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Tradițiile luptei eroice 
pentru independenta patriei
POPORUL NOSTRU a comemorat zi

lele acestea împlinirea a 450 de ani 
Fde la încetarea din viață a viteazului 

Idomnitor și conducător de oști al Mol
dovei Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare a 
ărnas atît de viu tn memoria poporului 
;i atît de cinstit In cugetul său pentru 
elul în care, situtndu-se pe linia intere- 
lelor fundamentale ale maselor populare 
de a zdrobi jugul otoman, a condus lupta 
lentru cucerirea și apărarea independen- 
ei Moldovei.

In istoria sa zbuciumată, țara noastră 
a fost adeseori ținta atacurilor mișelești 
ale hrăpăreților poftitori la bogățiile ei. 
De nenumărate ori poporul nostru înse
tat de libertate și independență a fost 
nevoit să Înfrunte adversari aprigi, mai 
numeroși și mai bine înarmați, care ve
neau cu ginduri rele asupra lui. Și el i-a 
înfruntat cu semeție apărlnd cu prețul 
aîngelui Independența țării, nlmicindu-și 
dușmanii,, așa cum minunat a scris des
pre asta Eminescu: 
.împărați pe care lumea nu putea să-l 

mal Încapă, 
Au venit șl-n țara noastră, de-au cerut 

pămînt șl apă— 
jl nu voi ca să mă laud, nici că voi să

I te-nspăimtnt
3um veniră, se făcură toți o apă și-un 

pămînt"
Tradițiile luptei pentru Independență au 

•ădăcini adînci in trecutul istoric al po-~ 
torului nostru. In cele mai grele 
Temuri poporul nostru s-a arătat ca 
in popor care nu se poate obișnui 
:u supunerea, cu sclavia, care e dornic și 
^spiră către o viață liberă. Lupta sa a 
îmbrăcat cele mai diferite forme: de la 
încleștarea pe viață și’ pe moarte, pe cîm- 
iul de luptă, cu dușmanul cotropitor 
riînă la hărțuielile haiducilor-copiii codri
lor, care țîșneau din adîncimile păduri
lor, loveau năpraznic tn dușman și tn 
(boieri și făceau dreptate celor săraci. 
I Ce anume a dat o asemenea forță mici
lor țări romînești, incit ele să poată sta 
diecole de-a rîndul în furtuna luptelor cu 
tfruntea sus, pleeîndu-se numai rare ori, 
si atunci din pricina vînzătorilor de țară? 
,A fost la mijloc dragostea fierbinte a io- 
puitorilor lor pentru pămîntul țării. Oștilor 
JtTșmane care se abateau ca norii grei ai 
Jăcustelor lacome, le-au stat împotrivă 
/luptătorii care-și apărau holdele muncite 
vlin greu și căminele, puțini la număr însă 
însuflețiți de patriotism? Izvorul acestei 
torțe trebuie căutat tn cuvintele cu care. 
Jupă cum scrie poetul, a răspuns Mircea 
vemutului Baiazîd înainte de a-i zdrobi, în 
lupta dreaptă, hoardele-1 cotropitoare: 
h.Eu ? Iml apăr sărăcia și nevoile 
j și neamul—
/Șl de aceea tot ce mlșcă-n țara 

asta, rîul, ramul,
Ml-e prieten numai mie, iară ția 

dușman este. 
Dușmănit v«l H de toate, fără a prinde 

i chiar de veste,
iN-avem ațtl, dară Iubirea de moșie I e un zid

( Care nti se înfiorează de-a ta spaimă, 
' Baiazid".

In această luptă grea pentru indepen- 
‘ dență, poporul nostru a avut tn toate 
vremurile, un sprijin statornic la răsărit, 

■în poporul rus. Trăinicia relațiilor mili- 
; tare prietenești romtno-ruse, ajutorul re- 
■ ciproc, a constituit Întotdeauna un fac
tor de seamă tn luptele duse de poporul 
jnostru împotriva cotropitorilor.

Insă jertfele nenumărate ale maselor 
populare au fost de cele mai multe o~ 
zădărnicite de politica trădătoare a cla
selor dominante, a boierilor, a moșieri- 
tnii și burgheziei. De multe ori in cursul 
istoriei după ce poporul lupta cu grele 
pierderi pentru cucerirea independenței, 
clasele stăpinitoarea o neguțau pe taraba 
trădării patriei, vinzînd-o pe arginți asu
pritorilor străini. După slărimarea defi
nitivă în 1877, prin lupta poporului și cu 
sprijinul armatelor ruse, a jugului turcesc, 
burghezia și moșierimea au vindut 
din nou independența țării, de astădată 
capitaliștilor englezi, americani, francez3, 
germani. Decenii de-a rîndul Romînia a 
fost o semicolonie a imperialiștilor apu
seni.

Tradijiile eroice ale luptei poporului 
nostru pentru independență au fost pre
luate și duse mai departe încă în condi
țiile grele ale regimului burghezo-moșie- 
resc de cei mai buni fii ai săi — de co
muniști. In primele rînduri ale maselor 
populare, comuniștii au luptat pentru 
făurirea visului de veacuri al poporala3 
nostru — o patrie liberă, puternică și in
dependentă. Acest vis a fost cu adevărat 
realizat în viață abia In urma eliberă-;: 
țării noastre la 23 August 1944 de către 
glorioasa Armată Sovietică. Pentru pri
ma oară în istorie, poporul romîn are o 
țară cu adevărat liberă și independentă: 
Republica Populară Romină.

Cauza luptei pentru independența pa
triei noastre este astăzi slujită cu devo
tament de oamenii muncii, constructori 
ai socialismului. Făurind o orinduire nouă 
construind bazele economice ale socialis
mului, întărind alianța tntre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare noi în
tărim forța statului nostru democrat 
popular, întărim temeliile economice și 
politice ale dezvoltării și independenței 
sale. Minunatul patriotism socialist al oa
menilor muncii a devenit o puternică 
forță motrică a mersului nostru înainte.

Generația tînără a poporului nostru 
muncitor soarbe din trecutul eroic, bogat 
in pagini de neasemuită vitejie populară, 
prețioase pilde de luptă pentru cauza no
bilă a apărării independenței patriei. Noi 
știm că astăzi’calea pe care’putem adtree 
cea mai eficace contribuție la întărirea 
patriei, este calea participării entuziaste 
la munca creatoare a întregului pc^or. 
calea dăruirii depline a întregii noastre 
energii tinerești cauzei construcției so
cialismului.

Mai stnt Încă șl astăzi mulți rîvnitori 
la libertatea și la bogățiile patriei noas
tre ; mai sînt și acum în apus 
mulți care se străduiesc să ne pună din 
nou pe grumaz jugul zdrobitor al robiei 
Imperialiste. Noi le răspundem cu calm 
și siguranță prin munca entuziastă pen
tru înflorirea și întărirea patriei și nu 
avem nici o îndoială că toate planurile 
lor stnt sortite unei înfrîngeri inevitabile. 
Aceasta o chezășuiește faptul că de strajă 
independenței naționale a Republicii 
noastre Populare stă astăzi poporul mun
citor liber, condus de un asemenea învă
țător înțelept ca partidul comuniștilor. 
Aceasta o chezășuiește faptul că poporul 
nostru se bucură pe deplin de dragostea 
fierbinte, de frate și de întregul sprijin 
al marelui popor sovietic, că poporul 
nostru face astăzi parte din marea fami
lie a popoarelor libere, pe care nimeni și 
nimic nu o poate întoarce din marșul său 
triumfător.
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Viitorii muncitori — artiști amatori talentați
greu de vorbit 
tinerii harnici

In cîteva cuvinte des- 
și talentați care au

E 
Jpre 
I dezbrăcat salopetele pline de ulei și au 

îmbrăcat costume de actor, venind din 
$oate colțurile țării pentru a prezenta la 
finala primului lor concurs tot ce au gă
sit mai fruntaș, mai .interesant și mai spe- 

’cific în dansul, muzica și poezia populară. 
Formațiunile tinerilor artiști amatori din 
școlile profesionale au exprimat bogăția 
folclorului nostru, a tradițiilor noastre 
populare, au dovedit din plin setea de 
cultură și dragostea pentru artă a viitori
lor muncitori care se formează în școlile 
Rezervelor de Muncă.

★
Din dragostea lor pentru muzică, s-a 

născut la elevii Școlii profesionale me- 
talo-feroviare nr. 3 din Timișoara ideea de

a avea o fanfară. Vroiau șl un dirijor. 
Dorința lor s-a realizat. Bucuria le-a fost 
cu atit mai mare cu cît pe lîngă dirijor 
ei au primit și 52 instrumente.

In faza pe regiune a concursului, fan
fara a ieșit prima și acum s-a prezentat 
la finală. Toți elevii stau cu instrumen
tele pregătite. Un singur semn al dirijo
rului și spectatorii nu-și mai pot da seama 
că în fața lor se află o formație de elevi.

Formația Școlii profesionale siderurgice 
din Galați a jucat cu multă vioiciune o 
suită de dansuri moldovenești alcătuită 
din dansurile „Corăgheasca", „Briul din 
Bolonca" și „Giambaralele".

Se cuvin menționate și numele unor ti
neri artiști amatori 
Școala profesională

Aspect de 1* concurs

ca Letiția Vlad de la 
metalurgică nr. 5 din 
Cîmpia Turzii — 
care a cintat „Mar
șul entuziaștilor" de 
Dunaevski — Jorj 
Ion, de la aceeași 
școală, care s-a do
vedit a Ii un iscusit 
dansator — Vasila- 
che Marga elevă a 
centrului școlar pro
fesional de construc
ții nr. 37 București 
— interpreta rolului 
Olgăi din piesa „Cu 
pași mari înainte".

Concursul tinerilor 
artist! amatori din 
școlile profesionale 
din cadrul Rezerve
lor de Muncă a con
stituit nu numai o 
manifestare cultural- 
artistică de masă, ci 
și un prilej de a 
scoate la iveală noi 
talente.
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vexiți din toate colțurile lumii. J 
primit eu bucurie in mijlocul nos- î

I

♦*

I

4

Tabără internațională 
studențească 

la Timișul de Sus
Așteptăm cu bucurie pe tinerii 

oaspeți de peste hotare
A«al 1952: Sesiunea Consiliului UJ-S. 

de Ia Bucurejti Iulie 1353: Congresul 
ItoutM ol Tineretului. Aupust 1953: 
Festinlul Mondial al Tineretului si 
“ “ Jilor. Nici un tînăr nu a uitat
____ evenimente. cind țara noastră a 
primit vizita a zeci și zeci de mii de ti
neri 1

. I-am primit cu bucurie------ ,-----
| tm; oaepeții au cunoscut bogățiile și 
i frumusețile patriei noastre.
\4
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Și tată că puține rile, frontie
rele patriei noaxtre ror fi trecute de tre
nuri care ror educe alți numeroși ti
neri ce ror petrece racanța de vară in 
tebera internaționalâ «tudcnțetucâ or
ganized la Timișul de Sui in currul lu
nii Iulie.

Se ror țntflni din nou rtudenți de la 
cele mei diferite facultăți, ctâ preocu
păm diferite și care in tabără se vor cu
noaște mai bine, ror lega noi prietenii. 
Nenumărate organizații -studențești au 
răspuns de acum inritației de a-și tri
mite reprezentanți în tabără-

La Timișul de Sus alături de studenți 
romîni au lost invitați să-și petreacă 
vacanța studenți din Uniunea Sovietică, 
Anglia, Franța, Italia, R. Cehoslovacă, 
Scoția, Norvegia, R.P. Ungară, R. P. 
Bulgaria, Belgia, Finlanda și Dane
marca.

De pe acum s-au făcut toate pregăti
rile pentru ca viața în tabără să decur
gă în cele mai bune condițiuni. S-au 
amenajat vilele care vor găzdui pe tri- 
miști studențimii din lumea întreagă. O 

' atenție deosebită se acordă întocmi
rii unui program de tabără cît mai va
riat și care să răspundă tuturor preocu
părilor. Zi după zi vor alterna șezătorile 
și focurile de tabără, programele artis
tice oferite fie de artiști din țara noas
tră, fie chiar de participanți la tabără. 
Sînt prevăzute plimbări prin împre
jurimi ca. și excursii în muțiți. Desi
gur că nu vor lipsi nenumărate între
ceri sportive în cele mai variate ra
muri de sport. Tabăra va fi vizitată 
de tineri scriitori, artiști, oameni de 
știință și tineri muncitori fruntași în 
producție.

Tabăra internațională studențească de 
la Timișul de Sus făcînd parte din pro
gramul pe anul 1954 al Uniunii Inter
naționale a Studenților va fi o contri
buție la stringerea legăturilor de priete
nie între studenții lumii, la întărirea 
unității mișcării internaționale studen- 
țești.

Tineretul patriei noastre așteaptă cu 
bucurie sosirea oaspeților dragi din 
străinătate.

Utemiștîi sînt în primele rînduri
Apropierea zilei de 23 August, cea mai 

mare sărbătoare națională a poporului 
nostru muncitor, a înzecit eforturile vîrst- 
nicilor și tinerilor de la uzinele metalur
gice „Mao-Tze-dun" din Capitală, le-a 
îmbogățit bilanțul realizărilor obținute 
pină acum.

Cei 12 tineri dintre care 7 sînt absol
venți ai școlilor profesionale — din secția 
tineretului producătoare de bunuri de larg 
consum — sub conducerea maistrului co
munist Constantinescu Gheorghe au în
scris noi succese. Planul pe luna iunie la 
colțare de ferestre a fost depășit cu 5 
la sută, la garnituri pentru puțuri popu
lare cu 10 la sută, la garnituri pentru 
roabe cu 10 la sută, iar la nicovale și cio
cane pentru coase, cu 5 la sută. Succese 
de seamă a obtinut utemistul Zancu Ion. 
responsabilul brigăzii nr. 4. El își reali
zează zilnic norma in proporție de 150 la 
sută, iar toate produsele sale sînt de ca
litate superioară.

In ultima perioadă numărul celor cc-și 
depășesc norma a crescut. Printre cei mai 
buni se numără, utemistul Opran Alexan
dru, strungar, care obține zilnic o depă
șire de 70 la sută, utemiștîi Cacoveanu 
Constantin. Stan Ion și Ivan Gheorghe 
care-și depășesc zilnic norma cu 30—40 la 
sută. In cursul acestei luni a început fa
bricarea de noi produse : ciocane de dife
rite mărimi, tigăi cu coadă, țesale pentru 
cai etc.

$i nu există in uzină tînăr s-au vîrstr.lc 
care să nu fie pătruns de dorința de a 
face din secția in care lucrează, secție 
fruntașă pe uzină. Cei mai ambițioși sint 
muncitorii din secția mecanică. Ei nu vor 
cu nici un chip să piardă drapelul d? sec
ție fruntașă pe uzină. Pină acum planul 
la pisicile podurilor rulante a fost înde
plinit și depășit, iar pe întreaga secție pla
nul este îndeplinit in proporție de 95 Ia 
sută. In luna iunie, utemistul Gheorghe 
Ion, fruntaș in întrecerea socialist 
dat nici un produs care să 
procesului tehnologic, iar 
nică a normei sale nu a 
de 80—90 la sută.

★
In hala mare a turnătoriei de otel lu

crează multi tineri si despre ei. despre 
succesele pe care le obțin îti vorbește cu 
mindrie șeful secției, comunistul Cazimin 
Suhovschi. De la el afli că planul la po
duri și cazane pe luna iunie a fost înde
plinit, că echipa utemistului Cioc Ion. care 
lucrează la piese pentru agricultură își 
realizează zilnic norma cu 120 la șuti

----- .istă, nu a 
nu corespundă 
depășirea zil- 
fost mai mică

De Ia el afli că ute- 
miștii Manea Alexan
dru, Chiriță Floarea, 
fruntași in producție. 
Stan Vasile și Beci- 
cai Niculaie, fruntași 
in întrecerea sociali
stă, n-au dat nici un 
produs care să pă
teze marca uzinei.

Succesele obținute 
de tineri, sint și ro
dul muncii comitetu
lui organizației de 
bază U.T.M. Ducind 
o muncă politică de 
adincime, s-a reușit 
ca pînă acum să se 
încadreze în întrece
rea socialistă, pe 
bază de contracte, 
210 tineri. Pînă acum 
au fost reactivizate 
23 brigăzi utemiste 
din cele 32 existente, 
două posturi utemi
ste de control, iar in 
curind s-or fi create 
două noi brigăzi ute
miste.

Analizind posibili
tățile de creștere a 
producției si produc
tivității muncii, co
lectivul d- muncitori, 
tehnicieni, ingineri și 
funcționari, s-au an
gajat ca la data de 
23 August să lucreze 
la pozițiile de plan 
poduri rulante elec
trice și poduri ru
lante manuale in 
contul zilei de 10 sep
tembrie a.c.

Printre cele peste 25 puncte prevăzute în ★ 
angajament se numără și îmbunătățirea 
indicilor de utilizarea mașinilor pe uzină, 
cu 5 la sută față de primele 5 luni, redu
cerea procentului de rebuturi pe uzină cu I 
12 la sută fată de media realizată pe pri- j 
mele 5 luni, depășirea sareînei de redu- , 
cere a prețului de cost cu 5 la sută față 
de cea planificată etc.

Bătălia pentru primul loc in întrecerea 
socialistă a început.

LIDIA IVANCO

Cele mai plăcute intîlniri ale elevilor din școlile profesionale 
sînt acelea cu muncitorii fruntași în întrecerea socialistă. De la 
ei pot învăța temeinic meseria pe care o îndrăgesc. Grupul de 
elevi pe carc-1 priviți în fotografia noastră este de la centrul 
Școlar metalurgic din Tîrgoviște. Ei fac practică la uzinele con
structoare de mașini și utilaj petrolifer „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" din același oraș. Strungarul fruntaș Vasile Nicolae le de
monstrează metodele de tăiere rapidă a metalelor Bîkov- 
Bortchevici. „Cine știe ? Poate mîine voi fi și eu ca el“, își spune 
fiecare dintre ei, simțind la acest gind, că-i crește inima de 
bucurie.

Extinderea și îngrijirea 
culturilor de bumbac

»
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Folosesc experiența înaintată
PLOEȘTI (de la corespondentul nostru 

Puiu Nicolae). — Cu multă bucurie au 
primit Sextilistele de la fabrica ..Doroban
țul" din Ploești inițiativa utemistei An- 
toaneta Alexovici. Inițiativa de mărire a 
productivității muncii pe baza îmbunătă
țirii indicilor de utilizare a mașinilor, 
constituie un mijloc puternic in lupta 
pentru îndeplinirea angajamentelor luate 
în cinstea zilei de 23 August.

...25 mai. Textilistele din secția filatură 
au trecut să aplice și ele inițiativa utemis
tei Antoaneta Alexovici. In baza unui 
studiu amănunțit și a măsurilor tehnico- 
organizatorice luate, colectivul de tehni
cieni a organizat o consfătuire pe secția 
filatură pieptănată. Inginerul Lobel R., 
ș6f de sector, a arătat tinerelor textiliste 
în ce constă noua inițiativă. Tot în cadrul 
acestei consfătuiri au fost expuse și măsu
rile tehnico-organizatorice ce vor fi luate 
de către conducerea întreprinderii.

De atunci a trecut timp. Cele 4 brigăzi

de producție care aplică prețioasa iniția
tivă se mindresc cu rezultatele obținute.

Zilele treceau. Pe grafic?, săgețile indi
cau depășiri intre 15—19 la sută, iar in
dicii de calitate au fost in mod continuu 
îmbunătățiți.

Printre brigăzile care aplică in procesul 
de producție inițiativa utemistei filatoare 
Antoaneta Alexovici. se află și brigada 
utemistă nr. 4, condusă de textilista Pleșa 
Ana. Toate cele cinci filatoare din brigadă 
au învățat meseria in fabrică. Utemistele 
Cocan Georgeta, Herșcoviei Betty, Durtoi 
Victoria și Chirilă Alexandrina au fost 
mereu fruntașe. De cînd aplică această 
inițiativă brigada utemistă nr. 4 își depă
șește zilnic sarcinile., de plan cu 
la sută.

Un sprijin prețios în aplicarea 
tivei l-a primit această brigadă nu

15—18

iniția- 
numai 

din partea tehnicienilor din secție, ci 
din partea comitetului organizației 
bază U.T.M.

Și 
de

Contribuția elevilor
SIBIU (de la corespondentul nostru Popa 

Gavril). — In orele de practică elevii cen
trului școlar profesional textile și pielărie 
Sibiu, sub îndrumarea maiștrilor instruc
tori, confecționează în ateliere produse de 
larg consum care sînt livrate O.C.L.-ului. 
Pentru a satisface cerințele cumpărători
lor, elevii dau o deosebită atenție calității. 
Atît încălțămintea cit și tricotajele pe care 
le confecționează au un aspect plăcut.

In luna trecută centrul școlar profesio
nal a livrat O.C.L.-Industrial-Sibiu primele

25produse de larg consum, adicS cele 
pulovere bărbătești, 20 fulare și 72 perechi 
sandale și ghetuțe de copii. Elevii con
tinuă și în această lună munca. Ei sînt 
hotărîți să confecționeze încă 40 perechi 
încălțăminte de copii, 10 perechi pantofi 
bărbătești, mai multe perechi sandale și 
30 pulovere. In lupta pentru, obținerea 
acestor rezultate s-au evidențiat elevii 
Costea Ștefan și Maniu Elisabeta, precum 
și tinerele Olaru Victoria și Opriș Marcela.

ultimii ani.

regiunea Bucu- 
a luat o mare
Din anul 1948

de la 3.009 ha. la mai mult

unei mai bune îngrijiri a 
bumbac, precum și pentru 
timp a ciupitului și cîrnitu-

In raionul Călărași, 
rești, cultura bumbacului 
extindere în 
și pînă acum, suprafața cultivată cu bum
bac a crescut 
de 14.000 ha.

In vederea 
culturilor de 
executarea la

. lui, zilele trecute s-a ținut în orașul Călă
rași o consfătuire cu toți tehnicienii agri
coli specialiști în cultura bumbacului, șefii 
de puncte agricole și delegații stațiilor de 
egrenat bumbac din raion.

In cadrul consfătuirii, tehnicienii agri
coli specialiști în cultura bumbacului din 
comunele : Dorobanț, Ulmu, N. Bălcescu și 
Modelu, au prezentat rapoarte cu privire 
la stadiul de vegetație a bumbacului. Ra
portorii au arătat printre altele că dato
rită executării celor trei prașile, în timp 
optim, bumbacul s-a dezvoltat bine și uni
form. Tov. Vasile Bostan, tehnician agri
col în comuna Modelu, de pildă, a arătat 
că datorită aplicării întocmai a regulilor 
agrotehnice la 
bumbacul din 
dezvoltat din 
muna Modelu
din cele 140 ha. bumbac peste 10 ha. cu 
sămînță iarovizată. Pe această suprafață 
ei au executat și prașila a IV-a, iar zilele 
acestea vor începe ciupitul bumbacului.

Tot în cadrul consfătuirii tov. Nicolae 
Veveriță, tehnician 
a sfatului popular 
practic felul cum 
pitul și cîrnitul la
agricoli specialiști în cultura bumbacului 
din comunele raionului s-au angajat apoi 
să îndrume pe cultivatorii de bumbac din 
raion să execute cinci prașile, precum și 
ciupitul și cîrnitul bumbacului pentru ca 
producția de bumbac la hectar și calitatea 
fibrei să fie mai bune decît anul trecut.

insămînțat și întreținere, 
comună este cel mai bine 
raion. Colectiviștii din co- 
au însămîntat anul acesta

de la secția agricolă 
raional a demonstrat 
trebuie executat ciu- 
bumbac. Tehnicienii

LA O FABRICA DE PI I
Poate că mulțl dintre voi dragi cititori, 

n-ați văzut cum arată o fabrică de pli
ne. Șl poate că mîncînd dintr-o pîine ru
menă și gustoasă nu v-ați gîndit că ea 
este rezultatul muncii unor slujitori ai ce
lor mai largi mase. Sau poate că într-o zi 
gustînd dintr-o felie de pîine cam necoap
tă și cu gust cam acru, v-ați înfuriat po
menind cuvinte — care nu e bine a fi 
scrise — la adresa directorilor fabricilor 
de pîine. Poate că așa, poate că altfel, dar 
în tot cazul sînt convins că cei mai mulți 
dintre voi nu știu cum arată o fabrică 
de pîine. Vă invit deci să facem împre
ună o vizită — de pildă — la fabrica de 
pîine din orașul Stalin.

Pe una din străzile orașului întrebăm 
un cetățean.

— Fabrica de pîine ?
Ne măsoară și apoi ne lămurește. Apoi 

adaugă.
— Dacă vă duceți, ...oficial... v-aș ruga 

să luați în seamă și cuvîntul meu. In pri
mele luni scotea o pîine de îți venea să 
rămîi flămînd. Dar acum scoate o pîine... 
cozonac nu altceva ! (spre lămurire rea
mintim că fabrica este nouă, pusă în func
țiune în toamna anului trecut).

Aflăm și cum îl cheamă pe acest con
sumator. E muncitor ceferist la revizia de 
vagoane. Mergem mai departe...

După cîteva formalități iată-ne în prima 
secție. Sîntem sus, la ultimul etaj. Pe o 
bandă specială sînt aduși de jos, de la 
rampa de'Mescărcarea vagoanelor sacii cu 
făină. In această sală mare vedem niște 
cutii mari din lemn. Sînt bunkărele. In 
ele făina este amestecată. Apoi cupele e- 
levatoarelor o duc în sala de frămîntat. 
Cîți muncitori lucrează aici ? Puțini, îi pu
teți număra pe degetele unei singure 
mi ini.

„Dealtfel în întreaga fabrică care are o 
producție de circa 60.000 kg. pîine în 24 
de ore, sînt muncitori puțini4* — ne spune 
tovarășul care ne însoțește.

Aflăm de la el că într-un singur schimb 
la fabrică lucrează doar 33 de 
— procesul muncii fiind în cea 
parte mecanizat

In următoarea secție, hala de 
o găsim pe tovarășa inginer șef Mogoș 
Paulina, verificind funcționarea unor ma
șini. In halatul ei alb pare o studentă în 
medicină. Dealtfel toți cei pe care îi în
tîlnim au halate albe. După cum știți, în

muncitori 
mai mare
frămîntat

fabricile industriei alimentare igiena are 
întotdeauna un cuvînt greu de spus.

Iată-i aici pe pricepuții frămîntători. 
Dar ei nu mai fac o muncă obositoare ca 
tn vechile brutării. In locul lor, puternice 
malaxoare mestecă, mestecă coca, pînă 
cind se împlinesc anumite minute. Tim
pul acesta este calculat din laborator. Nu 
se face nimic din ochi. „E drept — ne 
spune maistrul de linie — înainte sco
team pîine crudă și acră. Asta din cauză 
că nu se respecta tehnologia. Se m® apre
cia durata unei operații și din ochi. Acum 
colectivul de conducere a introdus niște 
fișe de urmărire și astfel de greșeli au 
fost eliminate".

Malaxoareîe își agită „brațele" pînă cind 
aluatul este gata. De aici cazanele pline 
cu aluat sînt luate pe cărucioare și duse 
în fața unor pîinii. Un fel de macarale le 
întoarce peste cap și aluatul alunecă în 
pilnii.

Urmărindu-I drumul ajungem în sala 
de coacere. La capătul pîlniilor mașini 
speciale împart aluatul în bucăți egale în 
greutate. Din fiecare trebuie să iasă o pii
ne de un kilogram cinci sute de grame și 
ceva. Mai mult poate să fie întotdeauna, 
dar mai puțin nu. Bucățile de aluat sînt 
modelate și așezate în rafturi speciale. Mai 
stau și aici un timp pînă se dospesc. Cel 
care ne însoțește din această secție mais
trul de linie utemistul Ștefan Nicolae vor
bește foarte aprins despre munca bruta
rilor. Se vede de cît colo că e îndrăgostit 
de meserie. Aflăm mai multe amănunte 
despre el. Are 22 de ani. A absol
vit o școală medie tehnică de industrie a- 
limentară și a venit să lucreze aici. La 
școală și-a ales ca specialitate, panifleația. 
Acum prietenilor, el le vorbește mult 
despre pîinea pe care o scoate la cuptoa
rele fabricii. De multe ori se duce la cen
trele de distribuire a plinii și ascultă ce 
vorbesc consumatorii. Dacă nimerindu-se 
tocmai cind sosește o mașină și vede că 
in loc să fie aranjată pîinea este aruncată 
în rafturi se supără foc. Dealtfel „foc" la 
el nu înseamnă că se bate cu pumnii în 
piept și înjură. Nu. începe cu voce blin
da, dar le ține celor vinovați o lecție de 
o jumătate de oră. „Păi se poate ! Pîinea 
asta fiind aruncată crapă la coajă. Ce
tățeanul o cumpără, dar n-o mănincă cu 
plăcere". Sau : „Spune și dumneata, dintre 
pîinea asta rotundă și rumenă și cealaltă

pe care al alege-o ?turtită ca vai de ea, pe care ai alege-o ?** 
Apoi le dă sfaturi: „Contribuiți la păs
trarea calității pîinii 
și aranjînd-o frumos

Schimbul pe care-1 
stru — mi-a spus cineva — este 
pe fabrică. Dealtfel vedem și noi 
ția de coacere, un drapel roșu.

întrebăm apoi pe utemistul 
cum a reușit să facă ca schimbul__ __
devină fruntaș. El ne dă răspunsul vor- 
bindu-ne despre organizarea muncii. 
Deodată se oprește.

— ...dar cîteodată organizarea cade bal
tă. Uite, acum lipsește de la lucru ajutorul 
de cocător Herman Mihai (ne arată în 
acest timp spre un cuptor unde lucra un 
singur tovarăș — cocătorul) Mai sînt și 
din aceștia... Avem aici pe unul Szabo 
Martin. E tînăr, poate să se îndrepte, dar 
nu vrea, e încăpățînat. Lipsește nemoti
vat de la servici, iar apoi pentru ca să-și 
compenseze în bani zilele nelucrate se a- 
pucă și face o treabă de mîntuială. Alear
gă să dea cît mai multă pîine și lasă serii 
întregi necoapte sau arse.

Ne apropiem apoi de un cuptor. Are trei 
vetre și fiecare din ele este înzestrată cu 
pirometru (căldura nu trebuie apreciată 
din ochi) și lumină electrică. Doi lucrători 
zoresc. Unul la vatra de sus introduce bu
cățile de aluat. In mîinile lui lopata parcă 
zboară. Descrie curbe grațioase prin aer, 
își îndoaie coada gata să plesnească și 
apoi cade la locul de unde a pornit. Și 
toată mișcarea lopeții este dată doar de 
cîteva smucituri abia vizibile. Astfel ai 
impresia că te afli în fața unei lopeți năz
drăvane din poveste, care se mișcă sin
gură. Celălalt lucrător (ajutorul de cocă
tor) mai tînăr, scoate pîinea coaptă afară 
din cuptor. Ce-i drept lopata lui nu mai 
zboară parcă singură dar face să-1 urmă
rești.

Pîinea este așezată în rafturi speciale- 
rasteluri și transportată în magazie.

Să mergem mai departe. Am luat-o pe 
urma unui rastel (cărucioarele — rafturi 
încărcate cu pîine) și am ajuns în maga
zie. O sală mare frumoasă, cu guri de 
ventilatoare unde pîinea stă să se răcea
scă obligatoriu anumite ore (un punct de 
pe ordinea de zi a procesului tehnologic)

Mai avem de vizitat laboratorul. Intr-o 
sală încărcată cu eprubete aparate și mul
te mese albe, pe lîngă care roiesc tineri

transportînd-o atent 
în rafturi".
conduce tînărul mai- 

mi-a spus cineva fruntaș 
în sec-

Ștefan 
său să

întîlnim pe tovarășa 
E mărunțică și are 
laudă pe

în halate ca neaua, o 
șefă a laboratorului, 
ochi . vioi. Ea ne-o 
Bumbu Maria care nu-i de față, 
muncește cu mult sîrg. Vizităm 
torul.

Ne oprim în fața unei balanțe 
electrice. Tot mecanismul ei se 
sticlă.

— Avem aparate foarte precise și sen
sibile — ne lămurește tovarășa șefă. Cu 
ele facem tot felul de analize ale produ
sului finit șl ale materiei prime. Dacă, 
de pildă, un cuptor de pîine (s-a referit 
la cantitatea de piine scoasă dintr-un 
cuptor) nu are aciditatea prevăzută re
glementar, atunci el nu mai e dat consu
matorilor. După cum vedeți plinea este 
controlată înainte de a fi trimisă pe 
piață.

De la laborator, unde ne-am convins 
de seriozitatea cu care este privită proble
ma calității produselor la această fabri
că, treceam prin biroul tovarășei ingi
ner șef. Am auzit despre tovarășa Moga 
Paulina numai lucruri bune și ar fi păcat 
să nu o întrebăm cîteva cuvinte în le
gătură cu munca întregului colectiv de 
conducere. Așa aflăm ce noi măsuri se 
vor lua pentru o și mai bună calitate a 
produselor. In acest timp................ .
sună telefonul. Tovarășa 
receptorul, ascultă și apoi 
dezamăgită.

— Uitațl-vă, mă chiamă 
M-au dezorientat ședințele astea. După 
amiaza asta am , vreo patru. Una cu pom
pierii la sfatul popular, alta la Timiș, alta 
la comitetul orășenesc iar alta...

Dezamăgirea este reciprocă. Ce păcat că 
nu ne stă în putere să intervenim pe lingă 
toți ședințomanii să o lase în pace pe to
varășa inginer. In laborator se pot face 
atîtea și atîtea probe necesare îmbunătă
țirii continue a calității produselor, iar 
procesul tehnologic poate că nu e totuși 
destul de bine organizat. Păcat! Cel puțin 
pe lîngă pompieri dacă am putea inter
veni. Dar nu-i nimic. Credem că tovarășa 
inginer se va descurca. Am auzit că ce-i 
drept pe lîngă calități ea are și o lipsă, 
se cam pierde în lucruri mărunte.

Cu acestea dragi cititori, vizita noastră 
la fabrica de pîine din Orașul Stalin s-a 
terminat.

• i V. CONSTANTINESCU

utemista 
dar care 

labora-

analitice 
află sub

cînd discutăm 
inginer ridică 

ne privește
la o ședință.



i.
Un an de muncă 

șl victorii In lupta pentru economii
Postul utemist de control

în acfiune

Acțiunea de economii pornită de tine
retul uzinei noastre a fost sprijinită în
deaproape și de membrii postului utemist 
de control din sectorul metalurgie. Obser- 
vînd că mai sînt o serie de deficiențe care 
împiedică buna desfășurare a procesului 
de producție, ne-am propus să întreprin
dem raiduri în secțiile sectorului metalur
gic. îmbunătățirea condițiilor de lucru, 
lupta împotriva risipei, au fost o perioadă 
îndelungată în centrul preocupărilor 
noastre. După ce găseam adevăratele ră
dăcini ale lipsurilor, noi făceam propu
neri pentru îndreptarea situației. îmi 
amintesc de pildă că odată am fost se- 
zisați că în secția de demaselotat, consu
mul de oxigen și de alte materiale este 
în continuă creștere. Cercetînd cu atenție 
am putut constata că tinerii sudori nu 
întrerup oxigenul în momentul în care nu 
lucrează făcînd astfel să se irosească can
tități însemnate de oxigen.

In consfătuirea postului utemist de 
control am hotărît să facem condu
cerii sectorului metalurgic o serie de 
propuneri. Astfel, am propus ca tinerii 
de la formare să utilizeze la armături 
sîrmă provenită din deșeuri iar în locul 
cuielor mari, întrebuințate la răcirea ma
terialului turnat, să se întrebuințeze cuie 
de dimensiuni mici. De bună seamă că noi 
am avut în vedere ca acest lucru să nu 
influiențeze cu nimic calitatea produselor 
noastre. In lupta pentru îndeplinirea nou
lui angajament posturile utemiste de con
trol din uzina noastră vor lupta pentru ca 
fiecare utemist și tînăr să-și realizeze 
sarcinile de plan în cit mai bune condi- 
țiuni și să scoată la iveală noi rezerve in
terne de producție, de economisire a ma
terialului, pentru reducerea prețului de 
cost al produselor. ’

V. bArbulescu 
responsabilul postului utemist 

de control

Serviciul inginerului șef
alături de tineri

l
Serviciul inginerului șef, al cărui con

ducător sînt, a înțeles încă din primele 
zile să acorde atenția cuvenită acțiunii de 
realizare a economiilor echivalente cu pre
țul de cost. al unor importante produse 
finite. In acest scop în uzina noastră s-a 
întocmit un plan de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. Transpunerea lui în viață a 
devenit una din principalele noastre 
preocupări. In sectoarele uzinei noas
tre au fost montate poduri rulante 
s-au pus în funcțiune mai multe autocare, 
6-a instalat în fața sectortilui mecanică 
grea o macara pivotantă. O preocupare 
de seamă, în vederea sprijinirii inițiativei 
tineretului uzinei noastre, a fost și aceea 
pentru folosirea mijloacelor de bază în 
mod rațional prin aplicarea vitezelor de 
tăiere și a avansurilor la plafoanele maxi
male ale mașinilor. Tot în domeniul creș
terii producției și productivității muncii 
s-a trecut la intensificarea aplicării me
todelor înaintate de muncă după un pro
gram bine stabilit. De pildă, s-a trecut la 
o popularizare mai susținută a metodelor 
Bîkov, Bortkevici, Colesov, precum și a 
amortizorului Rîjkov. Măsurile tehnico- 
organizatorice luate, precum și cele ce 
vor urma, vor contribui ca tineretul din 
uzină să-și îndeplinească cu cinste anga
jamentul luat in întimpinarea zilei de 23 
August.

SMORJEVSKI MACARIE 
inginer șef

Contabilii în fruntea acțiunii

Problema contabilizării și ținerii unei 
stricte evidente a economiilor realizate 
nu s-a bucurat 
cuvenită. Abia 
Tănase Nicolae 
zi pe lună din 
realizate m-am 
și eu această 
brigăzii a început chiar din prima lună 
să fie transpus în viață. Am considerat 
că nu voi putea sprijini din plin acest 
angajament cu cunoștințele pe care Ie am 
și va trebui să cunosc tot așa de bine ca 
și ei procesul tehnologic. Acest lucru m-a 
ajutat dealtfel să evit o serie de greșeli 
în contabilizare ce erau pe punctul de a 
avea loc. De pildă, în secții se string de
seori deșeuri utilizabile care sint dirijate 
procesului tehnologic. Aceste deșeuri con
form instrucțiunilor, nu se pot considera 
economii.

Tinerii din uzina noastră au trecut cu 
mult elan la realizarea de economii reale, 
prin recondiționarea de scule, inovații, și 
prin folosirea cu atenție a materialelor 
ale căror consumuri sînt normate. In fe
lul acesta în uzina noastră s-au obținut 
în decurs de un an economii în valoare 
de aproape 765.000 lei.

Uneori membrii brigăzilor aveau greu
tăți din partea unor magazioneri care nu 
dădeau la timp rapoartele de eliberare 
a materialelor în magazie. Or, tocmai 
aceste materiale ne servesc nouă ca acte 
justificative. Am stabilit de aceea că ra
poartele vor fi eliberate odată cu preda
rea materialului. Acest lucru ne-a ajutat 
mult la ținerea unei evidențe clare a 
economiilor realizate pe lună, trimestru 
și an. Se pot calcula în felul acesta re
compensele ce se pot da conform regula
mentului în vigoare, lucru care însă noi 
nu l-am făcut.

Printr-o riguroasă evidență contabilă 
ținută pe cit posibil la zi, noi am dat un 
ajutor însemnat luptei tineretului pentru 
realizarea de cit mai mari economii.

VATATJ nicolae 
contabil șef

de la început de atenția 
mai tîrziu cînd utemistul 
s-a angajat să lucreze o 
economiile de materiale 
întrebat: Cum să susțin 
inițiativă ? Angajamentul

r

Intr-una din zilele lunii Iunie, tineretul uzinei metalurgice „Progresul"- 
Brăila a trecut în revistă realizările obținute în decursul unui an de la pornirea 
acțiunii patriotice, realizarea de economii echivalente cu prețul de cost al unor 
importante produse finite. Acțiunii lor Ii s-au alăturat tinerii constructori de trac
toare din orașul Stalin, tinerii constructori de utilaj petrolifer de la uzinele 
„l Mai“-Plocști, mețalurgiștii de la uzinele „23 Augusf'-București, ca și tinerii 
din alte zeci de fabrici și uzine ale patriei noastre.

In cadrul adunării deschise ținute cu acest prilej Ia „Progresul" participanții 
au vorbit despre succesele înregistrate, despre lipsurile ce mai stăruie în muncă 
și au făcut propuneri pentru înlăturarea lor.

Redăm mai jos o parte din cuvintul unor participanți la adunarea deschisă 
de U.T.M., cc a avut loc :

Ne pregătim pentru noi realizări
Uzina noastră este o 

mărturie a forței creatoa
re a regimului de demo
crație populară. Din ve
chile ateliere ale fabricii 
Franco-Romînă s-au năs
cut — în anii puterii popu
lare — întinsele sectoare 
ale uzinelor metalurgice 
„Progresul". De aici, din 
rîndurile tineretului nostru, 
a pornit cu un an în urmă 
acțiunea „Să realizăm eco
nomii echivalente cu pre
țul de cost al unor impor
tante produse finite". Ini
țiativa noastră a fost a- 
preciată de masele de ti
neri muncitori ca o ac
țiune ce poate să aducă o 
contribuție de seamă la 
lupta pentru reducerea 
prețului de cost și ca ata
re ea s-a răspindit în 
toată țara. Astăzi cînd 
aniversăm un an de rod
nică activitate pe linia 
inițiativei noastre, sîntem 
hotăriți să continuăm si 
pe mai departe această 
importantă acțiune. Nu 
este pentru nimeni necu
noscut faptul că, în cins
tea Festivalului, tineretul 
nostru s-a angajat să rea
lizeze economii echivalente 
cu prețul de cost al unui 
screper 

încă 
menul 
tul nostru a fost îndepli
nit. Succesele oțelarilor 
Vasile Sandei, Ion Frun
ză, Tudor Jelescu care prin 
stringerea materialului ră
mas pe jghiaburile de tur
nare, pe fundul oalelor de 
turnare etc. au contribuit

și 4 concasoare. 
înainte de ter- 
fixat angajamen-

din plin la obținerea aces
tui succes. Problema re
condiționară sculelor a 
fost însă una din preocu
pările de seamă ale tine
retului nostru. Tinărul Ni
colae Nicolae recondițio- 
nind, de pildă, universale 
și chemere pentru strun
guri. a realizat intr-o sin
gură lună economii în va
loare de peste 10.000 Iei. 
Exemplul lui a fost urmat 
de Mihai Cosmenco, Bo- 
goi Bănică, Bălănică Nico
lae și de multi alți tineri. 
Cazangiu și nituitorii de la 
sectorul construcții meta
lice, cei de la trasaj pre
cum și cei din alte secții, 
au realizat importante 
economii. Pe bună drepta
te se pot mindri tinerii din 
brigada condusă de ute- 
mistul Bogoi Fănică cu 
economiile lor in valoare 
de 75.800 lei, înscrise in 
contul de economii al bri
găzii.

O altă sursă importantă 
pentru îndeplinirea anga
jamentului a constituit-o 
și aceea a inovațiilor și 
raționalizărilor propuse de 
tineret Propunerile tine
rilor Preoteasa Jean. 
Gheorghe Aurel și ale 
altor tineri, sînt bine cu
noscute muncitorilor tine
ri și vîrstnici din uzina 
noastră. Ele au contribuit 
în mare măsura la faptul 
că noi am putut să rapor
tăm cu mult înainte de 
termen, că angajamentul 
luat a fost îndeplinit Un 
screper, două gredere, 6 
concasoare, și 10 pompe de

mortar, sînt roadele mun
cii avintate a tineretului 
uzinei noastre pornită in 
întrecerea sub lozinca : „Să 
realizăm economii echiva
lente cu prețul de cost al 
unor importante produse 
finite". Ajutorul dat nouă 
de către organizația de 
partid, de muncitorii vîrst
nici. a fost nespus de pre
țios în toată această pe
rioadă. Deși am obținut 
succese de seamă am avut 
și perioade de stagnare, de 
delăsare. Dacă în lunile 
iunie, iulie și august 1953 
s-au economisit materiale 
și materii prime in valoa
re de 228.022 lei. nu ace
lași lucru s-a putut obser
va in luna septembrie cind 
valoarea economiilor rea
lizate nu întrecea suma de 
13.000 lei Aceasta dove
dește că inițiativa a fost 
dusă la noi sub formă de 
campanie, și nu in mod 
susținut.

Acum cind în întreprin
derile patriei noastre se 
iau noi angajamente ia 
întrecerea pornită in cins
tea celei de a 10-a aniver
sări a eliberării Rominiei 
tineretul uzinei este botă- 
rit să continue și pe mai 
departe inițiativa sa. Ti
neretul uzinei „Progresul* 
iși propune să realizeze in 
cinstea acestei mărețe ani
versări suma ae 120 000 
lei economii

DUMITRU GHEORGHE 
secretarul comitetului 
organizației de bază 

U.TAL

Organizarea muncii — cheia succeselor noastre
Doresc să vă arăt în 

primul rînd felul în care 
brigada noastră și-a orga
nizat munca, lucru care 
dealtfel ne-a permis să 
înscriem în contul de eco
nomii al brigăzii suma de 
peste 148.000 lei. Dorind 
ca și brigada nr. 1 de lă
cătuși din sectorul I me
canică grea, să contribuie 
la îndeplinirea angajamen
tului luat de tineretul uzi
nei noastre, am considerat 
că este necesar să muncim 
mai organizat. In acest 
scop ne-am întocmit un 
plan de lucru al brigăzii 
defalcat pe om.

îmi aduc de pildă amin
te, cînd am primit coman
da pentru confecționarea 
unor piese ale primelor 
vinciuri electrice. Atunci 
în brigada noastră s-a 
știut precis că Aurel A- 
vram va executa camele 
și că Preda Gheorghe și 
Stan Iosif vor confecționa 
corpul vinciului. Același 
lucru s-a intimplat 
Tudor 
Victor, Dinu Marin 
cum și cu ceilalți membri 
din brigadă. Organizarea 
muncii in brigadă a dus. 
așa cum 
așteptat, 
cioasă 
timpului 
ca noi să ne putem ocupa 
mai intens de lupta pen
tru economii.

In vederea reducerii 
prețului de cost al produ
selor eu am făcut trei ino
vații.

De asemenea membrii 
brigăzii deseori după lă
sarea lucrului treceau și

Concluzii

Carapcea.
și eu

Bej an 
pre

dealtfel era de 
la o mai judi- 

întrebuintare a 
de lucru, a făcut

recondiționau sculele de 
care aveau neapărată ne
voie. In felul acesta noi 
am recondiționat multe 
chernere, dornuri, dălți și 
altele.

Pentru a economisi ma
teria primă și diverse alte 
materiale, membru brigă
zii noastre au întreprins 
acțiuni in vederea strin- 
gerii bucăților de metal ce 
la prima vedere erau lip
site de importanță. Cind 
ne veneau noi comenzi, 
căutam să executăm • 
parte d;n piese din acest 
material. Mai multe luni 
la rind not am lucrat două 
și chiar trei zile pe lună 
din economiile de material 
realizate. Bonurile le pu
neam deoparte pentru a 
le înapoia ia magazie in 
vederea calculării econo
miei realizate.

Succesele obținute de 
brigada noastră re mai da- 
toresc și faptului că îna
inte de a trece la execu
tarea comenzilor primite 
studiam întotdeauna in 
colectiv, desenele anexate 
Acest lucru ne dădea po
sibilitatea să vedem cum 
putem să folosim mai ra
ționai materialul.

Discuțiile din 
consfătuirilor de 
săptăminale. le-am 
dreptat pe fagașuri 
stabilite. De exemplu 
prima consfătuire noi 
dezbătut problema inova
țiilor. Participarea activă 
a membrilor brigăzii Ia 
discutarea acestui capitol, 
ne-a făcut să ne dăm sea
ma ce contribuții impor
tante ne aduc inovațiile.

cadrul 
brigadă 

in
bine 

in 
am

Toată atenfia calificării tinerelului

Problema realizării de economii echiva
lente cu prețul de cost al unor importante 
produse finite, nu poate fi despărțită de 
problema calificării și a disciplinei soci
aliste a muncii. Este știut faptul că o 
mai rațională folosire a materialului, a 
utilajului, depinde in totală măsură de 
nivelul cunoștințelor profesionale. Cum 
își poate închipui oare cineva că piesele 
pe care le fabrică vor servi în bune con- 
dițiuni scopului pentru care au fost fabri
cate, dacă nivelul cunoștințelor lui pro
fesionale este încă scăzut ? In uzina noa
stră problema creșterii cadrelor de mun
citori, cu un temeinic bagaj de cunoștințe 
a fost și este încă o problemă 
sider că nu i 
cuvenită.

Cu citva timp 
torului mecanică grea s-a deschis un curs 
de ridicare a calificării tovarășilor din 
acest sector. Acest început a rămas insă 
numai un început. Și cum cu o floare 
nu se face primăvară se înțelege că și 
la cursul de calificare din sectorul me
canică grea s-au ținut doar două lecții.

Fată de situația existentă in domeniul 
calificării profesionale biroul organizației 
de sector U.T.M. a manifestat o atitudine 
de nepăsare In sectorul nostru se acordă 
prea puțină atenție calificării la locul de 
muncă. Deși in sector sînt tovarăși care 
califică tinerii la locul de muncă, totuși 
numărul lor este redus față ce posibilită
țile existente și fată de cerințele mereu 
crescinde ale rectorului.

Disciplina socialistă a muncii este de 
asemenea un factor important atit in lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan 
cit si ia lupta pentru realizarea de econo
mii. Disciplina la locul de muncă in sec
torul nostru s-a întărit iar absențele ne
motivate sint din ce in ce mai rare. Totuși 
in această direcue nu: avem destule de 
făcut. Se mai pot intilni uneori in secția 
tineretului cazuri cind tineri ca Butoi 
Nicolae sau Ionel Moise care atunci cind 
merg la sculărie sau in alt sector iși lasă 
mașinile să meargă in gol, irosind in felul 
acesta energie electrică, ulei și alte ma
teriale. De bună seamă că și acest aspect 
mic in aparență nu face altceva decit să 

’-scarce prețul de cost al produselor noa
stre. Pentru a obține succese și mai mari 
in acțiunea de realizare de economii este 
necesar să privim cu mai multă seriozi
tate problemele legate de calificarea 
tineretului

se acordă
carei» con- 
im portanța

in urmă in cadrul sec-

încheierea anului școlar 
în Uniunea Sovietica

La 18 iunie s-a în
cheiat anul școlar 
1953/1954, în școlile 
din R.S.F.S.R. ca și

K. Filippov

in celelalte școli din republicile sovie
tice. In acest an a fost introdus in ora
șele mari din Uniunea Sovietică ’ învăță- 
mîntul mediu general.

In R.S.F.S.R. anul acesta au terminat 
școala medie aproape 470.000 elevi, adică 
aproape de două ori mai mulți decit în 
vara trecută.

In acest an, in comparație cu anii pre
cedent a fost redus simțitor numărul exa
menelor. Elevii din clasa 4—10 au dat 
anul acesta in loc de 44 de examene nu
mai 26. In clasele a 4, 5, 7 și 8 numărul 
examenelor s-a redus de două ori.

Examenele de promovare și absolvire au 
arătat că profesorii sovietici au reușit in 
anul de invățămint 1953/54 să îmbunătă
țească metodele de predare, ceea ce a 
contribuit la ridicarea cunoștințelor ele
vilor.

Școlile din R.S.F.S.R. ca și din alte re
publici au acordat o atenție deosebită in 
acest an școlar învătămintului politehnic, 

In munca lor, școlile au strins legătura 
dintre teorie și practică, au dat o impor
tanță mai mare educației prin muncă a 
copiilor. Profesorii de fizică, chimie, bio
logie și alte materii fac cunoscute elevilor 
in procesul de predare bazele producției, 
țin cu regularitate lucrări de laborator, fac 
vizite in întreprinderi. S-a îmbunătățit 
simțitor munca pe loturile experimentale 
oe pe lingă scoli, s-a mărit numărul cer
curilor tinerilor tehnicieni și naturaliști.

In școlile din Moscova, la lecțiile de fi- 
zieă-cnimie se studiază piese de motoare, 
becurile eu lumina zilei, scheme de radio 
și metode de obținerea acidului clorhidric. 
filme științifice.

Școlile sătești din republică țin o strinsă 
I legătură cu colhozurile. Elevii școlii de 7 
i ani din Mazinsk regiunea Kuibișev de 
: exemplu. au cultivat pe lotul experimen

tal al scolii răsaduri și au sădit in gră
dina colhozului 300 de puieți de meri, 
1609 de butași de coacăză. ’..000 de tufe 
de zmeură și au plantat un parc colhoznic.

Colectivele din fabrici, uzine, sovho
zuri, S.M.T. și colhozuri acordă un 
mare ajutor școlilor. Școlile au primit o 
cantitate însemnată de utilaj pentru ca
binetele științifice și ateliere.

Nu de mult au fost publicate în presă 
angajamentele elevilor din raionul Lopas-

nia, regiunea MosctJ 
vei. In timpul verii 
elevii vor lucra pe 
cîmpiile colhozurilor, 

pe pășuni, în grădini, în ferme zootehnice. 
Mulți dintre ei și-au exprimat dorința să 
lucreze la cositoare și secerători, ca aju
tori de combaineri și tractoriști ; fiecare 
iși va alege o muncă după plac, pe mă
sura puterilor sale.

Fiecare elev și-a luat angajamentul să 
lucreze 10—15 zile-muncă. In general 
elevii din Lopasnia vor lucra 50.000 de 
zile-muncă.

Prețioasa inițiativă a elevilor din Lo
pasnia a fost urmată de multe școli din 
regiunea Moscova. întrecerea lor are o 
importanță educativă, ea va trezi dragos
tea și interesul pentru agricultură, va 
ajuta la formarea voinței și caracterului 
lor, la dobîndirea perseverenței în muncă.

De curind, Uniunea Sovietică a fost vi
zitată de o delegație de profesori din El
veția care au fost prin diferite raioane ale 
țării, au vizitat multe școli ,case ale co
pilului, au studiat organizarea invățămîn- 
tului public. Profesorul Jean Moser din 
orașul Bazei a menționat în impresiile 
sale că „rezultatele sistemului de învăță- 
mînt din Uniunea Sovietică sînt o mărtu
rie a faptului că ele servesc unor sco
puri înalte. Elevii din Uniunea Sovietică 
sînt educați în spiritul respectului față de 
muncă si al înțelegerii datoriei lor față 
de societate".

Dezvoltarea cu succes a învățămîntului 
in U.R.S.S. este rezultatul atenției deose
bite pe care o poartă Statul Sovietic pan» 
tru ridicarea nivelului cultural al mase
lor.

Sesiunea Sovietului Suprem al R.S.F.S.R. 
care a avut -loc de curind a aprobat bu
getul de stat pe anul 1954. O treime din 
întregul buget al R.S.F.S.R. este alocat 
pentru dezvoltarea invățămintului public, 
și a culturii. Aceasta dă posibilitatea să 
se îndeplinească mai departe cu succes 
directivele celui de al XIX-lea Congres al 
P.C.U.S. in legătură cu cel de al 5-lea 
plan cincinal, de a se trece de la invăță- 
mintul de 7 ani la invătămintul mediu 
general de 10 ani în marile orașe ale 
țării. In anul viitor de invățămint, în cla
sele 8—10 din R.S.F.S.R. vor învăța peste 
2.800.000 de copii, aproape de patru oii 
mai mult decit la începutul acestui 
cincinal.

Din activitatea unei case de cultură sanitară

Tot in cadrul consfătuiri
lor de brigadă noi am dez
bătut pe larg probleme le
gate de recondiționarea 
sculelor, de felul cum se 

de 
materie pei- 

precum si despre 
metodelor iaa- 

domeniului noe-

pot realiza economii 
materiale și 
mă. 
aplicarea 
ir.tate 
cifice
tru de activitate. Muncind 
in felul acesta noi am con
tinuat «â obținem ini 6e 
luni însemnate realizări. 
Ee ar fi putut coctmaa și 
pe mai departe dacă ia 
luna ianuarie 1954 ongada 
eu care pornisem la o 
muncă susținută nu ar fi 
fost desființată. Consider 
că este necesar să preci
zez că atit conducerea sec
torului cit și tovarășii din 
biroul organizației de sec
tor U.T.M. nu s-au stră
duit să ne acorde ajutorul 
de care a'.-earn nevee. in 
special in situațiile difi
cile.

Astfel am fost împrăș
tiat! in diferite locuri de 
muncă, la alte sectoare.

Sîntem conștient! că de 
munca susținută a brigă
zilor. a tinerilor uzinei 
noastre, a birourilor orga
nizațiilor U.T.M. sub con
ducerea organizației de 
partid, depinde in mare 
măsură succesul luptei 
noastre pentru economii. 
Cu ajutorul prețios al co
muniștilor noi sintem si
guri că și de data aceasta 
ne vom îndeplini angaja
mentul luat

NICOLAE TANASE 
fruntaș în întrecerea 

socialistă

TUDORACHE BOERU 
controlor tehnic

Lipsuri care se cer înlăturate

privind tehnica securității muncii și 
igiena individuală. In raionul Fetești doc
torul Vaida Alexandrescu a organizat in
structaje pentru pregătirea activului sa
nitar de la ariile de treer.

In cursul lunilor aprilie și mai, casa dej 
cultură sanitară a organizat trei cursuri 
„Sanminim alimentar" pentru educarea 
sanitară a muncitorilor din sectorul aii—J 
mentar, cursuri care au fost frecventate 
de peste 100 lucrători din cadrul Trustu
lui de Alimentație Publică și de la fabrica 
de biscuiți „Munca" din orașul Constanta.

Colturile sanitare de la S.M.T.-Remus 
Opreanu și Valul lui Traian și de la gos-i 
podăriile agricole de stat Peștera, Ciocîr- 
lia și Mihail Kogălniceanu din raionul 
Medgidia, contribuie din plin prin ar
ticole. foto-montaje și literatură sanitază 
puse la indemina țărănimii muncitoare — 
la ridicarea nivelului sanitar, la educarea 
lor și popularizarea avansatelor metode 
ale medicinei sovfetice.

Au mai luat ființă in regiune brigăzii 
complexe de medici care se deplasează/ 
săptăminal la sate unde desfășoară O| 
muncă activă în rindul muncitorilor agri-' 
coli.

Corespondent
C. ENACHE

înființată cu citeva luni in urmă, cu 
scopul de a duce o muncă activă de edu
cație sanitară in rindu’ oamenilor muncii 
din regiunea Constanța și de a-i ajuta la 
însușirea unor temeinice cunoștințe pen
tru ocrotirea sănătății lor, Casa de cul
tură sanitară a regiunii Constanța des
fășoară o activitate bogată.

Prin conferințe și convorbiri sanitare, 
prin organizarea de cursuri G.P.A.S.. prin 
colțuri sanitare și proiecții de diafilme 
tratind probleme de igienă, prin difuzare 
de broșuri și foi volante etc.. Casa de 
cultură sanitară duce in satele și orașele 
regiunii Constanta o intensă muncă de 
educație pentru ridicarea nivelului sani
tar al oamenilor muncit

Din luna ianuarie și pină astăzi s-au 
organizat 912 conferințe educativ-sanitare 
și 1380 convorbiri sanitare, lecții și in
structaje la care au participat peste 78.000 
oamhni ai muncii din araș și regiune.

Au fost ținute conferințe cu teme ca : 
„metodele actuale de prevenire și vinde
care a tuberculozei pulmonare", „rolul sta
țiunilor balneare din RP.R. In ocrotirea 
sănătății oamenilor muncii", „tratamentul 
reumatismului în lumina învățăturii lui 
Pavlov" și convorbiri în întreprinderile 
„Sovrompetrol“-Constanța, fabrica „Ci
mentul Păcii" și I. M. U. M.-Medgidia

Tineretul uzinelor noastre se poate 
mindri cu realizările obținute in decurs 
de un an. Ele sint dealtfel chezășia suc
ceselor sale viitoare.

Economiile realizate de tineretul uzinei 
- noastre sint încă departe de a oglindi po

sibilitățile existente. In uzină sint încă 
numeroase rezerve interne nedescoperite 
și aetotosite. Dacă totuși s-a reușit ca In 
această direcție să se tacă pari însemnați, 
nu același lucru putem să-l afirmăm des
pre calificarea tineretului, despre aportul 
tineretului pentru realizarea de inovații 
etc. Nu constituie pentru nimeni un se
cret că încă mai sint, din păcate, mulți 
tineri cu un scăzut nivel al cunoștințelor 
profesionale, fapt care face ca o serie de 
piese, pe lingă faptul că la executarea lor 
nu se realizează economii, să nu cores
pundă cerințelor tehnologice. Ce economii 
se pot numi acelea cind de dragul de a 
realiza economii, piesele sint de calitate 
inferioară. Economia, noi o înțelegem să 
fie făcută, nu insă in dauna calității! 
Defecțiuni serioase s-au manifestat și în 
munca cabinetului tehnic. Un aport în
semnat luptei pentru economii îl dau ino
vațiile. Or, în această direcție cabinetul 
tehnic nu a reușit să canalizeze spiritul 
inventiv al tineretului nostru. Acest lu
cru face ca numărul inovațiilor propuse 
de tineri să fie încă nesatisfăcător. Se 
vede deci preocuparea cabinetului tehnic 
pentru sprijinirea acțiunii tineretului ? 
Eu cred că nu ! Față și de această pro
blemă conducerea uzinei noastre a mani
festat o rezervă oarecare. Ea nu a înțeles 
in suficientă măsură să sprijine tineretul 
în organizarea muncii, ceva mai mult, a 
tărăgănat vreme îndelungată fixarea nor
mativelor de consum specifice fiecărui 
loc de muncă, fiecărei mașini. Și azi mai 
sînt in uzină fișe tehnologice care nu mai 
corespund sarcinilor ce ne stau în față.

Apropierea zilei de 23 August găsește 
pe muncitorii uzinei noastre, antrenați și 
mai intens în întrecerea socialistă. Avem 
datoria să sprijinim mai mult decit am 
făcut-o pînă acum, acțiunea patriotică a 
tineretului pentru realizarea de cît mai 
multe economii egale cu prețul de cost al 
unor importante produse finite, în vede
rea îndeplinirii noilor angajamente luate.

C. DUMITRACHE 
directorul uzinei „Progresul"-

Brăila

Responsabila I. G. L. npe teren11...
Așa se întîmplă cînd cineva lipsește 

mai multă vreme de acasă. Este căutat 
ba de un prieten, ba de funcționarii 
care încasează taxele pentru apă, lu
mină, chirie. Și pe mine m-a căutat 
tovarășa Cornea Eugenia de la Centrul 
nr. 8 I.G.L. raionul Stalin din Bucu
rești însă nu m-a găsit. Eram în pro
vincie.

Dar iată că n-am apucat să mă 
instalez bine la sosirea în București 
și a venit la mine vecinul de aparta
ment. Era și firesc să fie așa deîndată 
ce eu aveam de semnat procesul verbal 
încheiat in două exemplare cu privire 
la constatarea stării locuinței.

— Iată procesul verbal pe care tre
buie să-l semnezi, mi-a spus.

Citesc procesul verbal care indica 
fără prea multe amănunte că vopseaua 
de pe dușumea, uși, ferestre, tapetul 
de pe pereți și toate celelalte sint 
„bune". Lucrurile cam așa stau cu 
multe din cele specificate în procesul 
verbal, dar avînd totuși unele obiec- 
țiuni, m-am dus la centru unde lucrea
ză tovarășa Cornea, să i le aduc la 
cunoștință. Nu puteam semna așa... 
birocratic, cum dealtfel birocratic, din 
birou, a fost întocmit procesul verbal.

— Cu tovarășa Cornea vreau să vor
besc.

— Este pe teren I
Mi-am dat seama că așa trebuie să 

se intîmple cu acești oameni care se în
grijesc de întreținerea locuințelor, de 
evidența chiriașilor care vin sau pleacă.

Am lăsat atunci hîrtiile nesemnate 
la unul dintre funcționarii de aici, l-am 
rugat ca atunci cînd va veni tovarășa 
Cornea să-i comunice părerea mea și 
am plecat acasă.

Abia trecuse de ora prînzului cind 
am și fost vizitat acasă de tovarășa 
Cornea.

— Nici nu mă așteptam să vii chiar 
azi!

— ? !
— Cum, nu ți-au spus tovarășii de 

la centru ? Tovarășa Cornea insă, pre
ocupată de îndeplinirea cu cinste a noii 
ei sarcini, nici n-a dat atenție între
bărilor mele .

— Dumneavoastră sînteți 3 in fa
milie ? m-a întrebat.

— Da, 3. Eu, soția și fetita in etate 
de 10 luni, așa este.

— Atunci măcar 2 invitații puteți 
lua. Comitetul de întreprindere I.G.L. 
raionul I. V. Stalin vă invită să luați 
parte la reuniunea tovărășească, ur
mată de dans, organizată simbătă 26 
iunie de la orele 21—5 dimineața in i 
grădina comitetului sindical „Combus- i 
tibilul" din strada Ion Vidu nr. 13 I

— Scuză-mă tovarășă, dar nu pot
merge. Asta înseamnă că dacă merg 
să iau și copilul și nu se poate, copilul 
este prea mic. 1

— Bine, dar puteți lua chiar dacă 
nu mergeți. In felul acesta dați con
cursul sindicatului nostru...

și, in sfirșit, după o probă bună de 
prelucrare, după ce am transpirat as- ' 
cultind-o pe tovarășa Cornea, ce agita 

în mină o listă cu cei care au luat 
invitații „chiar dacă nu merg" am luat 
și eu „măcar una", am plătit 3 lei iar 
„activista împuternicită cu distribu
irea invitațiilor pentru reuniune" a 
mai adăogat:

— Centrul nostru a primit 200 de 
bucăți și le distribuie aici în cartier.

Tovarășa Cornea a plecat satisfăcută 
iar eu am rămas in prag. Privind in 
urma ei m-am gîndit că în scopul re
zolvării unor probleme, multe dispo
ziții se dau și sînt duse la bun sfirșit 
cu multă conștiinciozitate.

Chiar și I.G.L. dă multe dispoziții 
bune. Cetățenii care locuiesc în strada 
Aviator Ștefan Sănătescu nr. 30 s-au 
bucurat nespus de mult cînd, după 
mai bine de trei ani au aflat că ce
rerea făcută pentru o lucrare de re
parații le fusese aprobată.

De data aceasta însă comitetul de 
întreprindere de la I.G.L. a pus pe 
drumuri funcționarii centrului 8. I.G.L. 
din raionul Stalin, pentru cu totul 
altă treabă decit era necesar. Gîndin- 
du-mă așa, mi-au venit în minte frîn- 
turi din discuția mea cu tovarășa Cor
nea Eugenia. „Centrul nostru a primit 
200 bucăți să le distribuie aici în 
cartier".

Atunci mi-am zis : în București sînt 
multe asemenea centre ; dacă toate sau 
măcar o mică parte din ele au primit 
cite 200 de invitații să le distribuie in 
cartiere, cîți oameni au fost „plecați 
pe teren" ? cît timp prețios s-a pierdut 
pentru treaba asta făcută în orele de 
serviciu ?

N. COTIGA •

In cadrul adunării au mai luat cuvintul un număr însemnat de tineri care și-au 
exprimat hotărirea de a lupta și pe mai departe pentru realizarea de economii. Tot
odată participanții la discuții au arătat că in rîndurile conducerii uzinelor „Pro
gresul" se mai manifestă încă o serie de deficiențe care frinează elanul creator al 
tineretului. Astfel, tinerii au criticat faptul că. în urmă cu un an conducerea admi
nistrativă a uzinei, s-a angajat să mecanizeze încărcarea cuptorului Siemens Martin, 
angajament care nu a fost dus in întregime la îndeplinire.

Din discuții a mai reieșit că în întreprindere mai sint încă cheltuieli care 
încarcă în mod nejustificat prețul de cost al produselor. Transportul intern al între
prinderii este mult prea costisitor, el efectuindu-se de către angajați particulari, că 
produsele finite stau vreme îndelungată in curtea întreprinderii nedepozitate și că 
uzina nu are pînă în momentul de fată o magazie centrală de materiale. Tinerii au 
mai semnalat faptul că sarcinile de plan pe sectoare, mașină și om nu sint defalcate, 
fapt ce-i face ca ei să nu poată avea o privire de ansamblu asupra sarcinilor viitoare 
ce le au.

Discuțiile purtate au subliniat că economiile realizat» au contribuit in mare 
parte la reducerea prețului de cost al produselor cu 7,7 la sută, constituind un 
bogat schimb de experiență între brigăzile de producție și posturile utemiste de con
trol din întreprindere.

Cu această ocazie tinerii au putut să-și împărtășească din experiența pozitivă 
acumulată în munca de zi cu zi și să critice o serie de lipsuri ce se manifestă în 
munca unor tineri.

^Tineretul uzinelor „Progresul“-Brăila și-a luat cu acest prilej noi angajamente 
10-a aniversări a eliberării patriei noastre.

• numai sectorul metalurgic a reali
zat intr-un an de zile economii in va
loare de 209.533 Iei.

In întrecerea socialistă pornită in 
cinstea zilei de 23 August, tinerii de Ia 
uzinele „Prorresul" sînt hotăriți să 

obțină noi economii. 
Ei s-au angajat că :
• tinerii din secto

rul metalurgic vor 
economisi în această 
perioadă materiale în 
valoare de 30.000 lei.

• comitetul orga
nizației de bază 
U. T. M. va înființa 
noi brigăzi și posturi 
utemiste de control.

• in această pe
rioadă conturile co
lective de economii 
pe întreaga fabrică 
se vor ridica la 14.

• pînă la 23 Au
gust vor elabora 
două șarje din de- 
șeurile strinse din 
incinta fabricii.

In anul ce a trecut de Ia pornirea 
inițiativei, tinerii de Ia uzinele „Pro
gresul" au realizat:

• economii în valoare de 764.887 lei.
• în această perioadă prețul de cost 

al produselor a scăzut 
față de sarcina pla
nificată.

• productivitatea 
muncii a crescut cu 
4,04 la sută pe cap 
de muncitor.

• numai în perioa- 
1 ianuarie 1954— 
mai 1954 tinerii 
realizat economii 
peste 184.000 lei.

• în primele 6 luni 
ale anului trecut bri
gada condusă de ute- 
mistul Tănase Nico
lae a înscris în con
tul de economii al 
brigăzii suma de 
148.000 lei.

da 
31 
au 
de

cu 7,7 procente
Bruntașî în lupta

în întrecerea pornită în cinstea celei de a

pentru economii

TATĂRĂȘEANU teodora
sudor

$

RUSU TANASE
modelist

r.

IACOBAN VICTOR 
tîmplar

DUMITRAȘCU LUCIAN 
strungar



I ȘI VIAȚA TRECE PE
Informări... puse la dosar

In urmă cu vreo trei luni Instructoarea 
«uperioară de pionieri de la Școala ele*’ 
mentară din comuna Gheorghe Lazăr a 
primit un telefon de Ia comitetul raional.

— Să trimifi de urgență o informare 
asupra situației la învățătură pe pătrarul 
III — i se spuse.

Instructoarea se bucură. De bună seamă 
comitetul raional U.T.M. se hotărîse în 
sfîrșit să se ocupe serios de învățătura 
elevilor. Și nu făcea de loc rău pentru că 
în munca de învățătură existau multe ră- 
mîneri în urmă.

Asemenea situații fuseseră cerute de la 
toate școlile din raion. Dar nimeni de la 
comitetul raional nu le-a citit cu atenție. 
E adevărat că tovarășul Matei Marin, 
membru în biroul comitetului raional, 
cînd a dat dispoziție : „să se ceară infor
mări" s-a gîndit că ele îi vor folosi pen
tru a întocmi o informare cerută de co
mitetul regional U.T.M. Dar atît și nimic 
mai mult.

Și acesta nu-1 singurul caz în care co
mitetul raional U.T.M. Slobozia luînd cu
noștință de informări sosite din organiza
țiile de bază în loc să tragă concluzii in
structive și să ia pe baza lor unele mă
suri chibzuite, le pune cu ușurință la dosar. 
De regulă, dările de seamă, rapoartele și 
informările venite de jos nu se bucură 
de suficientă atenție la comitetul raional. 
Atîta vreme cît comitetul unei organizații 
de bază nu a prezentat comunicările ce
rute, nu este lăsat în pace: mereu i se 
telefonează, i se trimite vorbă. Dar dacă 
comunicarea a fost primită totul se lini
ștește, nimeni nu mai are de spus nimic. 
Și nu se poate spune că informările nu 
semnalează probleme interesante. De 
exemplu cea de la Școala elementară din 
comuna Gheorghe Lazăr arăta că din 359 
elevi cîți învață in școală, aproape 50 șco
lari — dintre care majoritatea pionieri 
— erau corijenți pe pătrarul 3 la una sau 
mai multe materii. O situație asemănă
toare semnalau și informările sosite de la 
școlile elementare din comunele Pere.: 
Traian etc. E de necrezut cum față de 
aceste semnale venite de jos, comitetul 
raional U.T.M. Slobozia să nu ia nici un 
fel de atitudine. Oare aceasta este meni
rea activiștilor ? Să primească, să înregis
treze și să pună la dosar o cantitate cit 
mai mare de hirțoage?

In spatele acestui singur eaz. se găsesc 
alte asemenea cazuri care arată formalis
mul și birocratismul din munca aparatului 
comitetului raional U.T.M. Slobozia.

Cînd să mai îndeplinească 
hoiărîrile luate?

Mulți tineri din organizațiile de bază 
U. T. M. ridică adeseori eu nenr-?._rr...re 
problema că membrii biroului comitetul^ 
raional vin cam rar pe la ei. Din man. 2 
de a întocmi cît mai multe hirtii, biroul 
comitetului raional este țintuit mai mult 
în ședințe, îndepărtat de viața și munca

Comemorarea
IAȘI 5 (Agerpres). — Duminică dimi

neața a avut loc la cimitirul evreiesc din 
Iași comemorarea victimelor pogromul.: 
din 29 iunie 1941, dezlănțuit la Iași de 
bandele fascisto-antonesciene împotriva 
populației pașnice evreiești.

Au participat reprezentanți ai '~rrnitrtr- 
lor regional și orășenesc de partid, ai 
sfaturilor populare regional și orășenesc, 
reprezentanți ai clerului, rude ale victi
melor, precum și un mare număr de oa
meni ai muncii

După oficierea serviciului religios, s-a 
păstrat un minut de reculegere în memo
ria victimelor masacrului

A luat cuvîntal președintele comitetu
lui executiv al sfatului popular orășenesc. 
Ion Niculi, care a arătat că masacrul să- 
vîrșit la Iași în iunie 1941 avind drept 
scop să abată atenția poporului romîn de 
la dezlănțuirea criminalului război anti- 
sovietic în care fusese tîrit împotriva 
voinței șale, a costat viața a mii de ce
tățeni pașnici

Viața U.T. M.

tineretului. Ședințele de birou, în afară 
de faptul că sînt multe (peste 10 pe 
lună) nu sînt nici temeinic pregătite. De 
aceea durează mult, în ele nu se trag 
concluzii bine chibzuite, sau unele pro
bleme — cum a fost situația învățămîn- 
tului politic — se discută în două șe
dințe de birou, una după alta. De regulă 
în mai toate ședințele de birou se adoptă 
o hotărîre. Primii care sînt obligați să 
respecte hotărîrile odată luate, sînt chiar 
membrii biroului comitetului raional. E 
vorba doar de propriile lor hotărîri. Se 
întîmplă însă că unele hotărîri — așa 
cum a fost aceea în legătură cu munca cu 
pionierii, — să fie date uitării imediat ce 
au fost adoptate. Iată cum biroul comi
tetului raional transformă unele ședințe 
de birou în ședințe de întocmire a 
unor hirtii pe care nimeni nu le folosește. 
Membrii biroului nu au timp să îndepli
nească hotăririle luate pentru că trebuie 
să participe la alte ședințe unde se iau 
mereu alte și alte hotărîri.

Grafice kilometrice
Unele secții ale comitetului raional și-au 

făcut niște grafice după care urmăresc 
creșterea rindurilor organizației U. T. M. 
desfășurarea anului de învățămînt po
litic, primirea celor mai buni școlari in 
organizația de pionieri etc. Și acest lucru 
nu e rău. deoarece cu ajutorul graficelor, 
comitetul raional ar fi putut sâ se orien
teze mai bine în munca sa Rău este insă 
că biroul comitetului raional se încrede 
prea mult in puterea a tot rezolvatoare a 
acestor cartoane albe liniate de-a lungul 
și de-a latul și neglijează principalul: 
munca politico-organizatoricâ. concretă pe 
teren. Dtatr-un mijloc bun de urmărire a 
rezultatelor muncii, graficele au fost 
transformate intr-un scop in sine. Grafi
cul secției organizații U.TM. arată ce 
Pțîdâ. că in cele IM organizații de bază 
din raion, au devenit utemiști pînă in ziua 
de 20 iunie ax. ntsnai 32 de tineri. Dar 
graficul arată că primirea de noi mem
bri in U.TJL a mers slab r. in luna apri
lie și în luna mat Totuy. biroul comite
tului raional n-a tras condurii practice și 
nu a luat măsuri pentru iznbunătățîrea si
tuației.

Tor. secretar al comitetului rai-caL Sora 
Ion, care răspunde de probâesneăe muncfi 
de propagandă, a avut o idee și mai inge
nioasă. 13 a făcut 2 grafice prin care să 
urmărească . d. Ia cwvrv* desfășurarea 
anului de învățăm mt politic Un grafie 
pentru a ține evidenta lecțiilor s altul 
pentru a vedea cum participă tztemișd la 
cercurile politice. Mai puțin s-a intere
sat tor. Sora de nivelul ideologic al lec
țiilor sau al semmaruior. ceea ce consti
tuie lucrul principal fit tavătămintul po
litic. In S el cerea tovarășilor d-o
activul raional să-: aducă de pe teren 
numărul cercurilor politice. nressărul 
cursanfilor. numărul lecțiilor, sau numă
rul șeminarîilor. Și asta pentru ci grafi
cele odată 1 f:tocmite anai trebuiau și 
completate. Ș: tor. Sora tace treaba asta 
cu destulă ăirgulnțâ- Dar numai pe asta.

victimelor pogromului de la Iași
In cinstea memoriei victimelor pogro

mului din 1941. — a spus tov. Ion Niculi 
— să mobilizăm toate forțele împotriva 
celor ce urzesc războaie și noi masacre.

A vorbit apoi Carolina Lupu. funcțio
nară la Institutul Metfieo-Farmaceutie. 
văduvă in urma pcigromuluu care a ară
tat că astăzi in B-P Jt omul mi mei evreu 
se bucură de drepturi egale cu toți oa
menii muncii. Regimul de democrație 
populară — a spus vorbitoarea — a lichi
dat orice discriminare rasială în țara 
noastră.

In încheiere, vorbitoarea a subliniat ro
lul ce revine femeilor în lupta pentru 
pace, pentru a zădărnici uneltirile află
torilor la un nou război mondial

La sfirșîtul solemnității a luat curtatul 
președintele Federației comunităților 
evreiești din R.P.R.. I Bacalu. care a ară
tat că, după victoria istorică a armatei 
Sovietice împotriva fascismului, in țara 
noastră eliberată a început construirea 
unei vieți noL

ALĂTURI
E doar primul secretar I

Prins prea mult în captivitatea hîrtiilor, 
tov. Bucura Traian primul secretar al co
mitetului raional își irosește o bună parte 
din timp cu întocmirea de dosare și bi- 
bliorafte, pe care cu deosebită grijă le 
ține’ sub cheie în casa de fier din biroul 
său. Hîrtiile prea multe l-au îndepărtat pe 
primul secretar de activul raional, de ute- 
miștii și tinerii din raion. Uneori în loc 
să fi contribuit la desfășurarea criticii și 
autocriticii in cadrul comitetului raional, 
el a împiedicat-o. acționind contrar prin
cipiilor conducerii comuniste. Orgoliul și 
ideea că este un om de neînlocuit, l-au dus 
pe primul secretar la unele greșeli grave 
în muncă. Iată numai cîteva dintre aces
tea. Intr-o zi a venit la comitetul raio
nal tinărul Popescu Ion de la G.A.S. Măr- 
culești. El i-a spus printre altele primului 
secretar că ar vrea să primească cît mai 
repede carnetul de utemist. „Acum este 
momentul să arăt ce poate primul secre
tar al raionului" — a gindit probabil tov. 
Bucura Traian. El a primit autobiografia 
tinărului respectiv și i-a eliberat peste ' 
cîteva zile carnetul de membru. Totul a 
mers foarte operativ: n-a fost nevoie nici 1 
de adunare generală U.T.M., nici de con
firmarea biroului comitetului raional.

Despre -operativitatea" tov. Bucura | 
Traian au aflat și alți tineri. Aceasta l-a 
făcut pe tinărul Cojocaru Gheorghe să 
vmă și el acum ătva timp și să solicite 
primului secretar același lucru : un car
net de V.T.M, dar cit mai repede. Și tov. 
Bucura din nou și-a adus aminte că „e 
doar primul secretar". El i-a dat și aces
tui tinar un carnet de U.T.M.

Pină unde merge munca birocratică, lip
sită de răspundere a tov. Bucura Traian 
o dovedește limpede și faptul că el își 
pune semnătura cu foarte multă ușurință I 
pe unele documente de organizație. Iată 
de pildă, pe adeziunea tinerei Voicu Da- , 
mian fiică de țărani săraci din comuna 
Mucitenii-Buzău, primul secretar a scris— 
fără să citrasră măcar adeziunea — că bi- ț 
roul raional a infirmat primirea ei in 
U.TJt deși biroul o confirmase. Pe ade
ziunea eleve: Dragomir Cornelia fiică de 
chiaburi din comuna Muntenii-Buzău — 
pe care de asemenea n-a citit-o — el și-a 
pus iscălitura, des biroul raional infir
mase primirea ei in U.T M. Iată cum pri
mul secretar al comitetului raional U.T.M. 
Slobozia. fărind abuz de situația sa. își 
permite să încalce in mod grosolan ins- 
trucfiunile C.C. al U.TJ4. cu privire la 
completarea, păstrarea și eliberarea do
cumentelor de membru al UTM.

*
La conferința raională UTM. uterniștii 

au criticat pe drept cuvânt pe unii activiști 
ai entnitetuhri raional in frunte cu pri
mul secretar pentru că au slăbit legătura 
CU tineretnl

Cu hirțoage. grafice și ședințe în care 
se întocmesc mereu noi și noi hirtii. e clar 
că tovarăși: dm biroul comitetului raio
nal UTM Slobozia nu vor putea munci 
așa cum le cere tineretul, pentru că șe
dințele și hîrtiile prea minte ii înde
părtează de munca politică, de viață.

GEORGETA VASII.IU

Autorii crimelor rasiale și-au primit 
pedeapsa. In aceiași timp, invalizi, orfa
nii și văduvele rămași in urma prigoanei 
răstite au primit aceleași drepturi ca și 
invalizii, orfanii și văduvele de război

Regimul de democrație populară asi
gură in fapt populației evreiești ca și 
tuturor minorităților naționale deplina 
egalitate m drepturi și ii acordă cele mai 
largi libertăți. Populația evreiască prive
ște cu încredere viitorul.

Pentru ca ororile fasciste sâ nu se mai 
repete — a încheiat vorbitorul — trebuie 
să veghem ca fascismul să nu mai poată 
reînvia, sâ ducem o luptă susținută pentru 
înlăturarea armelor de exterminare în 
masă, pentru stingerea focarelor de război 
existente, să muncim pentru întărirea pa
triei noastre scumpe. Republica Populară 
Romînă.

Din partea întreprinderilor și institu
țiilor din Iași au fost depuse apoi coroane 
de flori la mormintele victimelor masa
crului din iunie 1941.

Jocuri pionierești
A venit vacanța și, odată cu ea, au 

venit zilele de tabără unde pionierii și 
școlarii trebuie să petreacă clipe de ne
uitat. Instructorii de pionieri au un 
mare rol in această direcție: acela de 
a organiza o activitate interesantă, 
atractivă.

Pentru a veni în ajutorul instructo
rilor publicăm trei jocuri pionierești 
traduse din revista sovietică „Vojatîi". 
Fiind noi și ușoare, aceste jocuri vor 
trezi, fără îndoială, interesul copiilor.

OFENSIVA

Detașamentul se împarte în două grupe 
egale. Jucătorii se așează în linie, față în 
față, in părțile opuse ale terenului de o 
parte și alta a liniei de demarcație. La 
comanda instructorului, jucătorii dintr-un 
grup se iau de mină și înaintează spre 
grupul celălalt, care rămîne pe loc.

Cînd echipa ce înaintează ajunge la 
doi-trei pași de cealaltă, instructorul dă 
un semnal (două bătăi din palme, un flu
ierat). La semnal cei in ofensivă își des
prind miinile, fac stingă împrejur și fug 
cu viteză spre linia de demarcație.

Jucătorii celeilalte echipe ii fugăresc și 
încearcă să-i prindă. Nu se permite ur
mărirea adversarilor peste linia de de
marcație. Jucătorii prinși sint numărați 
și lăsafl să meargă din nou in echipa lor.

După aceasta rolurile se inversează. 
Primii stau pe loc, iar ceilalți înaintează. 
Și așa, jocul se repetă de patru-șase ori.

învinge echipa care reușește să prindă 
numărul cel mai mare de jucători din 
echipa ’opusă.

ȘTAFETELE
Jocul se desfășoară pe un teren mar

cat cu linii așa cum se vede în desen. 
Participă două echipe, fiecare echipă 
avind un număr de jucători cu soț. Nu- 
mărind un-doi, jucătorii unei echipe se 
împart in două coloane și se așează in 
părțile opuse ale terenului față in față 
(numerele cu soț de o parte, cele fără soț 
de cealaltă). Jucătorii celei de a doua 
echipe procedează la feL In fiecare ca
păt al terenului se vor afla deci două 
coloane — cite una de fiecare echipă. 
Jucătorii cu numărul 1 au in mină cite 
o ștafetă.

La joc mai participă și patru jucători 
numiți — „paznic:". E. nu aparțin de 
nici o echipă și sînt aleși dintre eet mai 
îndeminatici și mai agui copii. — Pazni
cii se așează in cercuri trasate special 
pentru ei in părțile laterale ale terenului 
(vezi figura): doi intr-un cerc, dai ia ce
lălalt.

La semnalul arbitrului (sau al instruc
torului) primele numere cu ștafetele ta 
miini aleargă spre partea opusă a tere
nului In același timp, din cele două 
cercuri pornește și cite un paznic care 
se străduiește ca ta limitele zonei să 
afină calea alergătorului și să-i atingă 
cu mina. In acest timp ta fiecare cerc 
mai rămîne cite un singur pamir

Independent de faptul că paznicul reu
șește sau nu să atingă pe alergător, acesta 
traversînd zona și ajungind ta capătul 
opus al terenului predă cit se poate de 
repede ștafeta jucătorului cu numărul 
doi și trece apoi in coada coloanei

In ajutorul 
instructorului de pionieri

Numărul doi pornește imediat cu șta
feta spre direcția opusă — spre numă
rul trei al echipei sale. Ii iese în întîm- 
pinare cel de al doilea paznic, primul în- 
dreptindu-se tocmai către cercul său. In 
acest fel cînd aleargă numerele cu soț, 
urmărește un paznic, iar cînd aleargă 
cele fără soț — urmărește celălalt. O 
astfel de regulă se stabilește pentru am
bele echipe.

Jucătorii care fug au două sarcini: să 
predea cît se poate de repede ștafeta și 
să scape cu pricepere de paznic din zona 
acestuia fără să fie atins.

In timpul alergării jucătorul nu are 
dreptul să se întoarcă sau să iasă de pe 
teren. In caz că totuși face aceasta echi
pa sa primește un punct de penalizare. 
Dacă paznicul reușește să atingă vreun 
jucător, acesta nu iese din joc ci continuă 
să-și îndeplinească sarcina, dar echipa 
primește de asemenea un punct pe
nalizare.

Ștafeta se termină cînd toți jucătorii 
din coloane schimbă locurile de pe teren. 
Ciștigă echipa ai cărei jucători sfîrșesc 
jocul mai repede și primește mai puține 
puncte de penalizare.

Jocul poate fi repetat numind paznici 
alți jucători. La marcarea terenului di
mensiunile se pot mări sau reduce în ra
port cu cele ale desenului alăturat, res- 
pectindu-se însă proporționalitatea indi
cată.

MINGEA CĂPITANULUI
La joc participă un număr oarecare de 

grupe. Fiecare grupă are pină la zece oa
meni. Aceștia iși aleg căpitanul — un 
jucător care aruncă și prinde cu cea mai 
mare indeminare mingea. EI iese cu șase, 
șapte pași mai in fată, iar ceilalți jucă
tori se așează după numărătoare intr-un 
rind '.a doi pași unul de celălalt și tra
sează in jurul lor cercuri de cite o jumă
tate de metru.

Căpitanul fiecărei grupe are în mină o 
minge de baschet. La semnalul instruc
torului începe întrecerea. Fiecare căpitan 
aruncă mingea primului jucător al echi
pei sale. Acesta prinde mingi» și o aruncă 
înapoi căpitanului După aceasta căpita
nul trimite mingea celui de al doilea ju
cător, primind-o înapoi o trimite celui de 
al treilea șx.m.d.

In momentul în care mingea va fi pri
mită de cel din extrema stingă, acesta cu 
mingea ta mină aleargă la începutul rin- 
dului și ocupă locul primului număr. In 
acest moment toți ceilalți jucători înain
tează cu cite un cerc spre stingă.

Apoi, tncepind cu flancul drept, pasea
ză pe rind mingea căpitanului, iar jucă
torul care stă la marginea rindului. pri- | 
mind mingea, aleargă de asemenea și 
ocupă locul jucătorului din flancul drept • 
Jocul se termină atunci cind toți jucătorii 
vor ajunge fiecare la locurile lor de la ; 
început. Atunci căpitanul echipei, primind 
mingea de la jucătorul din flancul sting 
o pune ta jos in fața sa. demonstrind prin 
aceasta că întrecerea s-a terminat. Fie
care echipă se străduiește să termine cît 
mai repede.

Jucătorul care scapă mingea trebuie s-o 
ridice, să se întoarcă la cercul său și să 
pornească din nou mingea in joc.

Jocul se poate repeta de cîteva ori in- 
credințtad rolul de căpitan altor jucători, 
învinge echipa care iese de cele mai 
multe ori învingătoare.

Șcrîsoare către redacție

„Nu am timp"
Așa-ți răspund în mod automat unii 

tovarăși de la secția învățămînt a sfatu
lui popular raional Cujmir cînd vrei să 
rezolvi cu ei o problemă.

Intr-una din zile am mers la secția în
vățămînt pentru ca împreună cu tovarășii 
care lucrează la această secție să defini
tivăm măsurile pentru organizarea va
canței de vară a pionierilor și școlarilor. 
Am încercat să discut cu tovarășul Păl- 
tineanu șeful secției despre aceasta dar 
după un schimb de cuvinte primesc un 
răspuns prompt: „Nu am timp, trebuie să 
trimit niște situații urgente. Rezolvă ceea 
ce dorești cu tovarășul Crișu, inspectorul 
secției". M-am adresat acestui tovarăș ex- 
plicîndu-i că și de data aceasta am ven;1 
tot pentru organizarea vacanței de vară 
acțiune care a fost tărăgănată destul și 
care trebuie definitivată odată.

Tovarășul Crișu după ce m-a ascultat 
cu calmitate propune soluția de rezolvare 
„Știi tovarășe acum avem niște lucrăr: 
foarte urgente, nu am timp, vin-o după 
masă".

O amînare de cîteva ore pe lîngă zile 
întregi pierdute pentru rezolvarea aceste: 
probleme, nu era mare lucru, mai ales c 
eram convins că în după masa aceea va 
veni în sfîrșit timpul să îndeplinim dorința 
pionierilor și școlarilor de a le organiza o 
vacantă cît mai plăcută.

Cu același gînd la ora 16 m-am prezen
tat la sfatul popular. Așteptînd îmi fă
ceam diferite planuri care mai de care 
mai îndrăznețe. N-am observat cînd a 
trecut timpul. Ceasul arăta orele 17,40. Nt: 
se poate, mi-am zis, mi s-a stricat cea
sul, doar la ora asta tovarășul Crișu ds 
mult trebuia să fie aici.

Intr-adevăr se cam stricase — rămăsese 
în urmă cu 10 minute.

Se fac orele 18, 15,30, ora 20,00, ora fa
tală cînd apăru tovarășul Crișu.

Numai ce dă cu ochii de mine că nici 
nu mai așteaptă să-i spun ceva și-mi răs
punde cu vechea placă : „$tiu pentru ce 
ai venit tovarășe Țăpîrdea, dar să vezi 
că nici acum nu putem face ceva căc: 
sînt foarte ocupat și nu am timp să mă 
ocup de organizarea vacanței de vară. 
Poate săptămîna viitoare vom rezolva 
ceva și cu vacanța. ,

Noroc!“
Acest „nu am timp" m-a scos din să

rite, dar a trebuit să mă calmez, că ce 
trebuia să fac față de ușurința cu care 
privesc tovarășii de la secția învățămînt 
problema organizării vacanței de vară ?

Dacă comitetul executiv al sfatului 
popular raional Cujmir nu are timp să 
controleze felul cum muncesc tovarășii de 
la secția de învățămînt poate că sfatul 
popular regional va putea face acest lucru.

ȚĂPÎRDEA ION 
șeful secției Școli medii 
de pionieri a comitetu1' 

raional U.T.M. Cujmir
---- •-----

Colectările de cerne 
în regiunea Hunedoara

In întreaga regiune Hunedoara, planul 
de colectare a cărnii pe primul semestru 
al anului a fost realizat pînă la 23 iunie 
in proporție de 97 la sută. In multe ra
ioane din regiunea Hunedoara, planul de 
colectare a cărnii a fost realizat și chiar 
depășit prin predări in contul lunilor 
viitoare. Numai în comuna Bacia, raionul 
Hunedoara, planul semestrial de colectare 
a cărnii a fost realizat pînă la 23 iunie 
în proporție de 149 la sută, iar în comuna 
Ghelar, raionul Hunedoara, el a fost rea
lizat în proporție de 134 la sută. Și-au 
predat in întregime cotele de carne ce Ie 
datoresc statului pe primul semestru un 
mare număr de țărani muncitori cu gos
podării individuale printre care Avei 
Boțea din satul Tîmăvița, raionul Deva. 
Alexandru Josan din satul Bîrcea Mică, 
raionul Hunedoara, Erne Furca din co
muna Cristur, raionul Hunedoara, și alții.

O muncă rodnică au desfășurat agenții 
colectori Ion Juga din comuna Bacia, 
Aron Căta din comuna Bunila și alții. 

(Agerpres)
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XI.
— Să intrăm într-una din case, propuse 

Do-Sol. Trebuie să știți că aici sînt numai 
casele de locuit, sălile de spectacole, bib
liotecile și parcurile. Uzinele noastre au
tomate și marile sere se află mal jos, la 
cel de al doilea nivel. La al treilea nivel 
este marea uzină martotermică, principala 
noastră generatoare de energie, pe care 
o veți vizita.

Părăsiră banda rulantă și o scară au
tomată îi duse spre intrarea unei clădiri 
trapezoidale. Poarta se dădu automat în 
lături și pătrunseră în interior.

Stăpînul casei al cărui nume le sugeră 
notele La-Do, era conducătorul uzinei 
martotermice. Se arătă îneîntat de cinstea 
de a primi oaspeții de pe Pămînt. Ii con
duse mai întSi prin casă.

— După cum vedeți, explică La-Do, 
servindu-se de Mi-Sol-Si ca traducător, 
plafonul este translucid, astfel că în casele 
noastre nu e nevoie de surse speciale de 
lumină. La noi nu există noapte, căci, lu
minatorul artificial din peșteră funcțio
nează permanent. Temperatura este de 14 
grade și se menține constantă. E distribu
ită de uzina martotermică în întreaga 
grotă subterană.

— Dar cînd dormiți, nu aveți nevoie de 
întuneric ? întrebă Dobre.

— Desigur, răspunse La-Do, dar aceas
ta este o chestiune simplă.

Apăsă pe un buton alb și plafonul stră
veziu se acoperi de îndată cu o brumă 
cenușie verzuie. In curînd în interiorul 
clădirii începu să domnească un semiîntu
neric odihnitor, un amurg cu nuanțe pale 
de smarald.

— Așa este noaptea aici, continuă mar
țianul. De altfel casele au și alte instalații 
care v-ar putea interesa.

Le arătă pe rind televizorul în formă 
de sferă, instalația de reglare a climei ar
tificiale, dictafonul care transforma di
rect sunetele rostite ta semne scrise.

O înaltă civilizație
Membrii expediției interplanetare se 

găsesc pe Marte. Atacați de marțieni
sălbătici ei sint tăcuți prizonieri. Matei 
Butaru, conducătorul expediției, reu
șește să evadeze și cu ajutorul martie- 
nilor care au un înalt grad de civiliza
ție reușește să elibereze din captivitate 
pe ceilalți astronauți.

Ajunși în orașul subteran în care lo
cuiau marțienii care i-au salvat, as- 
tronauții cercetează modul de viată al 
acestora. Ei se conving că acești mar
țieni au atins un înalt grad de civili
zație.

înainte de a părăsi planeta Marte, as- 
tronauții își continuă cercetările lor în 
orașul subteran.

Un aparat complex, fixat într-un colț 
le atrase atenția : era muzicofonul. Nu era 
nevoie decît să apeși pe unul dintre sutele 
lui de butoane pentru a asculta opera 
muzicală dorită.

Biblioteca îi uimi prin bogăția ei. Sub 
formă de microcărți și microfilme se gă
seau aici 28.000 de lucrări. Toate erau în
registrate cu semne de dimensiuni mi
croscopice pe un tablou-registru cu 
raza de 30 de centimetri. Cu ajutorul unui 
microscop mobil, puteai cerceta tabloul și 
indentifica lucrările.

La-DO. le dărui astronauților sute de 
volume care încăpură fără greutate în 
buzunarele lor.

Cercetară în amănunt toată locuința, 
uimiți de confortul și frumusețea ei. Apoi 
li se propuse să viziteze uzina martoter
mică.

Așezîndu-se fiecare pe cîte un scaun 
zburător, decolară de pe terasa locuinței. 
După cinci minute în care nu se mai sa
turau privind și fotografiind clădirile și 
parcurile, aterizară pe o nouă platformă 
ascensor. Aceasta îi coborî în grota plan

tațiilor și a uzinelor automate, printre 
care și acea producătoare de oxigen, iar 
de acolo și mai jos in peștera unde se 
afla marea uzină martotermică.

Aici, la al treilea «nivel subteran, ta 
fața vizitatorilor apăru o construcție 
scundă, de culoare roșie. Avea forma unui 
trunchi de piramidă cu partea mai în
gustă îngropată în soL De aici porneau 
spre tavan zeci de cabluri, groase cit 
brațul unui om. Era uzina.

Curînd se lăsară pe covorul rulant din 
fața porții. Marfienii le făcură semn să 
nu se scoale de pe scaunele zburătoare.

Banda îi duse in interiorul uzinei, în 
niște hale imense, unde se aflau nume
roase mașini puternice, de diferite for
me. Remarcară tavanele joase, lipsa 
totală a ferestrelor și numeroasele tablo
uri de control, pe care se vedeau cerculete 
și triunghiuri, linii ondulate și pătrate 
de toate culorile. Totul sclipea de cură
țenie. Nicăieri nu se zărea țipenie de mar
țian.

La-Do le dădu să înțeleagă că uzina 
era teledirijată de la centrala uzinelor 
automate, aflată la o distanță de un ki
lometru. De doi ani marfieni, nimeni în 
afară de el nu o controlase și trecuseră 
mai bine de trei decenii de cînd nu se 
înregistrase vreo defecțiune mai mare în 
funcționarea ei.

Apoi le explică principiul de lucru al 
uzinei. In planeta Marte existau la mari 
adîncimi zone cu temperatură ridicată. 
La șapte kilometri depărtare începea un 
puț oblic, care pătrundea la o adîncime 
de 950 kilometri, terminîndu-se exact sub 
uzină. Apele unui canal subteran erau di
rijate spre acest tunel înclinat. La capă
tul lui inferior temperatura era de 165- 
180 de grade. Astfel apa care ajungea 
acolo se transforma rapid în aburi. 
Aceștia se ridicau în sus de data aceasta 
printr-un puț vertical, care dădea în uzi

nă. Puterea aburilor ascendenți punea in 
mișcare turbinele, care transformau ener
gia mecanică in energie electrică.

Cele văzute impresionară mult pe astro
naut! : nivelul științei și tehnicii mar- 
fiene era înaintat și in diferite domenii 
marțienii reușiseră să obțină realizări 
asemănătoare pămintenilor, iar ta altele 
să-i și întreacă.

Matei se uită îngrijorat la ceas.
— In zece minute trebuie să fim ple

cați de pe Marte dacă vrem să mai ajun
gem pe Copernic.

Cîteva clipe mai tirziu scaunele zbură
toare ii duceau spre marele ascensor de 
pe acoperișul clădirii principale.

★

Racheta înainta cu 47 de kilometri pe 
secundă prin spațiul interastral. Nimeni 
in afară de Cernat nu se preocupa insă 
de mersul ei.

Legați cu ajutorul curelelor de scau
nele lor, astronauții priveau cu uimire 
crescindă ecranul, pe care se desfășura 
cel mai interesant film pe care il văzu
seră vreodată Se prezenta în imagini și 
sunete, istoria vieții de pe planeta Marte. 
Acest film împreună cu un aparat de 
proecție le fuseseră dăruit la plecare de 
marțieni.

Curînd pătrunseră — vizionîndu-1 — în 
tainele acestei planete vecine Pămintului.

Fusese cîndva o lume bogată și înflo
ritoare. Plantele și animalele mișunau 
pe toată suprafața ei.
Marțienii atinseră un grad înalt de ci

vilizație. Cuceriseră electricitatea, învă
țaseră să folosească energia atomică, reu
șiseră chiar să întreprindă zboruri cos
mice. Pămîntul de pildă, îl vizitaseră în- 
tr-o vreme cînd oamenii nu existau încă 
pe el.

Dar, în decursul unei lungi perioade, 
condițiile de viață se înrăutățiseră. At
mosfera se rarefiase treptat și datorită 
presiunii reduse a acesteia, o mare parte 
din apă se evaporase, pierzîndu-se în 
spațiul interplanetar. Boli cumplite înce
pură să bîntuie printre vietăți, care mu
reau pe capete.

Traiul era tot mai greu, datorită insu
ficienței apei și oxigenului. Marțienii con- 
struiră atunci uriașe canale și bazine de 
apă pentru irigații, mari diguri pentru 
oprirea vînturilor secetoase, perdele de 
păduri protectoare.

Cu timpul, oxigenul și apa se împuțina
ră insă și mai mult. Atmosfera devenise 
treptat nerespirabilă, iar apa din canale, 
impuținindu-se nu mai reușea să irige 
toată planeta.

In film se arăta cum un grup restrîns 
de marfieni care nu voia să aștepte, ho
tărî sâ distrugă pe ceilalți locuitori ai 
planetei. Scopul urmărit de ei era sâ ocu
pe imediat cele cîteva peșteri care fuse
seră cîndva folosite în vederea extragerii 
de minereuri și unde existau emanații 
naturale de oxigen.

Ceilalți marțieni s-au instalat într-o 
grotă pe care, în cursul a cițiva ani, au 
inzestrat-o cu o uzină producătoare de 
oxigen.

Cu timpul, marțienii ucigași s-au săl
băticit. Au căzut in idolatrie, adorînd zeul 
apelor.

Mai departe, filmul arăta cum ceilalți 
marțieni au reușit, printr-o activitate 
creatoare să-și realizeze condiții de viață 
tot mai bune, continuind tradițiile civili
zației de altă dată.

In decursul a mii de ani. ei s-au înmul
țit considerabil, au realizat progrese teh
nice însemnate și au pus la punct condi
țiile pentru cultivarea subterană a plan
telor alimentare. In acest timp, marțienii 
sălbatici s-au împuținat și acum nu mai 
formau decît un grup restrîns, ocupînd o 
singură subterană.

Filmul se termina prezentînd perspecti
vele dezvoltării vieții pe Marte și planu
rile de viitor ale martienilor civilizați.

Se proiectă la urmă un fel de jurnal de 
actualități al marțiemlcr. Acesta tu o 
adevărată surpriză : prezenta sosirea as
tronauților.

★

Călătorii nu se mai saturau cercetînd 
documentele primite de la marțieni: erau 
hărți ale planetei cu rețeaua de peșteri 
subpămîntene, tablouri cu specii de plante 
marțiene, scheme tehnice ale diferitelor 
instalații, ale diferitelor aparate, pre
cum și microcărți din cele mai diferite 
domenii. Căpătaseră și un mic dicționar 
ilustrat. In dreptul multor cuvinte era o 
imagine care le ușura înțelegerea, iar de
desubt mici dreptunghiuri din celuloid pe 
care erau imprimate benzi sonore simi
lare celor folosite de cinematografia so
noră pămînteană

Deodată Dobre izbucni într-un rîs zgo
motos. Descifra împreună cu Ana Grigo- 

raș o gazetă din orașul subteran. Era un 
ziar microfilm, mic cit un degetar. Se 
citea prin proiectarea succesivă a filelor 
cu ajutorul unei instalații care avea ata
șat un mic ecran oval.

— Cu ce vă distrați acolo ? întrebă 
Matei.

Cind Dobre reuși să se oprească din 
rîs, le lămuri pricina

— Tot ziarul e plin de articole și foto
grafii înfățișind venirea noastră. Iată 
cîteva titluri : „Locuitorii planetei înveci
nate sînt printre noi" „Un eveniment im
portant", „Cum arată și cum trăiesc veci
nii noștri".

— Pină aici, nimic de rîs ! observă Cer
nat scoțind capul prin ușa cabinei de co
mandă.

Dobre îi aruncă o privire mustrătoare :
— Iar mă întrerupeți ! Să vă citesc 

acum alt titlu : „Nu vă speriați de ei" E 
scris de unul dintre marțienii care ne-au 
salvat din mîinile sălbaticilor.

— Și ce cuprinde articolul ? întrebă 
Scarlat interesat

— Ascultați ce spune, zise Ana și în
cepu să traducă — cu ajutorul dicționa
rului pe care și-1 întocmiseră în cursul 
șederii lor pe planetă. „Locuitorii plane
tei vecine sînt extrem de urifi. Pur și 
simplu te cutremuri la vederea lor. Noi, 
grupul celor care i-am scăpat de marți- 
enii sălbatici, credeam la început că ase
menea ființe decolorate, greoaie si 
slabe ca o seîndură, lipsite aproape com
plet de podoaba părului, cu o voce care 
scîrție parcă, nu pot fi decît niște mon
ștri. Dar cu timpul ne-am obișnuit cu ei.

Să nu cădem în greșala de a le judeca 
intențiile după înfățișare sau după linsa 
totală de muzicalitate. Sînt convins că ne 
vor ajuta".

— Dar cînd au avut timpul să tipă
rească ziarul ? întrebă inginerul Cernat. 
după ce Ana termină.

— E un fel de „ediție specială", îl lă
muri Dobre și a fost dictată direct în dic
tafonul care transformă sunetele în sem
ne tipărite.

„Pescărușul" străbatea acum spațiu! 
astral cu o viteză de 52 kilometri pe se
cundă zburînd cu toată forța de care erau 
capabile motoarele sale.

(va urma)

«Scînteia tineretului»
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luminarea Preminlni International Stalin
„Pentru întărirea păcii între popoare" scriitorului Leon Kruczkowski

Politica americană 
este .dezastruoasă 
pentru cauza păcii'

SPORT
Campionatul mondial de fotbal a luat sfîrșît

TASSMOSCOVA 8 (Agerpres). 
transmite :

In sala Sverdlov din Kremlin a avut 
loc la 5 Iulie înmînarea Premiului Inter
național Stalin „Pentru întărirea păcii 
Intre popoare" scriitorului polonez Leon 
Kruczkowski.

Scriitorul Hya Ehrenburg, membru în 
Comitetul pentru decernarea Premiilor 
Internaționale Stalin „Pentru întărirea 
păcii între popoare" înmînînd lui Leon 
Kruczkowski diploma și medalia de aur 
de laureat, l-a felicitat călduros pentru 
înalta distincție.

„Activitatea dvs. înflăcărată și nobilă în
chinată apărării păcii, a spus Ehrenburg, 
%ste unanim recunoscută de Comitetul 
pentru decernarea premiilor Stalin pen
tru pace. Pentru prima oară un cetățean 
polonez este distins cu Premiul Interna
țional Stalin șl mie îmi revine marea

cinste de a vl-1 înmîna dvs. «criitor po
lonez. Sînteți reprezentantul unei litera
turi cu care se poate mindri întreaga 
omenire, literatură care de la Mickiewicz 
șl Slowacki pini la contemporanii noștri, 
a fost și rămîne o literatură a onoarei, 
conștiinței și a unei inimi largi.

Sînteți reprezentantul unei țări scumpe 
fiecărui om sovietic. Marile încercări au 
apropiat popoarele noastre. Am fost îm
preună în anii de suferințe. Sîntem îm
preună și acum, în anii marilor speranțe. 
Noi apărăm împreună pacea — a voastră, 
a noastră — pacea întregii lumi".

Au rostit cuvîntări de salut regizorul 
de cinematograf Serghei Gberasimov, 
vicepreședinte al Comitetului sovietic 
pentru apărarea păcii. Constantin Simo
nov, secretar al Uniunii Scriitorilor so
vietici, Zinaida Troițkaia, reprezentanta 
Comitetului antifascist al femeilor sovie-

tlce șl Iuri Zavadskl, reprezentant al 
vieții teatrale.

In cuvintarea de răspuns, Leon Krucz
kowski a declarat:

înalta distincție ce ml s-a acordat con
stituie pentru mine cel mai fericit eveni
ment pe care îl poate încerca un scriitor 
contemporan și un militant pe tărim so
cial. A sluji idealurile înaintate ale epocii 
noastre — iată țelul pentru care merită 
să trăiești.

Ingăduiți-ml dragi prieteni, astăzi, cînd 
primesc această înaltă distincție, să vă 
făgăduiesc in prezența dvs, în prezența 
reprezentanților marelui popor sovietic, 
pe măsura puterilor și posibilităților mele, 
mă voi strădui să fac totul pentru a răs
punde mai bine, mai din plin titlului de 
laureat al Premiului Internațional Stalin 
-Pentru întărirea păcii intre popoare- ce 
mi s-a conferit

Declarațiile Iui Bevan

Unitatea popoarelor Asiei în lupta pentru pace și securitate
PEKIN 4 (Agerpres). — Presa chineză 

continuă să comenteze pe larg convorbi
rile lui Ciu En-iai, premierul Consiliu
lui Administrativ de Stat al R.P. Chi
neze cu Nehru, primul ministru al In
diei șl U Nu, primul ministru al Birma- 
nlel. In articolul său de fond din 2 iu
lie Întitulat „Principiile juste de asigu
rare a coexistenței pașnice a tuturor ță
rilor", ziarul „Jenminjibao" arată că a- 
ceste convorbiri marchează dezvoltarea 
continuă a relațiilor reciproce de pace șl 
prietenie între țările asiatice. Intre po
poarele chinez, indian și birman au exis
tat întotdeauna o trainică prietenie tra
dițională, legături economice și culturale 
ștrînse. Recentele convorbiri au adus un 
nou aport la cauza întăririi prieteniei din
tre R.P. Chineză, India și Birmania.

Ocupîndu-se în continuare de tratati
vele de la Washington, ziarul scrie că, 
deși In comunicatul cu privire la aceste 
tratative se vorbește despre năzuința 
spre o pace generală, participanțil la -tra
tative exprimă hotărîrea lor fermă de a 
crea așa-numlta comunitate defensivă eu-

ropeană și de a depune toate eforturile 
In vederea realizării planurilor -apără
rii comune" în Asia de sud-est_ Aceasta 
arată cu toată claritatea de unda por
nește amenințarea păcii în Asia și în în
treaga lume. Tratativele chino-ladiene si 
chino-birmane, arată în încheiere ziarul, 
au constituit o mărturie grăitoare a po
liticii externe pașnice a R.P. Chineze, a 

pace ale guvernelor și 
și BirmanieL

★
publicat declarația kd 
de al doilea vicepre-

năzuințelor spre 
popoarelor Indiei

La 2 iulie s-a 
Kartawinata, cel 
ședințe al parlamentului indonezian. care 
își exprimă aprobarea fată de acordurile 
realizate la Delhi ți Rangoon. Kartawi- 
r.ata a declarat: „Succesele Republicii 
Populare Chineze, poziția sa la Geneva, 
vizita făcută de Ciu En-lai în India — 
au laolaltă o deosebită taporianță". In 
continuare. Kartawinata a suHiniat d 
poziția RP. Chineze „constituie tn spri
jin puternic pentru Indonezia" în lupta 
sa pentru independență deplute.

Tratativele din Vietnam dintre reprezentanții militari vietnamezi și francezi
PEKIN B (Agerpres). — China Nouă 

transmite :
După cum a anunțat Agenția Vietna

meză de Informații, la 4 iulie au început 
la Trung Jia tratative între reprezentan
ții înaltului Comandament al Armatei 
Populare Vietnameze și al comandamen
tului corpului expediționar francez.

Delegația reprezentanților înaltului Co
mandament al Armatei Vietnameze, alcă
tuită din cinci ofițeri, este condusă de 
generalul de brigadă Van Tien Dung. 
Delegația reprezentanților comandamen
tului suprem al corpului expediționar 
francez, alcătuită din opt ofițeri, este 
condusă de colonelul Lennuyeux.

★

(Agerpres). — Agenția Vlet- 
Informațli a transmis decla- 

generalului de brigadă Van Tien 
Dung, șeful delegației înaltului Coman
dament al Armatei Populare Vietnameze 

Conferința miniștrilor Afacerilor Ex
terne de la Geneva, a declarat Van Tien 
Dung, a hotărît ca reprezentanții celor 
două comandamente supreme să se în- 
tîlnească atit la Geneva cit și la fața lo
cului, pentru a discuta problemele le
gate de încetarea focului, de. încheierea 
armistițiului șl restabilirea păcii In Indo
china. La Geneva, reprezentanții 
două comandamente supreme au 
ceput tratativele.

Dacă există într-adevăr dorința 
discuta măsurile concrete pentru a pune

PEKIN B 
namez.ă de 
rația

celor 
șl în-

de a

repede capăt operațiunilor miLtere. 
aceste tratative la fața locului stnt u—e 
și necesare. Tratativele la fața locului au 
totdeauna șanse mal mari de a 3 cm— 
crete și realiste.

In decursul ultimilor opt an! de răzbel 
patriotic, poporul vietnamez și Armata 
Populară Vietnameză au luptat și lupte 
cu o energie nesecate pentru indepen
dență. unitate si democrație, pentru pa
tria lor și pentru apărarea pani in In
dochina și in lumea '.ntreagă. In cocfoc- 
mitate cu linia politică a g-vemuiri Re
publici! Democrate Vietnam, Armata 
Populară Vietnameză salută fierbinte 
conferința de la Geneva ți o apreciază 
ca pe o victorie a popoarelor din Indo
china, a poporului francez ți a pepoare- 
lor iubitoare de pace din lumea întreagă.

Delegația înaltului Comandament al 
Armatei Populare Vietnameze este con
știentă de importanta saretrri-r acestei 
conferințe. Ea va depune toate efortu
rile pentru a da conferinței pcsib:.:tatea 
nu numai de a traduce tn fap« acordu
rile realizate intre cele două părți la 
Geneva, ci și de a prezenta conferințe: 
de la Geneva spre examinare ; toțx-neri 
utile In problemele pe care cele două 
părți vor găsi necesare să le discute pen
tru a se ajunge cit mal curînd la în
cetarea focului, pentru a încheia armis
tițiul ți a restabili pacea în Indochina.

★
PEKIN 5 (Agerpres'. — Agenția Viet

nameză de Informații transmite:
La 4 Iulie, era. 14 a avut loc Ia Trung

ace:

Situajia militară din Vietnam
PEKIN 5 (Agerpres). — Potrivit știrilor 

transmise de Agenția Vietnameză de In
formații, la 3 iulie, întreaga provincie 
Hanan, pină la sud de orașul Hanoi, a 
fost eliberată în urma retragerii forțelor 
franceze din Phuly, capitala acestei pro
vincii. In urma ofensivei unităților Alina
tei Populare Vietnameze, trupele franceze 
s-au retras în grabă spre Hanoi și Haip
hong. Trupele franceze au fost intercep
tate în cursul retragerii de unități ale 
Armatei Populare șl au suferit pierderi 
grele.

„New-York Times” anunță vizita 
lui Mcndâs-France In S. U. A.

Concurs pentru proiectul
MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS
Comitetul de Stat pentru construiri: de 

pe lingă Consiliul ce Miniștri al UR-SS. și 
Comitetul Executiv al Sovietului orășenesc 
de deputați al oamenilor muncii din Mos
cova au anunțat, din însărcinarea Consiliu
lui de Miniștri al UJLS.S, deschiderea 
unui concurs pentru cel mal bun proiect de 
Panteon — monument al glorie! eterne a 
marilor oameni din Tara Sovietică. Monu
mentul va fi construit Ia Moscova pentru 
a eterniza amintirea marilor conducători 
— Vladimir Ilici Lenin și Iosif Vissario- 
novici Stalin —. precum șl a eminenriitr 
activiști al Partidului Comunist ți ai Sta
tului Sovietic, înmormintațl în Piața Hoție 
lîngă zidul Cremlinulul.

unui Panteon în U.R.S.S
Panteonul va fi btelțat pe terenul Coli

nelor Iul Lenin. în partea de șud-vest a 
Moscovei, la 33 kilometri sud de noua clă
dire a Universității de Stat din Moscova. 
Potrivit programului si condițiilor concur
sului. Panteonul trebuie să Ce o clădire 
simplă, monumentală si măreață, cu un vo
lum pină ia 80 000 metri cubL

Proiectul Panteonului trebuie să pre
vadă :

O sală în care se va instala sarcofagul cu 
trupul lui V. L Lenin șl sarcofagul cu tru
pul lui L V. Stalin.

Intr-una sau mai multe săli vor f: mu
tate urnele cu rămășițele pămintesti ale 
eminenților activiști al Partidului Comu
nist ți ai Statului Sovietic. Inmormîntațl în 
Piața Roșie lingă zidul Cremlinulul.

NEW YORK 5 (Agerpres). — Corespon
dentul din Paris al ziarului „New York 
Times" anunță că primul ministru fran
cez Mendăs-France ar fi primit și ar fi 
■icceptat o invitație din partea președin
telui Eisenhower de a vizita Statele Unite. 
■Corespondentul scrie însă că este puțin 
irobabil ca această vizită să albă loc 
nainte de 20 iulie, cînd Mendăs-France 
•a fi considerat că a reușit sau eșuat, 
n încercarea sa de a încheia un armis- 
ițiu onorabil tn Indochina.

Consfătuirea Iui Mendes-France
PARIS 5 (Agerpres). — La 4 Iulie a 

avut loc o consfătuire a președintelui Con
siliului de Miniștri a! Franței. Mendes 
France, cu generalul Koenig. ministrul 
apărării naționale, precum și cu generalii 
Guillaume și Blanc, înalte personalități 
militare. La consfătuire s-a discutat situa
ția militară din Indochina.

In comunicatul transmis de agenția 
France Presse se spune că participanțil la 
consfătuire au discutat probleme privi-

asupra situației din Indochina 
toare la -măsurile militare, a căror adop
tare este necesară atit pentru a fi satisfă
cute nevoile urgente cit și pentru ca Franța 
să Ce in stare să conținute eventual lupta". 

Citind cercuri din apropierea primului 
ministru francez, agenția France Presse 
anunță că în cadrul convorbirilor care au 
avut loc luni dimineața între Mendcs- 
France și generalul Koenig, ministrul 
Apărări: Naționale, s-a luat botărirea de 
a nu se trimite nici un recrut în Indo
china în viitorul apropiat

Desen de EL'G TARU

Adenauer: Dacă nu 
accepți să te spînzuri, 
să știi că te omor!

Intr-an dlaetir, rostit îs 
3 iulie. Aleniuer * ame
nințat Franța ej daeâ nu 
va ratifica e.ri.e. va ti 
creați □ armați nationals 
vest-cermanl tn afara a- 
cestei enmnnltitl. In iant 
tnsl Wehrmachtul va fi 
refăcut si tn cadrul c.d.e

LONDRA 4 (Agerpres). — In legătură cu 
mersul lucrărilor conferinței de la Ge
neva, diferite personalități politice brita
nice își exprimă cu tot mai multă spe
ranță încrederea in succesul conferinței 
de la Geneva.

Astfel, deputatul laburist Aneurin -Be
van a declarat de curînd : „Conferința de 
la Geneva a fost una din sesiunile cele 
mai pline de promisiuni care s-au ținut 
de la război încoace".

Scoțind în evidență speranțele în suc
cesul conferinței, liderul laburist a pre
cizat că „perspectivele păcii s-au îmbu
nătățit la Geneva mai mult decit in ca
drul oricărei conferințe internaționale".

Cit privește politica oficială americană 
din ultimii trei ani, Bevan a calificat-o 
drept „dezastruoasă pentru cauza păcii".

Coeabătind punctul de vedere american 
care se opune recunoașterii importanței și 
rolului pe care îl joacă R.P. Chineză in 
politica internațională. Bevan a arătat că 
„trebuie să învățăm a lucra cu revoluțiile 
și nu contra lor. Popoarele au dreptul de 
a avea guvernele pe care le doresc".

---- •----

Tratativele dintre Egipt 
și Liban

BEIRUT 4 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 3 iulie »-au terminat la Beirut trata
tivele dintre Salah Salem, ministru! orien
tări: naționale al Egiptului, șt guvernul 
Lbanez. care au continuat cinci zile.

Presa menționează că vizita hri Salem 
In capitala Libanului a fost tm răspuns 
la încercările SUA și Angliei, care se 
intensifică in ultimul timp, de a atrage 
Libanul și Siria in pactul turco-pakista- 
nez. In cercurile ziaristice se consideră 
că nu este intimplător faptul că aceste 
încercări se întreprind in perioada in 
care Anglta șt SUA intenționează să 
impună Egiptului o serie de noi condi- 
țu grele pentru reglementarea conflictu
lui anglo-egiptean cu privire la zona 
Canalului de Suez. După cum afirmă 
ziarul „Al Gumburia", asupra acestor 
condiții Churchill și Eisenhower au căzut 
de acord in cursul tratativelor de la 
Washington.

Ziarul _Akhbar ei Iaum" scrie că Sa
lem și guvernul libanez au discutat pro
blema conflictului anglo-egiptean și mă
surile care trebuie luate „pentru a opune 
rezistentă politicii țărilor din Occident, la 
baza căreia stă ațițarea țărilor arabe 
ura împotriva alteia". Potrivit celor re
latate de ziare, Salem a propus președin
telui Libanului. Șamun. să se încheie in
tre Egipt și Liban un acord cu privire la 
respingerea în comun a tuturor propu- 
neriior Occidentului cu privire la parti
ciparea la blocul Orientului Mijlociu 
-atit timp cit nu vor fi soluționate toate 
litigiile țărilor arabe cu Occidentul".

Finala celei de a V-a ediții a campio
natului mondial de fotbal desfășurată du
minică pe stadionul Wandhorf din Berna 
a pus fațâ-n față echipa R. P. Ungare — 
recenta învingătoare a fostei campioane 
mondiale Uruguay și a Braziliei — cu 
echipa Germaniei occidentale, învingătoa- 
rea din semifinale a Austriei.

Echipa Germaniei occidentale a cîștigat 
surprinzător in fața campionilor olimpici 
cu scorul de 3—2 (2—2). Acest rezultat 
este cu totul neașteptat deoarece în eta
pele precedente excelenții fotbaliști ma
ghiari, demonstrir.d o inaltă tehnică, o 
tactică și o concepție de joc superioare, 
au reușit să treacă cu succes examene di
ficile. Nu trebuie uitat că campionii olim
pici au eliminat din cursa pentru titlu, pu
ternicele echipe ale Braziliei și Uruguayu- 
lui care veniseră pe continentul european 
ferm decise să ducă peste ocean prețiosul 
trofeu — titlul mondial. Echipa maghiară 
învinsese de asemenea cu 8—3, la începu
tul turneului final și echipa Germaniei 
occidentale.

Meciul de duminică a început chiar din 
primele minute in nota de dominare a 
echipei maghiare care-și impune superi
oritatea. Construind atacuri deosebit de 
pertcu.case. cei 5 atacanți ai reprezenta
tivei maghiare presează poarta lui Turek 
și in minutul 5 excelentul Puskas aflat în 
poziție favorabilă de gol, înscrie primul 

j punct: 1—0.
Minutul 8 aduce cel de al doilea gol 

I al echipei R P. Ungare. Czibor trage im- 
parabil și scorul devine 2—0. Germanii au 
o rapidă revenire și după un reușit 
schimb de locuri mingea ajunge la interul 
dreapta Morîock care șutează puternic și 
înscrie: 2—1 pentru echipa R. P. Ungare.

Nu trec decit 8 minute și Rahn inscrie 
cel de al doilea punct al echipei sale, adu- 

I cînd egalarea. Din acest moment echipa 
maghiară atacă Încontinuu și de multe 
ori suturile periculoase ale lui Kocsis, 
Puskas. Hidegkuti și Toth Mihal.v fie că 
nimeresc bara, fie că trec cu puțin peste 
ea. sau sint cu greu reținute de talentatul 
portar Turek.

Atacurile echipei R. P. Ungare parcă nu 
sint totuși atit de insistente și eficace, așa 
cum se desfășurau ele la începutul parti
dei. Atit apărarea cit și linia de atac dau 
semne de oboseală- Acest lucru permite 
echipei germane să treacă din nou in atac 
și în minutul 84 extremul dreapta Rahn 
inscrie al treilea gol. In minutul 83 Pus
kas inscrie încă un gol, dar arbitrul englez 
nu-1 acordă pe motiv de ofsaide. Astfel 
victoria a revenit echipei germane împre
ună cu titlul de campioană mondială pe 
anul 1954.

★
Indiferent de rezultatul Intîlniriî finale, 

campioana olimpică, prin comportarea 
avută în decursul meciurilor, prin tehnica 
desâvîrșită a fiecărui jucător, prin faptul 
că a cîștigat detașat în fața celor mai 
bune echipe din lume (Brazilia, Uruguay), 
este socotită pe drept cuvînt învingătoarea

morală a campionatului mondial d* 
fotbal.

Partidele epuizante susținute în sferturi!® 
de finale și în — semifinale — îndeosebi 
meciul ,cu Uruguay care ă durat 120 de 
minute — au cerut jucătorilor maghiari 
eforturi extraordinare, luptă aprigă, pen
tru fiecare balon în parte. In plus, unii 
jucători ai echipei R.P. Ungare ca Puskas, 
Budai care in meciurile anterioare au fost 
supuși brutalităților echipelor adverse, ntz 
au fost pe deplin restabiliți. Jucătorii ma
ghiari n-au mai avut astfel suficiente re
surse fizice pentru a trece și de acest 
ultim examen.

Atit presa străină cît și majoritate® 
specialiștilor recunosc clasa excepțională a 
fotbalului maghiar.

Un specialist luxemburghez remarcă —• 
în legătură cu comportarea echipei ma
ghiare, următoarele : „...n-a existat nici o 
echipă în toată istoria fotbalului care să 
egaleze această excepțională echipă un
gară. Ea depășește cu mult pe toți pre
decesorii săi".

Un lucru e cert: fotbalul, maghiar ră
mîne mai departe un fottial de înaltă 
clasă, el reprezintă la ora actuală culmea 
fotbalului mondial.

★
Rezultatul jocului dintre echipele da 

fotbal ale R. P. Ungare și Germaniei oc
cidentale a constituit o mare surpriză în 
cercurile sportive din lumea întreagă.

Herberger, antrenorul echipei germane: 
„Jucătorilor mei aproape că nu le vine să 
creadă că au cîștigat acest greu cam
pionat. Scopul nostru era de a ajunge în 
finală, dar niciodată n-am îndrăznit să 
sperăm mai mult. Bineînțeles că am fost 
hotăriți să ne apărăm șansele cît mai 
bine, dar să cîștigăm titlul, aceasta depă
șește totul. Maghiarii au comis eroarea 
de a ne lăsa să jucăm în voie. Ei n-au 
marcat suficient de strîns pe atacanții 
noștri cei mai periculoși".

★
Corespondentul agenției France Presse 

arată că deși învinsă, echipa R.P. Ungare 
constituie sinteza echipei perfecte prin 
simțul artistic, prin ușurința cu care in
dividualitatea fiecărui jucător se îmbină 
cu ansamblu, producînd un joc de o va
rietate și eficacitate cum nu s-a văzut nici
odată de cînd fotbalul a cucerit lumea. 
Infrîngerea de ieri nu trebuie să facă pa 
nimeni să uite că fotbalul maghiar me
rită totdeauna locul întîi în concursul in
ternațional.

★
Gustav Sebeș, vicepreședintele C.C.F.S. 

al R. P. Ungare conducătorul echipei ma
ghiare a declarat: „Jucătorii noștri au 
fost obosiți în urma meciurilor foarte 
dure pe care au trebuit să le susțină cu 
echipele Braziliei și Uruguayului. Mai 
ales ei s-au resimțit contra partidei cu 
echipa campionilor mondiali care a du
rat 120 de minute și a cerut eforturi 
supraomenești pentru a smulge victoria".

------ •-------

Ziaml englez „Observer” 
ewdaeina intervenția americană 

in Gnatexala
LONDRA 5 (Agerpres). — Ziarul en

glez „Observer" publică un articol in care 
condamnă intervenția americană in Gua
temala. Ziarul scrie între altele: „Dom- 

taMcafa d purtam Dapartanacntu- 
lui de stat in legătură cu criza din Gua
temala a fost nu numai nedibace dar 
chiar ridicolă". Ziarul arată că afirmațiile 
iui Dulles potrivit cărora ..comuniștii gua
temalezi reprezintă o primejdie pentru 
emisfera occidentală", sînt „absurde".

„O astfel de exagerare vădită — scrie 
în continuare „Observer" — nu a contri
buit la creșterea prestigiului Statelor 
Unite in America Latină. La aceasta n-a 
contribuit nici declarația plină de satis
facție a lui Dulles în legătură cu succesul 
.rebelilor". Ea a însemnat doar recunoaș
terea intervenției americane. Situația din 
Guatemala cu greu ar putea să liniștească 
pe cineva. Doi colonei care s-au unit își 
string în prezent mina, iar poliția ope
rează arestări. Țăranii indieni însă, consi
deră că au fost trădați— Precedentele is
torice nu sint de natură să dea speranțe 
că guvernarea juntei militare uzurpatoare 
„ar putea avea un caracter progresist".

---- •-----

Scurte știri
• Biroul Central din Germania occi

dentală al Uniunii Tineretului Liber Ger
man a dat publicității un apel în care 
cheamă toate organizațiile de tineret din 
Răsăritul și Apusul Germaniei să se în
cadreze în lupta pentru unificarea paș
nică a patriei, neținînd seama de deosebi
rea de concepții despre lume. In apel se 
propun o serie de măsuri pentru apropie
rea tineretului din cele două părți ale 
Germaniei.

• La conferința națională a Federa
ției organelor de autoconducere studen
țească din întreaga Japonie, care a avut 
loc la mijlocul lunii iunie, a fost adoptat 
un program antimil^tarisL Studenții japo- 
neji și-au luat angajamentul să lupte îm
potriva militarismului, războiului și armei 
atomice. La conferință au participat peste 
900 studenți din întreaga țară.

• Biroul de presă de pe lingă Ministe
rul Apărării Naționale al Turciei a anun
țat că la 19 iulie vor începe în regiunile 
centrală și răsăriteană ale Mării Medite- 
rane manevre ale forțelor armate ale 
Uniunii Atlanticului de nord. La manevre 
vor participa vase militare ale Turciei, 
S.U.A., Franței, Italiei. Angliei și Greciei, 
precum și unități de aviație americane, 
engleze și italiene.

o După cum relatează corespondentul 
din Washington al ziarului „New York 
Herald Tribune", Russel, S.U.A. și Angiia 
intenționează să înceapă în cursul acestei 
săptămîni tratative neoficiale privitoare la 
planurile de creare a unei alianțe militare 
în Asia de sud-est, potrivit înțelegerii rea
lizate săptămîna trecută între Eisenhower 
și Churchill.

® In ultimele zile, la Damasc au decla
rat grevă aproximativ 15.000 persoane. 
Primii care au declarat grevă au fost 
muncitorii de la filatură și țesătorie după 
ce direcția a refuzat să satisfacă reven
dicările muncitorilor. In semn de solida
ritate. textiliștilor greviști li s-au alăturat 
muncitorii, celei mai mari societăți din 
Siria „Humasiaș", muncitorii din trans
porturi (la Damasc a fost întrerupt timp 
de trei zile transportul cu autobuzele), 
muncitorii constructori, muncitorii de la 
întreprinderile textile ale orașului, lucră
torii din industria prelucrătoare a meta
lelor, mecanici, muncitori din industria 
de cauciuc și alții.

Succesele sportivilor din R.P.R. peste hotare
BRATISLAVA 5 (Agerpres). — Lotul 

halterofililor romîni, care se află de mai 
multe zile în vizită în R. Cehoslovacă, a 
evoluat duminică în orașul Bratislava. In- 
tîlnirea dintre echipele orașelor București 
și Bratislava s-a bucurat de o asistentă nu
meroasă.

Rezultatul final al acestei întîlniri prie
tenești a fost de 5—2 în favoarea halte
rofililor din echipa orașului București. Vic
toriile halterofililor romîni au fost reali
zate de Cosma, Mihăilescu, Enciu, Delcă 
și Cazan.

★
BERLIN 5 (Agerpres). — Duminică a 

luat sfîrșit pe lacul Dahme din cartierul

Meciul de șah
LONDRA 5 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 3 iulie s-a desfășurat primul tur al 

meciului de șah dintre echipele U.R.S.S. 
și Angliei. Prima victorie a echipei so
vietice a fost adusă de campioana unio
nală Kira Zvorîkina, care într-un stil 
excelent a învins pe N. Sunnucks, una 
dintre cele mal bune șahiste engleze. 
Printr-un ingenios sacrificiu de figură, 
marele maestru Bronșteln a obținut vic-

Grunau al Berlinului, concursul Interna
țional de canotaj, la care au participat 
canotori din R.P.R., R.D. Germană și Ger
mania occidentală. Reprezentanții R.P.R. 
au cucerit 5 victorii la probele de schif, 
arătînd o tehnică avansată și o bună pre
gătire fizică.

Iată probele în care canotorii romîni au 
realizat aceste succese: 4 fără cîrmaci 
(Pongraț, Somoghi, Măcean, Sîngeac) ; 4-ț-l 
băieți : (Pongraț, Somoghi, Măcean, Sin- 
geac-f-Frankl); 4 + 1 tete: (Csik, M. Laub, 
E Laub, E. Kormos + E. Schwartz) ; 8 + 1 
băieți : (Rotaru, Niga, Barani, Iorgulescu, 
Iancovici, Vlăduț, Slahotca + Frankl) ; 
simplu băieți: C. Vereș.

U.R.S.S.-Anglia
toria în partida cu maestrul englez Go- 
lombek. Petrosian a cîștigat la Milner- 
Barry, Averbah la Penrose și Boleslavski 
la Fairhust. Conducind cu măestrie ata
cul, campioana lumii, Elisabcta Bîkova, a 
învins pe Tranmer.

Patru partide au fost întrerupte. Smîs- 
lov are avantaj în partida cu Alexander, 
Gheler la Broadbent și Taimanov la Bar
den. Partida Wade-Keres s-a întrerupt 
cu un pion în plus de partea marelui 
maestru sovietic.

Întîlniri ale șahiștilor sovietici în Canada
OTTAWA 5 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 2 Iulie jucătorii sovietici de șah, 

care se află în vizită în Canada, au parti
cipat la întilnirl șl simultane cu șahiștii 
canadieni.

Marele maestru sovietic Kotov a întîlnit 
pe campionul Canadei, maestrul Janowski.

Jucînd cu albele Kotov a luat imediat ini
țiativa și printr-un atac puternic a cîști
gat un pion. Jucătorul canadian a cedat 
la mutarea 69.

Marele maestru sovietic Bondarevskl a 
dat un simultan la 35 de mese. El a cîști
gat 33 de partide și a obținut remiză în 
celelalte două. _

Performanțe de valoare mondială 
la concursul de atletism de la Budapesta

BUDAPESTA 5 (Agerpres). — Echipele 
de atletism ale R. P. Ungare șî R. Ceho
slovace s-au întîlnit sîmbătă și duminică 
pe stadionul Popular din Budapesta

Cu mult interes a fost urmărită proba 
de 10.000 m. plat la care participa și re
cordmanul lumii Emil Zatopek. Lupta 
pentru victorie a fost extrem de pasio
nantă, mai ales pe ultimii 50 m. Rînd pe 
rind au trecut la conducere recordmanul 
mondial Zatopek și valorosul atlet ma
ghiar Kovacs. Printr-un remarcabil efort, 
atletul maghiar a reușit marea perfor
manță de a-1 învinge pe Zatopek. trecînd 
primul linia de sosire. Timpul său

14’29”9/10, constituie un nou record al 
R. P. Ungare.

Un nou record european a stabilit la 
proba de aruncare a discului, F. Klics 
(R.P. Ungară) cu rezultatul de 55,79 m. 
(vechiul record, Consolini — Italia 55,47 
m.). Realizînd 61,39 m. recordmanul R. P. 
Ungare, Csermak a depășit cea mai bună 
performantă din lume la aruncarea cioca
nului (61,25 m., care aparține norvegia
nului Strandli).

După desfășurarea celor două zile de 
concurs, victoria finală a revenit echipei 
maghiare cu scorul de 110—101 la băieți 
și 64—62 puncte la fete.

Informații
Luni 5 iulie a.c. au început la Belgrad 

lucrările Conferinței delegaților Căilor 
Ferate romîne și iugoslave în vederea 
încheierii unei convenții feroviare de 
frontieră între R.P.R. și R.P.F. Iugo
slavă. (Agerpres)

★
Luni la amiază a sosit în Capitala Hans 

Ioachim Laabs, ministrul Educației Po
porului din Republica Democrată Ger
mană, care ne viziteează țara în cadrul 
convenției culturale dintre R.P.R. și

R. D. Germană. La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, oaspetele a fost întîmpinat de 
tovarășii M. Roșianu, președintele Insti
tutului romîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, N. Dinulescu, prim locțiitor 
al ministrului Invățămîntului, de repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor Exter
ne, ai Academiei R.P.R. și ai Institutului 
romîn pentru relațiile culturale cu străi
nătatea. Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Republicii Democrate Germa
ne la București. (Agerpres)

Spectacole
MARȚI 6 IULIE 1954

CINEMATOGRAFE : Patria : Cafeneaua de pe.
bulevard. Republica, I. C. F'rimu; Fanran la Tulipe; 
București. înfrățirea intre popoare: Hamlet, Gră
dina Progres: Pnmăvaia. Lumina: Inimă rece 
Victoria; Vacantă cu Amiel, M. Gorchi (matineu)' 
Filme nentru cei mici, după amiază ■ In ghețurile 
oceanului, Tinerii sportivi Cine i primul Gh. Doja: 
In numele legii; Al Popov: liilia; S martie: Bri 
gada Im lonuț Meciul de fotbal R P. IJneaiia- 
Anglia la Budapesta; V Roaită: F.miM'l Jin Btihara; 
Cultural: Aventură la castel; Unirea, 23 August : 
Slugă la doi slăpini; Munca (fost Vergu) ; Petro

liștii din Casplca, Zborul tn lună; C. David: MaeșMf 
baletului rus; Al. Sahia: Trenul me>ge spre lăsă
rii; Flacăra: Marile speranțe; T. Vladimirescu: 
Fanlan la Tulipe; Arta: Primăvara la Moscova: 
Mioiița: Flăcări deasupia Asiei; Moșilor: Viata în 
citadelă; Donca Simo: • Pulbeie argintie; llie Pin- 
4ilie: Pumnul de fier; Popular: Balaurul; I Mal: 
Ernst Thălmann; Volga: Nicolas Nicklebv; M. Eml- 
nescu: Umbre; S Mai: Corăbiile atacă fortărețele 
(Amiialul IJșakov. seria a II a); Libertății : Balada 
Siberiei; Bălcescu: Sub oi aș; Rahova: Fiul mării; 
Olga Bancic: Povestea micului cocoșat.
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