potrivit relatărilor 

corespondentului din Geneva al agenției China 
Nouă, la 17 iunie a avut loc o întîlnire între 
Ciu En-lai, ministrul afacerilor externe și șeful

Demisra primului ministru sud-coreean
SEUL 18 (Agerpres). — După cum anunță 

iagențte France Presse. primul ministru al 
guvernului fantomă din Coreea de sud, Paik 
Țo Sin, a demisionat.

Urmărind acapararea întregii puteri a sta-
uvț:o-.-";c

Plenara Consiliului Central
al Sindicatelor din U. R. S. S.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — TASS trans- 
inite: La 17 iunie, a avut loc prima plenară 
h Consiliului Central al Sindicatelor din 
Uniunea Sovietică, ales dz Congresul al XI- 
lea ai sindicatelor sovietice.

Plenara a discutat problemele organizato
rice.

Plenara a ales Prezidiul .C.C.S. din 
U.R.S.S , compus din Aslanov A. O„ Baba- 
ianț S. T., Goroșkin I. V., Gureev I. p., 
Glianțev M P , Etanov P. D., Eremeev T. V., 
Egurazdov S V., Hina M. V., Kresttan'nov 
V- L, Korobova F. N., Moskaleț K. F., Nev

: opor.s l-.' ț.-;” ■’O*'--'.. k .. ■ rii-Oa

Directivele Congresului al X-lea 
al P. C. din Cehoslovacia 

pentru elaborarea Planului de stat de dezvoltare 
a economiei naționale pe anul 1955

PRAGA 18 (Agerpres).— CETEKA trans
mite Directivele Congresului al X-lea al Par
tidului Comunist d'n Cehoslovacia pentru 
elaborarea Planului de stat de dezvoltare a 
economiei naționale a Republicii Cehoslovace 
pe anul 1955,

Congresul al X-lea al Partidului Comunist 
Bin Cehoslovacia a adoptat Directivele pentru 
țetaborarea Planului de stat de dezvoltare a 
economiei naționale a Republicii Cehoslovace 
pe anul 1955. .., ....

In Directive se subliniiază că pentru atin
gerea scopului principal al construirii socia
lismului — satisfacerea maximă a nevoilor 
inatertale și ciilțura’le mereu crescînde ale so
cietății — sînt necesare următoarele :

Prin măsuri curajoase și eficace să se. ob
țină în anii viitori sporirea substanțială a 
producției agricole ;

In interesul dezvoltării econom'el naționale, 
feâ se lichideze în ritm accelerat rămînerea în 
lurmă a bâzei de combustibil, energetică și 
faiinieră;

Să se extindă producția și să se Îmbunătă
țească calitatea mărfurilor de larg consum;

Să se rid'ce în mod substanțial nivelul ac
tivității transportului feroviar și euto;

Să se întărească regimul de economii în în
treaga economie națională a țării.

Planul pe anul 1955 trebuie să fie îndreptat 
tpre rezolvarea acestor probleme. îndeplinirea

Conferința istoricilor cehoslovaci
PRAGA 18 (Agerpres). — Ceteka trans

mite : La Praga au început să sosească dele
gați străini care vot participa la conferința is
toricilor cehoslovaci. La 17 Iunie a sosit la 
Praga delegația istoricilor sovietic! care vor 
participa la conferința Istoricilor cehoslovaci 
ce se va ține între 18—22 Iunie la Smolenice. 
Delegația sovietică. în fruntea căre'a se află 
P. N. Tretiakov, șeful Institutului de slavist'- 
că de pe lîrigă Academia de Științe a U.R.S.S., 
se compune din A. 1. Nedorazov și S. I. Bran- 
solov, oand'dați în științe istorice.

Intensificarea uneltirilor S. U. A. 
împotriva Guatemalei

NEW YORK 18 (Agerpres). — Potrivit re
latărilor corespondentului din Guatemala al 
agenției Unjted Press, partidul revoluției 
guatemaleze, care face parte din coaliția gu
vernamentală, a dat publicității o declarație 
în care acuză S U-A/de „organizarea și con
ducerea unei mișcări internaționale avînd 
drept scop înăbușirea și nimicirea . democra
ției din Guatemala".

In declarație se subliniază că complotul 
împotriva guvernului democrat din Guate
mala a luat în ultimele luni o tormă mai a- 
gresivă De date aceasta nu mai este vorba 
de o activitate șubvers'vă dirijată și subven
ționată de societatea americană „United 
Fruit Company” sau de o campanie calom
nioasă a presei, ci de o „mișcare organizată 
șl dirijată de Departamentul de stat al 
S.U.A.. În scopul înăbușirii și nimicirii de
mocrației din Guatemala".

In declarație sînt citate următoarele fapte: 
S.U.A acordă ajutor nelimitat militar și eco

tă discutării problemei Indochineze. Ședința 
a fost prezidată de ministrul afacerilor externe 
ai Marii Britanii, A Eden.

Man, care preziceau eșecul conferinței de la 
Geneva, se putea de pe acum vedea planul 
odios de a zădărnici tratativele pențru a ac
centua încordarea.

Declarația lui Bion Ion Te nu este declt o 
continuare a traducerii în viață a ecestu' 
plan.

Trebuie să. se arate aici că declarația lui 
Bion Ion Te va ajuta să se înțeleagă mai 
clar poz'ția celor 16 țări la tratativele în 
problema coreeană torpilate la ta iun'e. Pre- 
văzînd întru totul posibilitatea acestui pas 
periculos al S.U.A. și clicii lui Li Sîn Man 
— tret delegații — delegațiile Republ'cii 
Populare Democrate Coreene, Republicii Popu
lare Chineze și Uniunii Sovietice — au p-e- 
zeritat în ședința din 15 iunie propuneri im
portante pentru întărirea păcii în Coreea, 
după ce propunerile făcute anterior cu pri
vire la unificarea pașnică a Coreei au fost 
respinse pe nedrept șt s-a dovedit a ft cu 
neputință realizarea unui acord în această 
problemă. Propunerile prezentate la 15 iunie 
au fost de asemenea respinse în mod brutal 
de cele 16 țări...

Cele 16 țări oare au subminat conferința 
și care au respins • 'propunerile Republici: 
Populare Democrate Coreene, Chinei și Uniu
nii Sovietice trebuie să poarte răspunderea 
pentru consecințele ce' pot decurge din aven
turile de tot felul ale clicii lui Li Sîn Man", 

delegației chineze la conferința de la Geneva 
șl Georges Bidault, ministrul afacerilor externe 
al Franței.

tului și întărirea dictaturii sale, Li Sîn Man 
e declarat că va propune Adunării. Naționale 
sud-coreene un amendament la constituție, 
pentru a suprimă postul de prim ministru al 
Coreei de sud.

vikov I. A.. Nefedov N. P., Popova N. V., 
Pșenițin N. Ni, Rossocinski I. 1., Soloviov L. 
N., Cerednicenko E. T., Șvernik N. M., Șev- 
cenko A. I.

Plenara a ales președinte al C.C.S. din 
U.R.S.S., pe Șvernik N. M., vicepreședinte 
pe Soloviov L. N,, secretari ai C.C.S. din 
U.R.S.S., Goroșkin I. V., Gureev I P., Ko
robova P. N., Popova N. V., Sevcenko A. 1.

La ședința Comisiei de Revizie, aleasă de 
Congresul al Xl-lea al sindicatelor, preșe
dinte al Comisiei de Revizie a fost ales Kuv- 
șinov I S, 

lui cu succes va crea prem'zele pentru asi
gurarea dezvoltării proporționale a economiei 
național^ în cursul celu* de al doilea cincinal 
Totodată, vor fi create condiții pentru a co
ordona în timp cel de al doilea plan cincinal 
pe ani' 1953—1960 cu planurile U.R.S.S. șt 
planurile țărilor de democrație populară, m 
scopul folosiri' la maxim a tuturor avantaje
lor pe care le creează colaborarea cu aceste 
țări.

Congresul-al X-lea al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, a formulat ca directivă spo
rirea producție' industriale în anul 19-55 cu 
cel puțin 9%, In comparație cu anul 1954. 
menținîndu șe un ritm aproximat'v egal La 
producția mijloacelor de producție și ta pro
ducția mărfurilor de larg consum.

In 1955 pentru îmbunătățirea condițiilor de 
locuit se vor pune ta dispoz'țta oamenilor 
muncii 48.000 apartamente și se va asigura 
construcția pe viitor de locu'nțe ind'viduale.

Se prevede ca pînă în anul 1957 suprafețele 
însămfrițate în țară să fie sporite cu 3)0.000 
ha., tar producția ta hectar a cerealelor, ca-- 
tofilor și colturilor tehnice să i e mărită con- 
rderab-'l. In ’sectorul creșterii animalelor. Di
rectivele prevăd ca în an :’ 1957 producția de 
oarne să fie sporită cu'26% în comparație 
cu 1953.

în viitori: trei an’ se vor trim te 33).000 
oamen' pentru a lucra în agricultură.

Din partea istoricilor din R.P.R. part'c’pă 
la conferință praf, universitar dr. Victor Che- î 
res’eș'u. d rec o-u' Institutului de Istorie al i 
Aoademie* R.P R, R. P. Ungară va fi reprezen- | 
tată de către Zs'gmond Pazh. Peter Hanark ' 
de ta Inst'tutu' de istorie de pe lingă Academia 
de Șt ințe a R. P. Ungare.

Cooler ița istoricilor cehoslovaci va discuta 
principalele prableme ale istoriei cehe și 
slovace între ani! 1948 și Î954.

nomic fo-tuluf colonel Carlos Ca si i Io Ar,-nas. 
ca.-e conduce mercenarii din Honduras și 
amenință să invadeze Guatemala ; ele în
cearcă să oprească livrările de arina.nent 
pentru armata guatema'eză ; încalcă suve
ranitatea Guatemalei voi iod spațiul ei ae
rian ; livrează în grabă armament țărilor ve
cine cu Guatemala sub pretextul că Guate
mala. ar deveni o primejdie pentru securita
tea păcii pe continent.

★
NEW YORK 18 (Agerpres). — Informați: 

din presa americană arată că pregătirile in 
vederea unei Intervenții împotriva Guatema
lei. continuă.

Potrivit relatărilor corespondentului din 
Honduras al ziarului ..New York Herald Tri
bune". spre frontierele- Guatemalei se aduc 
„emigranți anticomuniști" (adică trădători 
ai poporulții guatemalez), ceea ce a dus Ia 
accentuarea ..zvonurifoj despre o iminentă 
acțiune-armată"'împotriva Guatemalei.

Ce-i înfurie 
pe ei...

Nici prin gînd nu ne-ar fi trecut să cerem 
ziarului american „New York Herald Tribune” 
să-și spună părerea despre iritarea și neliniș
tea pe C3re o provoacă miliardarilor din 
S.U.A. succesele uriașe dobîndite de economia 
sovietică.

Este bine cunoscut faptul că magnații dola
rului se tem de o întrecere pașnică cu statul 
sovietic deoarece e evident că sistemul capi
talist nu poate ține piept acestei întreceri. 
Morganii și duponții se tem — desigur — că 
ritmul rapid de dezvoltare al Uniuni: Sovietice 
și creșterea bunăstării materiale a poporului

exercită o influență atractivă asupra oameni
lor simpli din țările capitaliste. Toate astea 
le poate aprecia oricine din eșirile isterice 
furioase ale diverșilor senatori și oameni de 
afaceri americani, care însoțesc fiecare nouă 
victorie a economiei sovietice.

Dar tocmai pentru că toate acestea sînt cu
noscute pe scară largă, domnii de la „New 
York Herald Tribune” și acei al căror oficios 
este acest ziar, scoși din sărite, au lăsat să le 
scape intr-un articol redacțional unele mărtu
rii semnificative.

Dăm așa dar cuvîntul pentru un „inter
viu" redactorilor ziarului american. Repro
ducem mai jos cu o exactitate absolută cele 
scrise de „New York Herald Tribune" asu- 
mîndu-ne doar sarcina de a formula unele în
trebări.

întrebare : N-ați putea dv. în calitate de 
redactori ai unuia din cele mai mari ziare 
americane, să vă spuneți părerea despre situa, 
țja economiei sovietice?

Răspuns : „In timp ce mai continuăm să 
ne lăsăm legănați de legendele răsuflate des
pre „rușii înapoiați", giganticul stat sovietic 
își întărește puterea'economică mult mai re
pede decît o face’Europa occidentală ... Fap
tul trist și de netăgăduit, constă fn aceea că 
după război. în Uniunea Sovietică se constată 
un colosal progres industrial și tehnic, colo
sal după standardele rusești și uriaș chiar 
după ale noastre".

întrebare: Ce ne puteți spune cu pr -. Ire 
la producția mărfurilor de larg consum în 
U.R.S.S. ?

Răspuns : „Centrul de greutate a fost de
plasat asupra mărfurilor de consum. O mare 
parte din această producție este obținut! ca 
mașini noi. moderne. Fie că vreți sau r • s-o 
credeți, dar acest lucru constituie probabil cei 
mai amenințătoare evoluție din a doua t-~i- 
tate a secolului XX".

întrebare: Unii susțin că oameni: de «fa
ceri americani slut iritați și furioși din cauza 
atracției pe care o exercită L R S S. asupra 
unor cercu'fT'comeretate din occident. Sînt jus
tificate asemenea afirmații ?

Răspuns : „Lucrurile sînt de-a dreptj'. su
părătoare dacă privim comer :l. la :—.reaga 
Europa răsar tratate comerciale cu L:: ursea 
Sovietică ca florile sălbatice, iar iadostriașa 
din Europa occidentală se îndreaptă ta nara ir 
mare spre Moscova. Aproape în urcare zi ci
tim despre încheierea unui noj acord comer
cial cu Marea Britanse. Franța. Italia. Elve
ția. Grecia. Suedia. Norvegia. țări care pini 
nu de mult credeau și se temeau că ar putea 
fi de pe «cum In stare de răxbrx ca U R-S S.”.

întrebare: „Fiindcă vorirm despre comerț 
ce ne-ați putea spune despre vic.tele recen
te ale oamenilor de afaceri englez: în Uniu
nea Sovietică" ?

Răspuns : „Aceste vizite au determinat cea 
mai vie* actrrita'e comercială angio-sorietică 
ce a avut foc vreodată în capitala sovietică ; 
directori și tehnicieni la T2 firme britanice, au 
negociat cu ager—Te comertiaJe sovietice. 
Ceea ce au găsit acești iempărăfofi la Mos
cova a întrecut toate așteptările <: a consti
tuit cea mai mare surprză pentru ei".

întrebare; Știți cura se simt stâpînii too- 
nopoiuritar americane ta iegă ură cu «accese
le economiei sovietice 7

Răspuns : „Există date care arată că In
dustriașii noștri sînt neliniștiți șt nervoși. 
Ceea ce ir-.tă cel mai mult este ritmul de ac
celerare. viteza folosită de U.R-S.S. pentru a 
ne întrece".

întrebare: Credeți că iritarea și nervozi
tatea au darul să ducă la rezultate bune 7

Răspuns: „Contemporanii săvîrșesc deseori 
cele mai monstruoase greșeli atunci dnd fac 
aprecieri despre forța națiunii pe care o de
testă. Deși detestăm sistemul comunist tre
buie totuș; să apreciem cum se cuvine ceea 
ce urim. Contrar putem luneca de la o pri
mejdioasă eroare de calcul la alta".

întrebare: Nu găsiți că ar fi mai bine ca 
miliardarii' americani să aprecieze cum se 
cuvine realitățile și să se împace cu ideea 
coex stenței și întrecerii pașnice dintre Siste
mele capitalist și socialist ?

La aceasta. întrebare n-a mat urmat nici un 
răspuns.

E. R.
------ O-------

Victoria in alegeri
a blocului Partidului Popular Revoluționar 
și al celor fără partid din R. P. Mongolă
ULAN BATOR 18 (Agerpres). - TASS trans

mite : Ziarele mongole publică rezultatele de
finitive ale alegerilor pentru Marele Hural 
Popular care au avut loc la 13 iun'e. Potriv’t 
datelor publicate, numărul total al alegători
lor d'n toate circumscripțiile electorale a fost 
de 4)4.890 persoane ; d'ntre aceștia, la alegeri 
au ’uat parte 494.793 persoane, adică 99.98% 
Pentru candidați! blocului Partidului Popa ar 
Revoluționar și al celor fără partid au votat 
494.271 persoane, adică 99.9% din numărul to
tal a' alegătorilor câre au participat la vot.

Comisa electorală centrală a înregistrat a- 
legerea deputaților în Marele Hural Popular 
al Republicii Populare Mongote în toate cele 
295 circumscripții electorale. Toți deputății 
aleși .sînt candidați ai blocului Paîtidulul 
Populâr Revoluț'onar și al celor fără partid.

In Adunarea Națională franceză
MendOs France a primit votul de învestitură

PARIS 18 (Agerpres). — Agenția France 
Presse anunță că pentru „intenția net deca- 
retă a noului șef de guvern de a încerca să 
înche’e în mai puț'n de o lună pacea In In
dochina. intenție care a fost primită în mod 
cit se poa'e de favorabil de majoritatea par
lamentarilor francez *. 419 din ce: 620 de de- 
pjtațî a: Adunării Naționale eu acordat 
miercuri noaptea invest 'ura deputatului ra
dical Mend»s F-ance. Au votat contra 47 
deputați. ia- 154 s-au abținut. Se știe că ma- 
Jo-:tatea constitutional! necesară în aseme-

: nea cazuri este de 314 voturi. ’
In discursul în zare a cerut Adunării Na

ționale să-! acorde încrederea. Mendes France 
a subliniat că pr nc'pala teză a programului 
său es’e înceta-ea războiului din Indochina. 
E' a so'icitaî Adunări: Ntaț'ona'.e să-' acorde 
un termen de pa'r-j săptămîni. deciarind că 
guvernul său își va lua obligația de a tn- 
ciie'a pacea pînă la 3) iuiie. Mendes France 
a adăuget că dacă pînă la această dată nu 
va fi rea 'za:ă o hotărîre sat'sfăcătoare, gu-

• vernul său își va da demisa.
Mendes France a decțara: de aseme-ea că 

F-anța este -. sal nteresată în rezolvarea 
pașn'că a conflictului 'ndochinez. și că con
sultările cu experț'i m<_ari și d piomat'c* 
competenț- con.'i-mă po- b :a ea unei ase- 

I menea rezolvări. Subliniind că dorința de 
pace este couij-.ă întregi* națiuni, el a ară- 

I tat to'oda'.ă că încearcă să obț nă „securita
tea corpului expediționar francez din Indo
china ș* menținerea forțelor sale*.

In problema „comunității defensive europe
ne". Mendes France nu ș'-a preezat atitudi
nea. mărginindu-se să recunoască că aceste 
planuri prn.oacl neliniște și sciziune în 
Franța. El a declarat că guvernul său inten
ționează să procedeze la o „comparare a dife. 
ritelor puncte de vedere și ta apropierea for", 
precizfod că givemtd va prezenta în cel mai

Comisia apărării naționale a Adunării Naționale franceze 
s-a pronunțat împotriva ratificării tratatului C. D. E.

PARIS 18 (Agerpres). — portal generalului Koenig care cere respinge-
Com'sia apărării naționale franceze a «pro- rea „tratatului comunității defensive euro- 

bat vineri d mtneața cu 20 voturi contra 13 ra- pene".

Scurte
•La !7 ta-> e A. I. Mikoian. vicep-eșed nte 

al Cons*i:u!m de M niștri ai U.R.S.S.. a primit 
pe Esten Loden, m nrstrul afacerilor externe 
al Suedie*. care se găsește la Moscova Intr-o 
vizită neofxială La primire a fost prezent 
Roii Sulman. ambasadorul Saede> la L R.S.S.
• La 17 Iunie. V. A Zorin, locțiitor «| nri- 

mstru’u-' afacerilor exîe-ne «I U.R.S.S.. a pri
mit pe Esten L’nden. m vist:ol afacerilor ex-

, terne al Suediei. Le priarre a fost prezent 
RT-f Suîman. ambasadorii* evrao-dinar și 
plenipotențiar a! Suediei In U R.S.S.

• Prezid u! Acedem ei de Ști ițe a U.R.S.S.
1 ho ărit să organ zeze o expediție complexă 
fo reglu-ile nade se efectuează lucrări agri- 

I eri e de va <j-: oare a păminturitor virg'ne și
Ințe en te. Expediția va lucra timp de doi ani

I pe teritoriul regfan-~toe Kustanai. Kokcetav.
> izahstanul de -ord. Akmolinsk și Pavlo
dar. ținutul Altai și regiunea Novosibirsk.

O In Ședința d n 17 talie a sestari! Adn- 
I nârâ de stal a Repub'zjA Populare Ungare 
J *u cooâsaaî dtaațar pe moegtaeo bugetn- 
| . JT Ci

• Z eie acestea a fost dată în exploatare 
pmsa secț e a uz n« ch'mice din Por.gun,

; ca'e este una din cele ma’ mari întreprinderi 
I tadnsritale ale R P.D. Coreene. Această sec- 

te p-oduce îngrășăminte minerale azotate, 
I care au o mare însemnătate pentru agricul

tura tăriL

Speranță și luptă tinerească
O t’-ă.-ă iată, cu cozi bălaie, cu fața ru- 

•:— i de soare. îți surîde vesel printre fio. 
; u pom,- tmolburat* de primăvară. O

.’?■ îndelung. Ch;p*j-‘. sen'n ce tmpodo- 
I bește coperta numărului 5 «1 revistei „Tine- 
I ratai lumii* îți amintește poate de rîsul cris- 
I talin al tetei de pe malul rîulu! Vag ce stră- 
I bate Slovacia, de țăteenca bulgară din rodi- 
I toarea vale a rînlui Marița, sau poate de o 
I tinără blondă poloneză, cu ochi albaștri, ne- 

?P-s de sen - . născută pe pajiștile verzi de 
I la gurita Vîstule și Oderu'ui.

E o poză » nu â, dar diferită totuși de 
multe altele, prin vioiciunea ce se revarsă 
cri ea. prri xrața și bucuria ce o vezi în
florind pe fața fete'. întocmai crengii cu flori 
albe și catifelate pe oare o poartă tn mîini.

Iți este dat «ă vezi însă — pe măsură ce 
ră<- ești acest număr al revistei „Tinere’ul 
l-T. * — și alte chipuri: supte de foame, 
schimonosite de truda istovitoare, animalică. 
Iată de pildă fotografia unei tinere agricul
toare dmtr-c țară colonială, ce însoțește- or- 
ticolul „Fapte care vorbesc". Intr-adevăr: 
.-lipul ei gră ește a doma faptelor... E greu 
de crezut, dar în Iran fetele continuă încă 
să f:e vîndute în vederea căsătoriei pentru 
o cireada de vite. De altfel, în această țară, 
după cum s-a exprimat delegata Iranului 
la Congresul Mondial al Femeilor de ta Co- 
pe : vaga „viața fetelor tinere și a femeilor 
nu contează cîtuși de puțin".

Mizeria sălășluiește din plin în țările co
ri e Alătjrt de clini, zeci de mii de băr- 
ba* ș- femei d n Africa de Sud scotocesc 
Jupă hrană prin maldărele de gunoaie. Și 
tot aici, zece milioane de airicani au dreptul 
să viețuiască d >ar pe 13 la sută din supra- 
:a;a *âri; lor, în t'mp ce colonialiștii exploa
tator' devin prin acaparare, stăpînii celor 
mai întinse pămînturi.

Dar glasul tinerilor — indiferent în ce țară 
s-ar afla ei — se ridică cu toată tăria, eu 
toată forța care va deveni curînd biruitoare, 
împotr va a 'ol ceea ce este 'num-an, a tot 
ceea ce se îndreaptă — pe o oale sau alta — 
spre distrugerea omului .

La început ul apicolului său intitulat „Ideile 
și speranțele unui tinăr țăran francez", 
Pierre Leroux vorbește despre irumusețea și 
bogăția țării sale, datorită cărora tinerii 
francez* ar pjtea cunoaște o viață luminoasă. 
„Ce țară frumoasă și bogată! — scrie el. Cu 
toate acestea, ’inerîi noștri de ta sate trăiesc 
o viață fată nicio bucurie".

Și mai departe, Pierre Leroux în aceleași 
cuvinte simple dar pline de conținut scrie 
despre năzuințele tinerilor țărani din patria 
sa, despre lupta pe care s-au hotărît s-o des
fășoare: „Noi tinerii' țărani înțelegem, ca 
și tinerii muncitor', că trebuie să ne unim 
și să luptăm pentru a obț'ne o schimbare 
politică, pentru a duce și noi o viață m-ai 
bună".

Scrisoarea Iul Pi.crre Leroux se împletește 
atît de armonios cu cea a lui. N'ck Salikin In 
oare acesta își istorisește viața sa tristă pe- 

scurt timp parlamentului propuneri oare îi 
vor permite să ia o hotărîre în problema „ar
matei europene".

Expunînd programul său economic, Men
des a anunțat că scopul noului guvern este 
..să as gure o reiacere treptată a condițiilor 
de t.ra' ș: a independenței economice a țări'". 
Programul măsurilor economice concrete va 
f: prezentat parlamentului pînă 1a 20 iulie.

In t'mpul cînd ședințele Adunării Națio
nale eu fost suspendate, numeroși deputiați 
t -au exprimat în culoarele Palatului Bourbon 
'rd gnarea lață de no'le presiuni pe oare Sta
tele L T e încearcă să le exercite asupra 
Frânte pentru a o s'lt să urmeze politica 
d ctată de cercurile guvernante din Washing
ton. Deosebit de semniî'cativă în această pri- 
v era a fost cinș'derată o șt're' transmisă 
ch ar In ajun.:, vo uiu: de agenția France 
Presse. care munța că comisia pentru ata
ce" e externe a Camere' Reprezentanților d'n 
Statele Unite s-a pronunțat pentru interzice
rea .tajutorulu'* american acordat ațelor 
tari care nu au ratificat tratatul „comunită
ți defensive europene". Cercurile politice și 
c-ment-ntorii pun în strînsă legătură adopta
rea aceste* hotărîri cu votul de învestitură 
care a avut loc în Adunarea Naț'onală.

Co-espondcntul din New York ai agenției 
France Presse anunță La rîndul său că re- 
z . a votului Adunării Naționale de 
n- ercuri noaptea este viu comentat in cercu- 

?-N.U. ..Majoritatea observatorilor po- 
. s.- e corespondentul, cons deră că a- 
rezultat exprimă sen.imentul profund șl 

francez î:i favoarea încheierii pă- 
: ': Indochina și a unei politici indepen-

■ I'crată de presiun'Ie externe... A- 
c-aș' observatori sînt de părere că nou’ gu- 
V*r- va pune capăt eforturilor oare se depun 
In n-ece-.t pentru a antrena Organizația Na- 

f L'-.'tc în confl’ctul fndochinez și pen
tru internaționalizarea războiului".

știri
• Poșt.'. de radio Delhi anunță că în capi

tala Indiei a fost semnată o convenție comer- 
-■'= i ’■'.t-e India și R.P. Ungară. India va 
livra Ungariei produse agricole și textile, ier 
L-garia va exporta tn India utilaje.

• I~:r-o notă întitulată „Dezvoltarea in
dus:: :• de mașini agricole In Romînia" zia
re: „Frees Volk" subliniază succesele ren

tate de Republica Populară Romînă tn do
meniul aceste: ramuri a industriei. Ziarul 
re'e.ă itrpo-tanța acestei ramuri a industriei 
pentru comerțul exterior ai R.P.R. cu țări ca 
Danemarca, Indra, Turcia și altele.

• Agenția France Presse anunță că tn ca- 
drul campaniei de represiuni tndreptată îm
potriva petrioțifor din Kenya, 1a 17 iunie su
te-tf.i'.e colonialiste au arestat în apropiere 
de Nairobi 2.000 de persoane. In timpul cioc- 
n ■ dintre poliție și populația băștinașă, 
a a fost ucise trei persoane.

■ După cum relatează agenția France 
Presse. la 16 iunie guvernul tunisian condus 
de Mzali și-a prezentat demisia.

• După cum anunță postul de radio Tokio, 
un reprezentant al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Japoniei a declarat că in Japonia 
există 719 baze militare americane, inclusiv 
44 aeroporturi, 41 poligoane și 30 baze milita
re maritime.

Răsfoind nr. 5 
al revistei „Tineretul lumii"

trecută printre livezile Canadei, cu cea a tî- 
nărului mexioan care povestește despre cele 
peste 150 de comitete de luptă înființate în 
regiunea Lagunera pentru dobîndirea pămîn- 
tului, pentru sporirea salariilor, pentru con
tracte colective de muncă.

Prin problemele legate de vtața cotidiană 
pe care o ilustrează, cele trei scrisori amin

tita se deosebes'* fundamental de scrisoarea 
Katerinel Katra:iska:a din colhozul „Molo
tov", regiunea Moscova. Tînăra colhozti'câ 
sovietică alături de întregul tineret liber al 
patriei șoviet'ce, se bucură adine de munca 
sa, de rodul tuturor strădaniilor pe oare . îl 
închină înfloririi țării sale, yieț'i pașnice a 
popoarelor, tinereții învingătoare...

in același timp însă și Pierre Leroux și Ka
terina Kaitanskaia, și Nick Sal'k'n, . alături 
de milioanele de tineri și tinere sătence, sus
țin cu căldură Inițiativa tinerilor țărani i.ta- 
l'eni din provin' ia Ravșnna,, pentru organi
zarea unei întîlniri internaționale a Tinere
tului Țărănesc care va. trebui să ducă te 
intensificarea luptei tinerilor țărani din . ță
rile capitaliste, coloniale sau sem'coloniale.

„Viitorul tineretului nu este în C.D.E. *)“, 
reprezintă titlul unuia dintre articolele pu
blicate în numărul 5 al revistei. în el se re
flectă împotrivirea diferitelor pături sociale 

Intîlnirea internațională 
de atletism R.P.R.—Olanda

Deschiderea sezonului Internațional atletic 
din acest an în Capitala țării noastre v>a a- 
vea loc astăzi după amiază, odată cu desfă
șurarea probelor din cadru! primei zile a în- 
tîlnirii internaționale de atletism dintre echi
pele reprezentative ele R.P.R. și Olandei. Da
torită performanțelor excepționale realizate tn 
diferitele" întîlniri internaționale de către at- 
ieții olandezi, aceștia au dqvenit foarte cu- 
noscuți și apreciați în lumea întreagă. Evo
luția lor în Capitala patriei noastre este aș
teptată cu viu interes. Amatorii de atle
tism vor putea să urmărească pe recordmana 
mondială Fany Blankers Koen, fostă cam
pioană olimpică, pe campionul european la 
proba de 1500 m. plat W. Slijkhuis, pe sprin
tera Bertha van Duyne, pe recordmana la 
proba de săritură în lungime Vera Lust și 
alții. Reprezentativa R.P.R. cuprinde pe cei 
mai valoroși atleți în frunte cu maeștrii spor
tului 1. Soeter, I. Savel, I. Opriș, Lia Mano- 
liu, lolanda Balaș și alții.

Festivitatea de deschidere a întîlniri! Inter
naționale de atletism dintre echipele R.P.R. 
și Olandei se va desfășura la ora 17, după 
care va începe desfășurarea întrecerilor din 
prima zi, Iată programul acestor probe: 110 
m. garduri, prăjină, suliță băieți, 100 m. plat 
băeți, înălțime fete, 800 m. plat băeți, 100 m. 
p|at fete, triplu salt, 400 m. plat, greutate 
băeți, 5000 m. plat, disc fete, 3000 m. obsta
cole, ștafeta 4x100 m. fete, ștafeta 4x100 m. 
băeți. ’ (Agerpres)

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

Meciul <3a șah U.R.S.S. —S.U.A.
NEW YORK 18 (Agerpres). - TASS trans

mite :
La 17 iunie s-a jucat partidele întrerupte 

din primul Tur al meciului de șah dintre e- 
echipele U.R.S.S. și S.U.A.

După cum s-a anunțat, în partida cu R. 
Byrno, > rnare|e maestru sovietic Kotov avaa 
la întrerupere un pion în plus, dar șahistul 
american păstra șanse bune de remiză dato
rită faptului că pe tablă se aflau nebuni de 
culori diferite, lua reluare marele. maestru so
vietic a găsit un plan ingenios prin care 
folosea toate posibilitățile poziției. El a ob
ținut astfel doi pioni trecuți pe aripa damei 
și ta mutarea 59-a a decis partida în favoa
rea sa.

Averbach a pierdut ta D. Byrno, care avea 
ta întrerupere avantaj.

După primul tur a] meciului, echipa Uniu
nii Sovietice conduce cu scorul de 6—2.

----- •------

Un nou succes al fotbaliștilor 1 
sovietici

LENINGRAD 18 (Agerpres). - TASS trans
mite: Pe stadionul Kirov din Leningrad, în 
fața a peste 100.01)0 de spectatori s-a disputat 
ta 17 iunie intîlnirea internațională priete
nească de fotbal dintre echipele „Viking” 
(Danemarca) și „Zenit” (Leningrad"). Jocul 
a luat sfîrșit cu rezultatul de 2—0 (1—0) în 
favoarea fotbaliștilor sovietici.

L.a fluerul arbitrului de categorie interna
țională Jaroslav Vlcek (R. Cehoslovacă) echi
pele au început jocul.

încă din primul minut, jucătorii echipei „Ze
nit" sînt nevoiți să trimită mingea în afara 
terenului de joc astfel că sportivii danezi exe
cută o lovitură de colț. Unul din apărătorii 
sovietici respinge mingea, care ajunge ta a- 
tacanți. Un șut puternic și mingea este în 
poarta echipei „Viking",

Atacurile se succed ou repeziciune de la o 
poartă la cealaltă. Portarul echipei daneze. 
Henning Eltin oprește în ultimă istanță cîte- 
va lovituri deosebit de puternice. Prima re
priză ta sfînșit cu scorul de l—0 în favoarea 
ech.pei „Zenit" Leningrad.

După pauză, căutînd să lămurească o situa
ție periculoasă, unul din apărătorii echipei 
„Viking" introduce în minutul 17 de joc min
gea in propria poartă": 2—0. Pînă te sfîrșitul 
jocului nici una din echipe nu a reușit să mai 
înscrie, astfel că întîlnirea a luat sfîrșit cu 
rezultatul de 2—0 (1—0) în favoarea echipei 
„Zenit" Leningrad.

din Franța față de militarismul german, mî- 
nta finetiior studenți de ta Facultatea de 
Drept al căror comitet de acțiune format din 
tineri cu concepții dȚerite, dar militanți ac
tivi pe frontul păci', au lansat un apel pentru 
independența națională, pentru apărarea tra
dițiilor și viitoiulu’i național, pentru zădar- 
n.c'rea „C.D.E.“, instrument sinistru de opri
mare. Dar glasul tinerilor irancezi, dorința 
lor de viață se unește cu cel al tineretului 
german care se opune dîrz remilitar'zăr'i pa. 
triei sale, reînvierii Wehrmachtului. Ce poate 
fi mai grăitoare tn această privință decît 
fapta tinerilor din Hamburg care se împo
trivesc construirii vaselor de război, sau 
decit cea « tînărulu' Pietre din reportajul 
„Strada patrioților" oare împarte fără teamă 
în timpul exetcițitlor militare manifeste pa
triotice ?

La [el de dîrz ca și ei, Hans Kugler, tî- 
nărul austriac, plin de entuziasm, a adresat 
revistei o scrisoare in oare-și m-an'festă îm
potrivirea față de crearea ..armatei euro
pene".

Evocînd un episod fr'st din timpul răz
boiului trecut, Han« Kuglc scrie: „Inii re
amintesc și acum cum fratele meu mai mare, 
un om plin de dragoste de v>ață, in umlorma 
'de soldat, și-a luat rămas bun de ia noi, 
cum in scrisorile sale scria despre atrocită
țile războiului. El însuși a fost sfirleeat de 
uri obuz. Astfel, încă de tînăi am învățat să 
urăsc războiul". Tinerii de pretutirideni nu
tresc asemeni lui Ilans Kugler, aceleași sen
timente de ură fată de război. Ei doresc 
pace, cultură prietenie....

Sub această lozincă se vor desfășura in 
anul 1954 marile turnee ale tineretului d'n 
toate țările, eveniment deosebit căruia revista 
..Tineretul lunri" i-a rezervat numeroase 
coloane din paginile sale. Apelul Comitetului 
executiv al F.M.T.D eu privire ta intensifi
carea relațiilor Internaționale, culiurale și 
sportive, cunoaște din zi tn zi un răsunet 
tot mai mire in mijlocul maselor de tineret.

încă de pe acum se iac pregătiri însem
nate pentru, marea întîlnire a Plierilor fran
cezi, ce se va desfășura la Paris în cursul 
lunii iulie. Știri despre i't’eresul trierilor 
față de campania „Prm cunoaștere, spre 
prietenie" au tost publicate în revistă din 
zcle mai îndepărtate țări.

O scrisoare din Guatemala, vestește înce
putul pregătirilor pentru „Sărbătoarea de 
prietenie a tineretului din America Centrală 
și din Caraibe", alta din Chili, povestește 
despre inițiativa luată de tiaerii d'n această 
țară de a sărbători „Intîlnirea de prtinăva-ă 
a tinerelului din America de Sudri

Toate aceste . aspecte le întîlnești citind 
nr. 5 .al rev'stei „Tineretul lumii" Ele îți 
vorbesc despre unitatea tinerilor din toate 
țările, despre dorința lor fierbinte pentru 
pace... ;.

*) C.D.E. . „comunitatea defensivă euro
peană".

: C. S.
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