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Bucuria unui cămin al tău I

Pentru reducerea
O CLIPA PETRECUTA alături de 

ființa iubită și inima-ți cîntă de 
bucurie 1 Dragostea îți dă forțe 

noi, te face mai energic îți dezvoltă entu
ziasmul creator și puterea de muncă, dra
gostea îți dăruiește tovarășul cel mai 
apropiat și bucuria vieții familiare, dra
gostea are putere să transforme carac
tere, să facă din negură revărsat de zoritere, să facă din negură revărsat de 
și din toamnă primăvară.

Cine este mai dornic de dragoste 
cît tineretul ? Cine se dăruiește cu 
mult entuziasm dragostei, dacă nu o 
mă tînără ? Și cine, este mai interesat 
decit tineretul să cunoască și să găsească 
rezolvare problemelor dragostei și ale 
căsătoriei ? Acestea au străbătut învelișul 
intimității și au devenit o chestiune dez
bătută de masele largi ale tineretului.

Cu șase luni în urmă, în paginile 
„Scînteii tineretului" s-a discutat în ju
rul scrisorii „Este oare aceasta dragoste 
adevărată11?. Sute de tineri și-au spus cu- 
vîntul, ne-au împărtășit părerea și expe
riența lor în ceea ce privește dragostea 
și căsătoria, au încercat să deosebească 
ce e frumos și ce e urît în purtările lor, 
ce e vechi și trebuie aruncat peste bord, 
ce e nou și demn de încurajat. Aproape 
toți au înfierat pe cei ce înjosesc noțiunea 
de căsnicie, pe tinerii care îmbuibați de 
concepții burgheze se „îndrăgostesc" și 
se căsătoresc din calcule josnice, cît și 
pe trubadurii din floare-n floare — ce-n- 
locuiesc căldura căminului cu goliciunea 
sufletească a lui Don Juan.

Prin problemele ridicate, discuția a 
găsit, un larg ecou în rîndurile tineretu
lui. Și astăzi mai sosesc la redacție nu
meroase scrisori pe tema dragostei și că
sătoriei. Nu de mult ne-a sosit scrisoa
rea pe care o reproducem în acest număr 
ș-t care ilustrează în mod viu una 
din concluziile la care s-a ajuns în urma 
discuției, aceea că fericirea nu ți-o poate 
da decit o viată familiară bogată, o căs
nicie bazată pe o dragoste adincă, sin
ceră, pe o prietenie trainică și respect 
reciproc.

Scrisoarea lui Mugur Roșioru, indică 
transformarea unui tînăr neserios și ne
sincer într-un om cinstit și demn. Ceva 
mai mult, ea e străbătută de entu
ziasm, și optimism grăitor, dovadă de 
netăgăduit a faptului că Mugur Roșioru 
n-a găsit fericirea decit numai după ce 
a renunțat la purtările sale ușuratice din 

■trecut și s-a căsătorit
Tînărul ne povestește că a cunoscut 

multe fete, dar că nu se atașase de nici- 
una. Nu vroia să-și îngăduie un senti
ment mai profund, cît despre căsătorie, 
nici nu se gindea la ea. Fiind „chipeș" 
cu „succes" în rîndurile fetelor, credea 
că drumul de urmat în viață ar fi acela 
de a-și schimba prietenele cît mai des.

de
mni 
ini-

EI a pus în practică concepțiile sale și, 
spre mirarea lui... ele nu i-au adus de
loc fericirea. Se simțea singur, nemulțu
mit de sine, puțin descurajat și era nor
mal să fie așa căci îi lipsea în viață căl
dura și lumina pe care ți le dă dragostea 
adevărată. Discuțiile purtate în jurul su
biectului „Este oare aceasta dragoste 
adevărată ?“ i-au deschis ochii, l-au făcut 
să-și analizeze felul de viață și să vadă 
cît de greșit era drumul pe care mergea 
S-a hotărît să-și schimbe felul de a fi, 
s-a gîndit în mod serios la Ana, care nu 
încetase să-l iubească și pe care o înde
părtase, și-a amintit de calitățile fetei, 
purtările ei și și-a dat seama cît îi e de 
dragă. A înlăturat dintre ei superficiali
tatea și minciuna, și-a dăruit sufletul fără 
rezerve și a izbutit astfel să cunoască 
adevărata dragoste. Cu timpul, acest sen
timent pe care și-l înăbușise atîta vreme, 
s-a consolidat. Căsnicia lor este o căsni
cie trainică și Mugur Roșioru — așa cum 
îl arată scrisoarea — este astăzi un om 
fericit.

Mai sînt încă printre noi numeroși ti
neri care procedează așa cum procedase 
Mugur Roșioru. Mai sînt tineri asemenea 
lui Potcoliosin din „Căsătoria" lui Gogol, 
care nu știu să aprecieze bucuria unei 
căsnicii sau care — ca Agafia Tihonova 
— își aleg tovarășul de viață la intim- 
plare.

O astfel de concepție nu poate să te 
ducă decit la o viață searbădă, lip
sită de orice mulțumire sufletească. 
Dragostea sinceră, căsătoria, viata fa
miliară bogată și demnă sint necesare 
dezvoltării firești și ele ocupă un loc de 
frunte în făurirea fericirii fiecărui tînăr. 
Alegerea tovarășului de viață e un lucru 
important, care cere mu'.tă maturitate și 
seriozitate, multe asemănări în caracter 
și temperament, in concepții despre viață, 
în atitudini și interese. Numai o căsnicie 
bazată pc o afecțiune puternică, pe sin
ceritate și devotament, poate constitui 
un puternic sprijin pentru fiecare din soți 
și poate asigura creșterea și educarea 
copiilor. Nu vă lăsați amăgiți de aparențe 
și nu cădeți în ușurință, nu alegeți to
varășul de viață cu superficialitate, fapt 
care ntai tîrziu vă va duce la despărțire 
—• nu vă căsătoriți pentru zestre sau 
pentru alte interese materiale. Acestea nu 
sînt decit o falsă fericire, un fals ta
blou de f-amilie. Nu desconsiderați fe
meia — socotind-o bună numai să gă
tească și să îngrijească de copii. Nu în
găduința față de lipsuri, ci o critică izvo- 
rîtă din dragoste, nu gelozia absurdă ci 
încrederea deplină, nu instincte de domi
nare ci ajutorul și respectul reciproc, for
mează trăinicia căsătoriei, bucuria și 
speranța unei vieți fericite.
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prețului de cost

O SARCINA DE ONOARE 
A TINERILOR MEDICI

Să strîngem recolta la timp
și în bune condiții

de orz ale gospodăriei se aflau 
că acum au fost deja recol- 
comuna Săbăreni. începuseră

Lanurile 
— pentru 
tate — în 
să se îngălbenească. De acum se aștepta 
momentul recoltării.

Secția mecanică a gospodăriei este mai 
departe cu vreo 10 km. — în comuna 
Cosoba. Aici se trăiesc zile de intensă fră- 
mîntare. Se pun la punct ultimele lucruri, 
se fac ultimile verificări mașinilor 
necesare la strîngerea recoltei. La o com
baină „S 4“, nouă, abia de curînd sosită 
din Uniunea Sovietică, utemistul Nicolae 
C. Marin cercetează piesele, ascultă cu 
atenție bătăile motorului și „pulsul** în
tregii mașini. Este bucuros tare că tocmai 
lui i-a fost dat să lucreze cu o combaină 
nouă. Abia așteaptă să pornească în lan.

Dar orzul nu știa de graba tinerilor 
mecanizatori. De multe ori au vorbit ti
nerii mecanizatori de la Cosoba cu tovară
șul I. Vițel, șeful secției, dacă orzul este 
sau nu bun de secerat. Mereu același 
răspuns : „încă nu**.

Dar într-o zi moș Vițel 
singur, pe mecanizatori și 
un cuvint: „începem**. Să

i-a chemat el 
le-a spus doar 
fi văzut atunci

ș-

Secerișul în lanurile 
gospodăriei colective

TIMIȘOARA (de la corespondentul 
nostru).

Zilele acestea colectiviștii clin co
muna Jimbolia, regiunea Timișoara au 
terminat recoltatul a 112 hectare cu 
orz. Deoarece s-a copt și griul, colec
tiviștii grăbesc acum și secerișul griu
lui. In aceste munci utemiștii Solomon 
Andrei, Farcaș Maria, Niță Ecaterina 
și alții au obținut cele mai mari reali
zări. Tocmai 'pentru aceasta se poate 
spune pe drept cuvint că dacă la acea
stă . gospodărie s-a secerat numai in 
două zile peste 100 hectare de grîu, 
aceste realizări se datoresc intr-o mare 
măsură și muncii însuflețite a tinere
tului. Aceste realizări se mai datoresc 
și faptului că atît colectiviștii virstnici 
cit și cei tineri sînt hotărîți să-și în
deplinească angajamentele luate în 
cinstea zilei de 23 August, cea de a X-a 
aniversare a eliberării patriei noastre.

O nouă izbîndă
Cei 54 turnători din brigada utemistă 

condusă de fruntașul in întrecerea socia
listă Bălan Ion de la uzinele „23 August" 
din Capitală, luptă împotriva rebuturilor, 
pentru obținerea unei calități superioare 
a pieselor turnate.

De curînd utemiștii au anunțat tovară
șilor lor din secție o nouă izbîndă : au iz
butit să toarne trei produse realizînd în 
același timp și economii în valoare de 
5.049 lei.

In urmă cu vreo trei luni, brigada a» 
primit sarcina să toarne oale de zgură, 
inele pentru oalele de zgură, precum și 
roți de vagonete pentru întreprinderile fo
restiere. Documentația acestor piese a 
fost întocmită după metodele folosite mai 
de mult. Muncind cîtva timp cu aceste 
metode, brigadierii și-au dat seama că 
munca este prea costisitoare. De aceea 
s-au străduit să găsească altele mai noi, 
care odată aplicate să dea posibilitatea 
realizării de cît mai mari economii. Bălan 
Ion, responsabilul brigăzii, maistrul Calbo- 
reanu Vasile și tehnologul Stoian Radu 
s-au dus împreună la șeful secției, Comu
nistul Druker Adolf, ca să se sfătuiască 
asupra felului cum ar putea fi turnate 
cele trei produse mai repede și la un preț 
mai redus. După ce au cercetat cu atenție 
documentările sovietice în domeniul tur
nării pieselor de mare tonaj, au găsit in
dicații asupra celor mai bune procedee de 
organizare a muncii și de normare. Lu- 
crînd de acum după noile procedee, tur
nătorii au înlocuit armătura din fontă 
pentru miezul din interior cu niște carcase 
confecționate din oțel, cu nervuri la exte
rior. Dacă armătura din fontă trebuia fr. • 
cută din nou pentru fiecare piesă, acum, 
după noul procedeu, trei rînduri de car
case din oțel rezistă la turnarea mai mul
tor zeci de oale. Datorită acestor carcase * 
a fost înlăturată manopera greoaie a exe- I 
cutării miezului ca și defectele ce se con
statau adesea după turnarea piesei. Pro- 
cedînd in felul 
reduce prețul 
zgură cu peste

In cinstea zilei de 23 August, mun
citorii uzinelor „1 Mai" din Ploești, 
luptă pentru îndeplinirea și depășirea 
angajamentelor pe care și le-au luat.

In fotografie: cazangiii Gheorghe 
Bordinei, Vasile Savu, Gheorghe Sandu 
și Gheorghe Nicolae montează un cazan 
cu o capacitate de 15 atmosfere. Ei se 
străduiesc să-l realizeze înainte de ter
menul fixat și în același timp să facă 
mari economii.

După consfătuirea 
de brișadă

Căutând să traducă în fapte hotărîrile 
plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. din au
gust 1953, tinerii din atelierele C.F.R.-Paș
cani duc o luptă continuă pentru desco
perirea și folosirea rezervelor intern e — 
pentru a produce mai mult cu posibilități 
proprii. In acest sens ci acordă o atenție 
deosebită extinderii experienței înaintate.

Printre fruntașii în întrecerea socialistă 
care au obținut rezultate însemnate în pro
ducție, datorită aplicării metodelor înain
tate de muncă, sint și utemiștii Constantin 
Iordache și Virivoș Ancuța din brigada 
de calitate nr. 7 de la secția vcjsitorie.

In cursul lunilor trecute tînărul Bucan 
Mihai, responsabilul brigăzii nr. 12, a de
pășit norma în medie cu 82 la sută.

împreună cu responsabilul brigăzii, ti
nerii au discutat în consfătuirea de pro
ducție de la începutul acestei luni, cum să 
folosească la maximum randamentul ma
șinilor la care lucrează, cum pot obține 
o mînuire mai rapidă a mecanismelor în 
timpul funcționării strungurilor etc. In 
consfătuire ei s-au angajat ca în cursul 
acestei luni, brigada să obțină noi și în
semnate succese.

Organizarea muncii din brigadă și lupta 
pentru realizarea de economii, au făcut 
ca în cursul lunii trecute, brigada I să 
obțină economii de materiale în valoare 
de 1.440 lei. Tinerii brigăzii a 3-a muncind 
în același fel, au realizat economii de 800 
lei, iar brigada- a 6-a de calitate condusă 
de tovarășa Artal Anica a economisit ma
teriale de timplărie în valoare de 461 lei.

Corespondent,
ION FANAINTE

acesta, brigadierii au putut 
de cost la fiecare oală de 
450 lei.

Corespondent,
EMILIAN GEORGESCU

COMBAIN1ERII

ziua aceea recoltatul, 
de vară... Soarele dogo- 
In lan, înaintează două 
este nouă — parcă abia

bucurie pe mecanizatori — mai ales pe 
combainieri. Ei au fost „norocoșii" — pen
tru că s-a hotărît ca întreaga suprafață de 
orz să fie recoltată cu combainele. Nu i-a 
mai putut ține nimic în secție. S-au urcat 
la volan și... direcția lanurilor de orz. Au 
început chiar în

Zi călduroasă 
rește fierbinte, 
combaine. Una
acum a ieșit din fabrică. La volan, atent, 
utemistul Nicolae C. Marin conduce cu 
siguranță. Acum privește locul in care a 
secerat. E mulțumit. Paletele funcționează. 
Culcă obișnuit spicele spre cuțit, iar cu
țitul își face datoria. Melcul prinde și el 
spicele cu repeziciune și le dă transporto
rului, iar acesta le duce la tobă. Iar de 
aici... curg în buncher boabele pline, 
grele. Din cînd în cînd, Nicolae C. Marin 
întoarce capul și prin geam, privește cum 
curg boabele în buncher, cum acesta se 
umple mereu. Și atunci il cuprinde și mai 
mult bucuria. Nicolae C. Marin are insă 
și necazuri. Are mai ales necaz pe trac
toriștii care au însămințat orzul pentru că 
n-au făcut arătura cum trebuia și a ră
mas terenul văluros. Din cauza asta el 
este nevoit acum să meargă cu combaina 
prea încet...

Frumos lucrează combainierul Nicolae 
C. Marin ! Nu rămîne în urmă nici un 
spic, tar la capetele tarlalei întoarce în 
așa fel că nici atunci nu rămin brazde de 
spice nesecerate. Au ce învăța de la el 
ajutoarele lui. Și ei se străduiesc să invețe. 
Utemistul Grigore Gheorghe și Ioniță P. 
Nicolae sint ajutoarele lui. Sînt băieți 
silitori și pe brazdă, în timpul lucrului, 
se străduiesc să nu le scape nici o mișcare 
de a combainierului, rostul și felul în care 
trebuie făcută și cum. Ioniță P. Nicolae 
n-are decit 16 ani, dar
— unde-i place lui 
rește întreg mersul 
că peste un an sau 
o mașină din asta, 
deodată.

Și cea de a doua combaină funcționează 
bine. E mai veche, dar combainierul
— tovarășul Constantin Boboc — deși 
tînăr, are multă experiență. A lucrat mai

multi ani pe combaină, așa că știe cum 
să lucreze mai bine. Se tine mereu in 
apropierea Iui Nicolae C. Marin.

In prima zi de muncă combainierii n-au 
lucrat decit puțină vreme, 
boabe recoltate au și 
recepție direct de pe 
statului 1800 kg. de 
bucuria muncitorilor 
după boabele predate, au primit chitanța 
care purta nr. 1.

„înaintează combainele In lan. Acolo 
unde cu citeva clipe mai înainte spice bo
gate se legănau în bătaia vîntului, in 
urma combainelor rămîne cîmpul tuns — 
miriștea. Brazdă după brazdă, suprafața 
recoltată devine tot mai mare. In a doua 
zi de muncă, numai pînă la prinz se re
coltaseră mai bine de 8 hectare, iar in 
celelalte zile realizările 
fost și mai frumoase.

Acum, acolo unde a 
tractoriști dezmiriștesc. 
dariei agricole de stat „Ana Ipătescu" din 
comuna Joița, regiunea București, au și 
pornit bătălia pentru obținerea de recolte 
sporite la hectar și in anul acesta.

Și primele 
fost duse la baza de 
loc. Au livrat atunci 
orz. Și mare a fost 
din gospodărie cînd.

combainierilor au

fost orzul, tineri 
Muncitorii gospo-

T
/\ Vinara

de la buncher 
să lucreze — urmă- 
combainei și visează 

doi o să conducă și el 
care seceră și treieră

Cositul finului
Anul trecut secția Podari a gospodă- J 

riei de stat Romanești din regiunea j 
Craiova a însămințat o importantă su- [ 
prafață cu culturi furajere.

Culturile crescuseră bine și promi- | 
teau o producție bună de nutreț la ' 
hectar, dar una dintre cele mai impor
tante munci — recoltatul, s-a intirziat.

Din cauza acestui fapt producția a 
scăzut cu circa 20%. Faptul acesta, pe
trecut anul trecut, a constituit un bun 
invățămînt pentru muncitorii secției 
Podari, îndeosebi pentru utemistul Di- 
loiu Constantin, șeful secției.

In acest an secerișul culturilor de fin 
la vreme a fost considerat de tovarășul 
Diloiu la fel de important ca și muncile 
de întreținere Astfel de îndată ce le-a 
sosit timpul secerișului celor 142 hec
tare cu ierburi perene utemiștii Scărlă- 
teanu Ioana, șefă de echipă și briga
dierul Deca Florian, au și început sece
rișul, cosind într-un timp scurt peste 
117 hectare.

Corespondent
GH. SOCOTEANU I1

In ziarele de ieri, 
a apărut chemarea 
absolvenților Facul
tății de medicină ge
nerală din București, 
adresată colegilor lor

de la facultățile Institutului medico-farmaceutic din București și de la celelalte In
stitute medico-farmaceutice din țară, pentru a se prezenta în fața comisiilor de 
repartizare cerind ca : toți absolvenții din scria 1954 a Institutelor medico-farma
ceutice din R.P.R. să plece să lucreze în mediul rural.

Această chemare arată cît se poate de convingător că studenții Facultății de me
dicină generală din București iși iubesc profesiunea, că ei vor să lupte cu toate for
țele pentru binele poporului muncitor. A asigura muncitorilor de pe ogoare o asis
tență medicală superioară este o sarcina de onoare a tinerilor medici, este un mij
loc prin care ei vor putea contribui la opera de construire a socialismului în pa
tria noastră.

Cu siguranță atunci cind absolvenții Institutelor medico-farmaceutice din țară 
iși puneau problema în spre ce facultate să se îndrepte, sau cum vor lucra ei la ter
minarea facultății, au pășit cu gîndul că vor deveni medici buni, că ei vor face totul 
pentru apărarea sănătății oamenilor muncii'. Și iată că acum au prilejul să dove
dească în practică toate' aceste simple hotărîri luate în urmă cu șase ani.

Teama că vor fi repartizați Ia sate, nu pot s-o mai aibă acum, absolvenții Insti
tutelor medico-farmaceutice. In mediul rural ei vor avea mari posibilități de conti
nuare a ridicării nivelului lor profesional. Vor fi mai mult Sprijiniți din punct d,e 
vedere material, vor avea posibilitatea să se pregătească pentru secundariatul clinic, 
să desfășoare o muncă științifică vastă, prin includerea activității circumscripțiilor 
rurale, în planul de activitate al spitalului regional, sau raibnal, iar la terminarea 
stadiului vor putea da examen de admitere la aspirantură.

Așa dar, pentru a deveni luptători activi ai apărării sănătății celor ce muncesc 
se cere doar muncă, hotărîre. din partea fiecărui tînăr medic. Medicii ca toți inte
lectualii sînt mult așteptați la sate unde se simte mare nevoie de ei. Nivelul de 
trai material și cultural al oamenilor muncii de la sate trebuie să crească continuu. 
Or, in privința aceasta le revin mari sarcini intelectualilor de la sate ; ei vor trebui 
să ajute efectiv la rezelvarea tuturor problemelor ce se ridică acolo. Și munca lor nu 
este de loc ușoară ; ei se vor izbi cu siguranță de multe greutăți. '

Absolvenții care iși iubesc cu adevărat profesiunea, care au urmat medicina din 
dorința de a apăra sănătatea poporului, pentru ca numărul bolnavilor să fie din ce 
în ce mai redus, nu se vor speria de greutăți. învingerea acestora aduce cele mai 
mari bucurii.
. , ț,5ră îndoială absolvenții seriei 1954 ai Institutelor medico-farmaceutice, care 
își îndrăgesc mult meseria vor răspunde cu hotărîre chemării absolvenților Facultății 
de medicină generală din București știind că în felul acesta vor putea să ajute și ei 
la grăbirea îndeplinirii hotăririlor plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. din 19—20 august 
1953.

Răspund chc manii lansata
de absolvcEițîa Faeidtăț&î de merfaeisiă

generala «iîn Bucurcști
Absolvenții Institutului medico-farma

ceutic din București răspund cu căldură 
chemării către toți absolvenții din seria 
1954 a Institutelor medico-farmaceutice 
din R.P.R. lansată de absolvenții Facul
tății de medicină generală din Bucu
rești.

Vineri după amiază a avut loc in amfi
teatrul mare al Facultății de medicină 
generală din București ședința festivă cu 
ocazia repartizării in mediul rural a ab
solvenților Institutului medico-farmaceu
tic din București seria 1954.
In prezența a sute de absolvenți a luat 

cuvîntul tov. dr. Voinea 
nistrul sănătății, care a 
sarcinile de răspundere 
noii serii de absolvenți,
a Institutului după reforma învățămîntu- 
lui din anul 1948. Subliniind rolul medi
cului în mediul rural, ca propagator al 
științei, ca luptător activ pe cîmpul apără
rii sănătății oamenilor muncii de la sate, 
vorbitorul a încheiat urind noilor absol
venți succes în muncă.

A vorbit apoi acad. prof. dr. St. Milcu, 
rectorul Institutului medico-farmaceutic 
din București, care a scos în relief pers
pectivele de dezvoltare din cele mai bune 
pe care le deschide fiecăruia dintre noii 
absolvenți munca sanitară în mediul ru-

Marinescu, mi- 
vorbit despre 

ce stau în fața 
prima promoție

ral, posibilitățile de ridicare continuă a 
nivelului lor profesional. „Datorită spriji
nului pe care il veți primi atit dfn partea 
foștilor voștri profesori, cit și din partea 
forurilor metodologice, a încheiat vorbi
torul, condițiile voastre de pregătire pen
tru secundariatul clinic și posibilitățile de 
muncă științifică vă deschid larg căile de 
reușită Ia examenul pentru aspirantură, 
după terminarea stagiului în mediul ru
ral".

In numele noilor absolvenți, Constantin 
Alexandrescu, de la Facultatea de igienă, 
a spus: Noi mergem cu tot’elanul la sate, 
fără teamă de greutățile începutului, 
vom lupta pentru ridicarea continuă 
nivelului sanitar 
la sate.

A urmat prima 
tru repartizarea
1954 ai Institutului 
din București. (Agerpres).

Șl 
a 

al oamenilor muncii d3

ședinfă a Comisiei pen- 
absolventilor din seria 

medico-farmaceutic

lucrătoare
din corner}

la magazinul „Univer- 
unde servește

In ziua aceea 
sal“-Oradea raionul A, 
utemistă Lata venise așa de multă lume, 
încît nu știa cum să se mai descurce. 
Atunci a plins pentru prima dată, li 
era necaz. Ea nu vrea să vadă vreun con
sumator nemulțumit. Tovarășul Plcș Ște
fan — responsabilul raionului — vă- 
zind-o că nu mai prididește i-a dat aju
tor, și totul a mers ca mai înainte. Dorina 
și-a șters pe furiș ochii și a început să 
măsoare stamba, olandina, pînzeturile 
cerute de cumpărători. Cînd s-a sfirșit 
ziua de muncă, nu a plecat acasă. A mă
surat și a etichetat cupoanele, a aranjat 
din nou marfa în rafturi, ținind seama de 
culori. Deși lucrase bine, tinerei vînză- 
toare i se părea că s-a mișcat prea încet 
in comparație cu afluența cumpărătorilor 
și a arătat acest necaz al ei tovarășului 
Pleș.

— N-am reușit să mă descurc destul 
de bine astăzi, i-a spus întristată...

Acesta a privit mirat la tinăra vînză- 
toare, cea mai bună absolventă din pro
moție și i-a zis doar atît: „Munca o să 
te schimbe". El însă știa că Lata Dorina 
a făcut față situației in care se găsea și 
că intr-un an de zile a reușit să se 
descurce ca un vinzător cu multă ex
periență.

Pentru munca pe care o îndeplinește 
s-a pregătit cu sirguință de cum a intrat 
în școala profesională comercială. Nu era 
zi în care să nu-și pregătească temele, 
nu era an în care să nu fie premiantă. 
Hama Maria, colega sa de bancă, o pre
țuia pentru perseverenta cu care învăța. 
Acum Harna, vînzătoare la raionul în
călțăminte în același magazin, o prețu
iește pentru atitudinea respectuoasă și 
cinstită față de cumpărători, pentru 
punctualitatea de care dă dovadă.

Dorina Lata este o fată măruntă, oa
cheșă, ageră în mișcări. Abia acum ci
teva zile a împlinit 18 ani. Dacă a-i să-i 
spui in glumă, că a rămas mică, că n-a 
crescut, ai s-o vezi căzînd pe ginduri. 
Apoi o să-nceapă cam așa :

— „Of, doamne, că tare am mai fost 
chinuită de mică și de aceea nici n-am 
crescut Tata Ia muncă in mină, mama 
bolnavă rău, iar noi nouă copii. Pămînt, 
o palmă în comuna Sînlazăr, raionul 
Marghita, era ca și cum nu ar fi fost".

Au rămas în urmă anii plini de chi
nuri și suferințe și dacă pe chipul copi
lăros al tinerei vinzătoare nu vezi nici 
o cută de întristare, ea n-a uitat 
anii zbuciumați ai copilăriei.

Practica, pe vremea cînd era elevă, a 
făcut-o tot in acest magazin, la raionul 
C. 1. Ajutată de tovarășa Elena Ratz, a 
reușit să lucreze repede și bine. Apoi a 
fost mutată la raionul C. 2 de care răs
pundea tovarășul Boroș Iuliu. Indemîna- 
tică, și aici a reușit să se descurce bine. 
Intii a făcut cunoștință cu eșantioanele, 
apoi cu prețurile și așa a reușit să fie 
prima practicantă fruntașă. Personalul 
magazinului i-a apreciat dragostea de 
muncă și s-a bucurat in mod sincer cind

insă
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Lata — absolvind școala — a fost re
partizată tot aci la magazinul „Universal" 
— unde a prins tainele meseriei.

— Vei lucra la raionul C. 2, i s-a spus 
la venire. Cunoștea aici fiecare colțișor, 
fiecare lucru. Un lucru deosebit de pre
țios nu-1 cunoștea — să vorbească limba 
maghiară. Veneau cumpărătorii, cereau 
ceva, Lata le spunea „teșec' și încă cî- 
teva cuvinte dintre care unul era koso- 
nom, adică mulțumesc. Mai întreba ea 
pe cei mai vechi ce înseamnă cuvîntul 
spus de un cumpărător sau de altul, dar 
îl venea greu. Atunci s-a hotărît să în
vețe limba maghiară. Vorbind cu tovară
șul Boroș — responsabilul raionului — 
ungurește, a reușit in scurt timp să se 
înțeleagă cu cumpărătorii.

La citeva lunț, fotografia tinerei vîn
zătoare a fost prinsă pe panoul fruntași
lor în producție. Și acum s-ar fi aflat tot 
acolo — la loc de cinste — dacă n-ar fi 
fost trimisă la ziar. Probabil că în ziua 
cind tovarășii săi de muncă citesc acest 
articol, pe panoul de onoare se află o 
nouă fotografie a ei.

Acum lucrează la raionul A. și nu este 
zi in care să nu vină cu cel puțin 10 mi
nute înainte la magazin. Niciodată nu a 
lipsit și nu există lună în care să nu se 
numere printre fruntașii magazinului. De 
aceea, nu-i de mirare că tovarășii săi de 
muncă îți spun:

— Despre ea... nu pot spune decit nu
mai lucruri frumoase... de altfel, ocupă 
primul loc in întrecerea socialistă.

Activitatea utemistei Lata nu încetează 
atunci cind luminile se sting în magazin 
și liniștea învăluie locul unde cu puțin 
timp in urmă roiau cumpărătorii. Dacă 
nu merge la film, atunci citește cu nesaț 
dintr-o carte de literatură, sau își cons
pectează lecția pentru cercul politic. In 
ultima vreme ea a vizionat filmele „Liu
bov Iarovaia" , „Volga", „Nepoții gornis
tului": a văzut piesele de teatru „Ava
rul". Revizorul", „O scrisoare pierdută".

Acum timpul liber este folosit la ma
ximum. Echipa de dansuri se pregătește 
pentru festivalul pe care-1 va prezenta 
in ziua de 23 August în comuna Paleu, 
și ea nu vrea să lipsească de la nici o 
repetiție. Cînd prinde a se învîrti în cear- 
daș parcă nici o dată n-ar obosi. Așa se 
scurg zilele, cu veselie, cu succese în 
muncă. In mai, Lata și-a realizat planul 
în proporție de 117 la sută, iar acum în 
cinstea zilei de 23 August ea vrea să ob
țină și mai mari succese.

LIDIA IVANCO

Am pășit 
pe un drum bun

Sînt fericit și ca orice om fericit, simt ne
voia să vorbesc tuturor despre fericirea mea. 
Mă veți întreba poate care este motivul feri- 
crii mele, iar eu vă voi răspunde că nu mi 
s-a întîmplat nimic extraordinar, dar că to
tuși în viața mea *a intervenit un eveniment 
care m-a făcut să mă simt astfel: m-am că
sătorit.

Veți ob'ecta poate $f pe bună dreptate spu- 
nînd că e f.resc să fie așa. că fiecărui tînăr 
îi vine rîndul să se căsătorească, să tie fericit. 
De aceeași părere sînt și eu acum. însă trebuie 
să mărturisesc că. cu citeva luni în urmă, 
nici nu vroiam să aud măcar vorbindu-se des
pre așa ceva. Pe vremea aceea aveam con
cepții cu totul ..originale“ despre drumul u-nu’ 
tînăr în viață, despre prietenie, despre dra
goste. îmi ziceam adeseori în sinea mea : de 
ce să leg eu o prietenie mai trainică d’n care 
te pomenești că se naște vreo căsătorie? . E 
mult mai bine să-ți schimbi cît mai des pr’e- 
tenele, în așa fel, încît ele să nu aibă timp 
să se consolideze. Nici nu mă gîndeam că 
s-ar putea să am vreun eșec, că doar tînăr 
sînt, chipeș de asemenea...

D’n fericire nu am păstrat multă vreme a- 
ceastă mentalitate de care, vă mărturisesc, mă 
rușinez acum. Povestea schimbării concep
țiilor mele despre dragoste e scurtă ; de aceea 
am să v-o spun.

Ca orieez tînăr stnt abonat la „Scîntela ti
neretului". Intr-o zi cînd atn deschis ziarul 
ca de obicei am citit cu surprindere pe pagtoa 
a treia scris cu litere mari: „Este oare acea, 
sta dragoste adevărată?"

Am început să citesc acest articol șl pe mă
sor ă ce citeam tml dădeam seama că această 
p-oblemâ mă frămtota de multă vreme șl pe 
mine, dar că nu tăcusem nimic pentru a o re
zolva.

Apariția acestui articol m-a făcut să mă 
gtndesc mai îndelung și mat atent la pro
blema dragostei. Următoarele articole tratlnd 
aceeași temă m-au făcut să fiu încredințat că 
In concepția mea despre dragoste este ceva 
putred, care trebuie înlăturat grabnic. Șl în 
fiecare articol scria șl despre mine deși to 
nici unul dintre ele nu-mi era scris numele. 
Eram dio ce In ce mai convins că drumul pe 
oare mergeam nu este cel bun. La început 
mai timid, apoi din ce In ce mal holărît, am 
pornit la schimbarea atitudinii mele.

Primul pas pe acest drum a fost întoarce
rea mea la fata care mă i-ubea sincer, dar pe 
care eu o disprețuisem pînă atunci. De data 
aceasta m-am străduit să privesc mal adina 
to sufletul ei. să o înțeleg. Curtnd mi-am dat 
seama că o iubesc cu adevărat.

Acum este soția mea șl pot să spun că sînt 
mîndru de ea. o respect. In afară de calitățile 
ei sufletești admir la ea energia și pricepe
rea. Deși are numai 18 ani. Ana are diplomă 
de fruntașă în producție la fabrica de hlrtia 
din Bușteni. De curtod ea a fost recomandată 
de comitetul raional U.T.M. Sinaia pentru a 
fi pornită candidată de partid. Aceasta a fă
cut ca încrederea mea în ea să crească șl 
să-ml întăresc convingerea că lingă nici o 
altă fată nu m-aș fi simțit atît de fericit ca 
Ungă Ana.

Pentru lericirea de care mă bucur acum țin 
să mulțumesc redacției șl tuturor tinerilor 
care au participat cu părerile lor la discutarea 
aces’el probleme, pentru ajutorul pe care ml 
l-au dat călăuzindu.-mă pe drumul cel bun. 
spre viața de familie, spre adevărata fericire.

MUGUR ROȘIORU
Str. Grivițef nr. 11 Bușteni
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Prin electrificarea ariilor 
grăbim treierișul

Datorită construirii 
de noi uzine electri
ce, a extinderii rețe
lelor de înaltă și 
joasă tensiune și a 
electrificării a tot 
mai multe sate, în 
țara noastră devine 
posibilă folosirea pe 
scară largă a motoa
relor electrice pen
tru toate lucrările 
care necesită multă 
muncă manuală.

Pe ariile de treier, 
crește din an în an 
numărul batozelor 
acționate prin mo
toare electrice. Treieratul și curățirea

Mai ușor, mai 
mic se muncește 
Anul trecut, de pildă, rezultatele obți
nute pe aceste arii au fost mult supe
rioare celorlalte.

In vara aceasta, numărul ariilor elec
trificate va crește simțitor. Multe dintre 
ele sînt patronate de utemiști și tineri.

Organizațiile de bază U.T.M. de la 
sate trebuie să sprijine din plin ame
najarea ariilor electrificate, puțind în 
felul acesta să mărească productivita
tea muncii la treier, să obțină noi vic
torii pe ariile tineretului.

boabelor efectuată prin folosirea motoa
relor electrice are o serie de avantaje, 
față de aceeași lucrare efectuată cu ma
șini acționate de tractor sau locomobile.

Datorită electrificării, devine posibilă 
organizarea în cele mai bune condițiuni 
a treieratului noaptea, terminarea mai 
rapidă a treierișului și predarea cotelor 
către stat.

Timpii morți care la tractor ajung la 
12—22 la sută, prin folosirea electromo
toarelor se reduc la 2—3 la sută. Tot 
odată capacitatea de producție pe oră — 
în urma uniformității de lucru — crește 
cu 25-30 la sută și se îmbunătățește uti
lizarea agregatului de' treierat. Pierderile 
de boabe se micșorează, de asemenea, de 
la 3 la sută la 1 la sută și se îmbunătă
țește calitatea treierișului.

Treieratul electric dă posibilitatea ob
ținerii unor economii însemnate de com
bustibil. care poate fi folosit în altă parte. 
Economia de combustibil se ridică la 
aproximativ 7-8 kg. la carburanți (moto
rină) și aproximativ 0,6 kg. la lubrefianți 
(ulei), la tona de cereale.

Treieratul electric eliberează din muncă 
tractoare, care pot fi întrebuințate din 
plin la dezmiriștit și la alte munci agri
cole. In afară de ridicarea productivită
ții muncii, electrificarea treierișului con
tribuie și la îmbunătățirea condițiilor de 
muncă pe ariile de treier.

Energia consumată de batoză variază 
în limite largi în funcție de: cultura 
care se treieră, umiditatea păioaselor, im
puritatea păioaselor, raportul între greu
tatea boabelor față de paie, — experien
ța coșarilor etc.

Proporțional cu acești factori, pentru 
consumul de energie se pot lua 10 kw- 
oră pentru 1000 kg. boabe.

Cuonscînd costul redus cu care se plă
tește energia electrică folosită pentru 
forță, — 35 bani kw-oră. — constatăm 
că treierișul unui sac de grîu (100 kg.) 
ne costă cît o chiflă.

Realizarea tehnică a electrificării unei 
arii impune cîteva condițiuni. In primul 
rînd. în apropierea ariei alese trebuie să 
se găsească o sursă de curent — o rețea 
de joasă sau înaltă tensiune. Locul ales 
pentru arie este bine să fie situat pe un 
teren mai ridicat, care să ușureze scurge
rea apelor provenite din ploi și in apro
pierea drumurilor cu acces mai ușor, iar 
aria aleasă să fie as+fel situată față de 
sat sau căile de comunicație (drumuri și 
cale ferată), incit să îndeplinească toate 
condițiile de securitate cerute de pom
pieri.

O arie electrificată trebuie astfel aleasă 
incit să poată fi folosită in fiecare an. 
astfel ca cheltuielile de investiții cu re
țeaua să poată fi amortizate intr-un nu
măr cît mai mare de ani.

In cazul unei surse de înaltă tensiune 
(obișnuit întilnim 6.000 v. sau 15.000 v.), 
pentru 1-2 electromotoare de 14 kw de 
curent alternativ folosite în mod obișnuit 
la acționarea batozelor, se instalează la 
o distanță de 50—100 metri de arie un

—I

spornic și mai econo- 
pe ariile electrificate.

tensiune — 380/220

transformator de 25/ 
50kVA, — cu plecare 
in joasă tensiune — 
380 v. Rețeaua de 
joasă tensiune — de 
la transformator pînă 
la arie, — este bine 
să fie cît mai scurtă 
și suficient de larg 
dimensionată pentru 
numărul de electro
motoare cu care voim 
să lucrăm pe arie.

Aceleași condițiuni 
șe pun și cînd avem 
o sursă de curent de 
la o rețea de joasă 
v. — cunoscînd că 

chiai' în curent alternativ nu se pot faefe 
racorduri peste 1 km. în condițiuni eco
nomice, deoarece am avea nevoie de sec
țiuni de conductori prea mari.

Instalațiile pe arie se execută de tipul 
fix sau mobil — condiționate de felul cum 
urmează să lucreze batoza pe un singur 
amplasament sau pe mai multe — de-a 
lungul rețelei de pe arie.

Avînd curent pe arie, în afara legării 
electromotorului la rețea, se pune pro
blema iluminării ariei în cele mai bune 
condițiuni, ceea ce are ca urmare creș
terea productivității batozei și siguranța 
de lucru pe arie Iluminarea pe arii se 
face fie prin becuri cu armături obișnuite, 
fie cu reflectoare care, deși mai scumpe, 
sînt recomandate pentru a avea o ilumi
nare cît mai bună.

Locurile de iluminat pe batoză și arie 
sînt următoarele : locul de alimentare cu 
snopi, dispozitivul de ieșire a boabelor» 
cîntarul, locul de ieșire a paielor, ca
bina de manipulare a electromotorului, 
stogurile, drumurile de acces și de secu
ritate pe arie. Total puterea necesară 
pentru iluminatul unei arii, este de cca. 
2,50 — 3.00 kw.

Electromotorul pentru acționat batoza. 
îl~ găsim în mod obișnuit montat într-un 
cărucior cu tot aparatajul de pornire și 
protecție și este legat de rețea printr-un 
cablu cauciucat trifazic.

Prin acest sistem, putem acționa de la 
electromotor ori care batoza, fără ca la 
aceasta să i se facă vreo amenajare spe
cială. Se întrebuințează aceeași curea cu 
care a fost acționată de tractor. Electro
motorul montat în cărucior poate fi ma
nevrat cu ușurință și securitatea lui nu-i 
condiționată de cea a batozei.

Se recomandă însă și acționarea bato
zei cu electromotorul direct pe batoză. 
Acest fel de instalare a motorului elec
tric in comparație cu antrenarea cu trac
toarele sau cu un motor electric montat 
pe cărucior, micșorează lungimea curelei 
de transmisie, nu împiedică circulația oa
menilor și mijloacelor de transport și 
prezintă o îmbunătățire a condițiilor de 
lucru din punct de vedere al securității 
muncii.

Din cele de mai sus se desprind avan
tajele importante care le oferă treieratul 
cu batozele acționate electric.

Electromecanizarea muncilor agricole 
merge in adincime. înlocuind ori unde 
este posibil motoarele cu combustie in- . 
temă muncile manuale grele

Numărul ariilor de treier electrificate 
este in continuă creștere astfel că astăzi 
avem un număr de batoze utilate electric 
de trei ori mai mare ca în 1950 Aceasta • 
este explicabil, deoarece prin folosirea • 
energiei electrice pe ariile electrificate 
scurtăm aproape la jumătate timpul de 
treieriș, economism cantități importante 
de carburanți, eliberăm un număr cores
punzător de tractoare pentru dremiriștit, i 
mărim astfel productivitatea munci: I 
noastre.

Ing. T. ȘUTEU

Să ridicăm nivelul Invățămîntului și educației
In școlile de mecanici-

Pop Petru
Director g-ral adj. la D.G.R.M. 
din Ministerul Invățămîntului

Hotărîtor pentru 
dezvoltarea agricul
turii și sporirea pro
ducției agricole este 
— fără îndoială me
canizarea agriculturii 
pe o scară tot mai largă și aplicarea ce
lor mai înaintate metode de muncă agro
tehnice. Stațiunile de mașini și tractoare 
reprezintă acea pirghie importantă prin 
care se asigură ridicarea producției agri
cole la toate culturile. Succesul în lupta 
pentru dezvoltarea continuă a agricul
turii depinde în același timp și de exis
tența unor cadre cu o pregătire corespun
zătoare, cadre capabile să minuiască cu 
pricepere tehnica înaintată și să aplice 
metodele agrotehnice.

In lumina hotăririlor plenarei lărgite a 
C.C. al P.M.R. din august 1953 cu privire 
la dezvoltarea agriculturii și sporirea pro
ducției agricole, pentru asigurarea secto
rului agricol cu cadrele necesare, Mi
nisterul Invățămîntului prin Direcția 
Generală a Rezervelor de Muncă a luat 
hotărîrea de a transforma 11 școli pro
fesionale metalurgice in școli care să 
pregătească mecanici-tractoriști.

Cu toate greutățile inerente începutului, 
numeroase școli de tractoriști au obținut 
frumoase succese în pregătirea elevilor. 
Elevii școlilor din Focșani, Tulcea, Slatina 
sau Fintînele, chiar în timpul de școlari
zare, au dat un ajutor prețios in ceea ce 
privește lucrarea pămintului precum și re
pararea utilajului gospodăriilor agricole de 
stat și al gospodăriilor colective.

Prima serie de absolvenți ai școlilor de 
mecanici-tractoriști au intrat pe ogoare. 
Ei sînt pregătiți nu numai să conducă trac
toarele ci și să efectueze lucrări de între
ținere și reparație.

Cu toate aceste însemnate succese, s-a 
constatat că unii dintre absolvenții repar
tizați la diferite stațiuni de mașini și trac
toare nu și-au însușit în mod temeinic 
meseria. Cauzele care au determinat aceas
tă situație sînt mai multe și este necesar 
să ne oprim asupra lor intrucit și in mo
mentul de față cind in aceste școli a intrat 
o nouă serie de elevi, ele mai persistă 
incă.

Una din principalele cauze care au stin- 
jenit buna desfășurare a procesului de in- 
vățămint a fost aceea a inzestrării tehnice 
insuficiente a școlilor agricole. In lipsa uti
lajului strict necesar, utilaj pe care Minis
terul Agriculturii trebuie să-1 asigure, ins
tructajul practic al elevilor s-a desfășurat 
adesea în condiții necorespunzătoare. Așa 
de exemplu la școala din Alexandria nu
mărul de tractoare este insuficient față de 
numărul elevilor. Direcțiunile unor școli, 
prin eforturi proprii, au reușit să achizi
ționeze uncie materiale cu ajutorul cărora 
să poată desfășura o bună activitate de 
instruire a elevilor. Acest lucru insă nu s-a 
putut face in fiecare școală fie din mo
tive obiective, fie din lipsa de preocupare 
și inițiativa proprie a conducerilor școli
lor.

Pe de altă parte, nu in toate școlile au 
fost încadrați profesori și maiștri instruc
tori de specialitate. Așa de exemplu la 
școala din Focșani unul din maiștrii ins
tructori, deși are specialitatea timplărie. 
a fost însărcinat să se ocupe de instruirea 
tractoriștilor. La aceasta se mai adaugă 
si faptul că. chiar acolo unde sint înca
drați oamen: de specialitate, conducerea 
școlilor nu s-a preocupat îndeajuns ca 
maiștrii-instructor, și profesorii să bacreze 
după o plarrifjcere precisă, calendaristică 
a matenei. și să folosească planuri de 
lecții Îngrijite și documentate.

In general se constată că absolvenții 
școlilor de me<-a«ir nrițti sint ma- 
bine pregătiți sub aspectul cunoașterii 
tractorului (montare, demontare. întreți
nere, reparație) și mai slab pregătiți în 
ceea ce privește conducerea tractorului cu 

agregate. Aceasta se 
datorește faptului că 
la unele școli n-au 
fost executate pe te
ren exercițiile pro
gramate în planul te

matic pentru conducerea tractoarelor. Așa 
de exemplu la școala din Alexandria nu s-a 
făcut jalonarea pe teren pe toată lățimea 
agregatului, formarea de agregate, exer
cițiile de semănat cu marcatoarele, exer
ciții de cultivare și întreținere a culturilor 
etc. Fără îndoială că toate aceste lipsuri 
aie instructajului practic au lăsat urme 
adinei în pregătirea elevilor.

Invățămîntul teoretic a avut deficiența 
și din cauza lipsei de manuale corespun
zătoare, manuale pe care nici Ministerul 
Agriculturii, nici Direcțiunea Generală a 
Rezervelor de Muncă nu le-a pus la dis
poziția școlilor.

In școlile de specializare pentru me
canici-tractoriști există încă lipsuri se
rioase și în ceea ce privește educarea mo
rală, comunistă a elevilor. Conducerile șco
lilor preocupate în permanență de soluțio
narea unor probleme organizatorice nu se 
ocupă în suficientă măsură de problemele 
educației propriu zise, de formarea unor 
colective puternice și sănătoase de elevi. 
Din această cauză abaterile de la disciplina 
școlară sînt destul de frecvente in aceste 
școli. Desigur că în această privință un rol 
de seamă revine organizațiilor U.T.M. din 
școli, organizații care pînă in prezent nu 
și-au făcut simțită în mod satisfăcător acti
vitatea de a imprima colectivului de elevi 
disciplina necesară bunului mers al 
școlii.

Pentru creșterea calității muncii de edu
care și instruire a elevilor din școlile de 
mecanici-tractoriști se impune cu necesi
tate lichidarea cit mai grabnică a tuturor 
lipsurilor care persistă in activitatea aces
tor școli.

In vederea îmbunătățirii muncii școlilor 
de mecanici-tractoriști. Direcției Generale 
a Rezervelor de Muncă din Ministerul In- 
vățămîntului precum și Ministerului Agri
culturii le revine sarcina de a se preocupa 
mai îndeaproape de înzestrarea acestor 
școli cu utilajul necesar și de a pune la dis
poziție elevilor manuale corespunzătoare

Pe de altă parte, pentru lichidarea lip
surilor existente în activitatea acestor 
școli, sarcini importante revin și condu
cerilor lor, maiștrilor-instructori, profe
sorilor și elevilor însăși. Conducerile șco
lilor trebuie să acorde o atenție mai mare 
modului cum maiștrii-instructori și pro
fesorii își întocmesc planurile de lecții și 
își perfecționează în permanență măies
tria pedagogică. Instruirea elevilor trebuie 
să se desfășoare in așa fel incit la absol
virea școlii ei să stăpinească pe deplin ele
mentele predate in școală, să cunoască 
bine experiența și metodele agrotehnice 
înaintate.

Ducind o muncă intensă pentru pregăti
rea profesională a elevilor, maiștrii-in
structori și profesorii au datoria in ace
lași timp să desfășoare o largă activitate 
in rindurile elevilor în vederea întăririi 
îducat.ei acestora in spiritul moralei co- 
mumste. Viitorii absolvenți ai școlilor 
noastre de mecanici-tractoriști trebuie 
să de-.-mă adevărat! militantă propagan
da activi in rândurile țărănimii munci
toare pentru colectivizarea agriculturii

Luptând cu toată priceperea noastră 
per.tru îmbunătățirea invățămîntului teo
retic și practic al elevilor, dind agricul
turii noastre tractoriști cu o înaltă cali
ficare in muncă, luptăm pentru traducerea 
in viață a Hotăririlor Plenarei din august 
1953 a Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin. pentru înflorirea pa
triei noastre și ridicarea nivelului de trai 
al poporului.

De ce răcoritoarele sint uneori calde
Unele unități ale Trustului de Alimentație Publică nu și-au aranfat 
turele de lucru in așa fel ca să fie cineva la primirea gheței.

ORA 5 DIMINEAȚA: A sosit ghiața. ORA 7>/2 
săbii ui.

DIMINEAȚA : A sosit respon-
Desen de ROSS

Ultimul
A ieșit din clasă, a închis ușa și s-a re

zemat de peretele coridorului, ștergîndu-și 
cu batista cîteva broboane de sudoare de 
pe timple. A rămas așa, respirînd greu. 
Strîngea intre pleoape o bucurie sau poate 
o adîncă neliniște.

Ultimul răspuns, ultimul examen, ul
tima zi de școală. Ce se va întimpla de 
acum? Blaj Ion are 18 ani. A trecut exa
menul de absolvire a școlii pedagogice. 
Are și locul de muncă repartizat. Va fi 
învățător in satul Vărmaga, satul lui de 
baștină.

★
Vărmaga. Satul cu casele adunate în 

fundul unei văi adinei, ca niște bolovani 
albi rostogoliți de pe munte, în care oa
menii au trăit ca sălbăticiunile, sat care 
se dezmorțește acum ca un voinic ce-și 
troznește oasele după un somn greu. Satul 
din care acum patru ani un țăran își du
cea de mină copilul spre oraș la învăță
tură, ca să se întoarcă in sat om cu carte, 
dascăl, să ia de la oraș lumină și s-o 
aducă și in Vărmaga.

Și iată că Blaj Ion e acum dascăl. Se 
va duce în Vărmaga să le deschidă oame
nilor capul. Cum o să-și ducă munca ? își 
amintește o întimplare de acum cîțiva ani 
cind se dusese acasă în vacanță. Intr-o 
zi a auzit-o pe maică-sa văitindu-se că 
de uritul puilor care intră mereu în gră
dină s-ar duce la capătul pămintului.

— Care capăt al pămintului mamă ? a 
întrebat-o el.

— Acolo unde se termină...
— Păi matale nu știi că pămîntul e ro

tund și că n-are nici un capăt ?
Bătrâna Terezia l-a privit uimită.
— Da mamă, savanții au dovedit știin

țific că._
Și a vorbit bătrînei despre Giordano 

Bruno, despre Copemic, despre sistemul 
solar. Bătrina însă, după o oră de ascul
tare mută i-a răspuns că n-a înțeles ni
mic și că trebuie să alerge să gonească 
puii din grădină.

Așa că nu-i de loc ușor să faci pe oa
meni să înțeleagă lumea cu rosturile ei. 
In Vărmaga oamenii mai au mult de în
vățat. In sat nu este cămin cultural, școala 
are numai două încăperi scunde...

Cum are să se descurce el noul învăță
tor, prin ce mijloace are să-și împrăștie

examen
în sat cunoștințele ? Se va mărgini doar la 
școală, doar să învețe copiii ? Cum rămîne 
atunci cu cei care încă nu știu să-și lu
creze pămîntul cum trebuie ? Iar mama 
lui bătrina Terezia ca și toți ceilalți de 
virsta ei din sat, vor crede mai departe 
că pămîntul este drept ca o placă ?

Ce măreț este să te știi chemat la re
zolvarea acestor probleme! Ce uriaș lucru 
e să te știi învățător într-un sat ca Văr
maga !...

In viitor Vărmaga va trebui să aibă un 
cămin cultural frumos, o stație de radio
amplificare, lumină electrică, o școală 
nouă, luminoasă, mare și oameni noi cu 
alte păreri despre lume, despre viață, va 
trebui să ia ființă o gospodărie colectivă, 
va trebui...

★
Aproape amețit Blaj Ion își șterge sur 

doarea de pe frunte.
A tresărit. Se uită în lungul coridorului. 

Un coleg a trecut pe lîngă el și Blaj l-a 
oprit:

— Ascultă n-ai văzut-o pe Iovan.
— Ba da, e la colțul roșu.
A dat fuga și a chemat-o afară, t-a vor

bit cu sufletul la gură despre tot ce gîn- 
dise cu cîteva minute înainte. Aștepta de 
la Paulina, de la prietena lui, un sprijin, 
o îmbărbătare. ,

— Mi-ai spus cîndva că n-o să ne des
părțim niciodată, că o să mă urmezi ori 
unde m-aș duce.

— Da, așa-i 1
— Atunci, atunci vii cu mine Paulina ? 

Să fim amîndoi învățători la Vărmaga, 
sint două posturi libere acolo.

— Mă mai întrebi Nelule.
— Atunci vii ! Ah...
Blaj a întins brațele dar și le-a lăsat 

repede în jos. Pe coridor erau mai mulți 
elevi.

— Ce frumoasă va fi Vărmaga noastră ! 
Mă auzi tu Paulina? Noi incă n-am dat 
ultimul examen.

★
Absolvenții Școlii pedagogice mixte din 

Deva, Blaj Ion și Iovan Paulina au fost 
repartizați ca învățători in satul Văr
maga, raionul Ilia.

MIHAI CAKANFIL
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Hunedoara

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

XII. întoarcerea pe Pămînt
Astronauții erau adunați în camera cea 

mare. Matei, care nu reușise să doarmă 
toată noaptea, avea fața tristă.

— Prieteni, începu el, vestea pe care 
v-o dau nu este îmbucurătoare. Copemic 
a trecut acum șapte ore și 36 de minuie 
de punctul apropierii sale maxime de Pă
mînt și ajutoare incă nu ne-au sosit

— Fiecare ceas care trece ne îndepăr
tează cu peste o sută de mii de kilometri 
de pămint, completă Scarlat. Participăm 
fără să vrem la încă o călătorie interpla
netară a asteroidului. Și partea proastă 
este că nu avem condiții favorabile pen
tru călătorie. Știți doar în ce stare se gă
sesc instalațiile noastre !

— Nici hrana nu ne va ajunge pentru 
mult timp. Alimentele concentrate sint 
pc sfîrșite, spuse abătut Dincă.

Se strinseră cu toții în jurul pînzei di
fuzorului aparatului de radiorecepție, as- 
cultind cu mare incordare.

Un timp, in încăpere nu se auzi decit 
zumzetul sîcîitor al paraziților.

Aurelian Dobre întrerupse primul tă
cerea. Glasul său răsuna hotărît.

■- Chiar dacă ne indepârtăm de Pă
mînt. mai există speranța că vom fi 
ajunși din urmă. Dacă apelurile noastre 
au fost recepționate, sînt sigur că vor veni 
să ne salveze.

— Și eu sint de aceeași părere ! observă 
Virgil Cernat.

— Chiar dacă nu au fost recepționate, 
interveni Ana, am certitudinea că va fi 
trimisă o navă cosmică ca să ne scoată din 
impas. Știm doar că expediția a stat in 
centrul atenției întregii omeniri.

— Dar cum de n-au venit incă ? Aceas
ta este problema, interveni Scarlat. De ce 
au pierdut ocazia cea mai favorabilă ?

Alte două zile trecură, fără ca ceva nou 
să intervină. — Dțipă calculele astronau- 
ților, Copernic era acum la o distanță de 
aproape șase milioane de kilometri de 
Pămînt. Aparatul de recepție, spre care 
se îndreptau toate speranțele, rămăsese 
mut. Treceau ore lungi de așteptare chi
nuitoare

In cea de a treia zi. neliniștea deveni și 
mai apăsătoare. Cercetătorii își petreceau 
cea mai mare parte din vreme strînși în 
jurul aparatului de radio. Priveau pînza 
albastră a difuzorului și nu știau ce să 
mai creadă Afată de un hîrîit surd, nu 
sr auzea nici un sunet.

La un moment dat, inginerul Cernat 
nrovocă o discuție.

Părăsind planeta Marte, călătorii a- ' 
jung din urmă asteroidul ..Copernic" 
pentru a-și continua expediția.

Ei efectuează studii interesante cu 
privire la natura asteroizilor, foarte nu
meroși în această zonă. Apoi parcurg 
un roi extradens de meteoriți care pri
cinuiesc stricăciuni instalațiilor.

„Copernic" se apropie din nou de 
Pămint.

Ciocnirea cu o cometă al cărei curs 
a fost deviat de puterea de atracție a 
Iui Jupiter, provoacă însă o adevărată 
catastrofă. Majoritatea instalațiilor și 
rachetele expediției sint distruse, ceea 
ce pune pe astronauți in imposibilita
tea de a se reîntoarce pe Pămint.

Cu mare greutate reușesc să impro
vizeze o instalație de radio-emisie, fără 
insă a putea pune la punct aparatul de 
recepție. Transmit nenumărate mesajii 
prin care cer ca o rachetă să fie tri
misă spre asteroid cînd acesta va a- 
junge in punctul de apropiere maximă 
de Pămint — pentru a-i lua.

— Nu înțeleg! Categoric nu înțeleg. 
Apropierea lui Copemic de Pămînt a fost 
în mod cert observată de pe Hepta. Eu 
sînt convins că și apelurile noastre au fost 
auzite, căci aparatul de emisie este în 
perfectă stare de funcționare. Atunci cum 
de n-au venit ? De ce n-au venit ?

— E de neînchipuit să nu se fi făcut 
totul pentru salvarea noastră, interveni 
șl Dobre. Momentul apropierii maxime de 
Pămînt a trecut doar de trei zile.

— Mai exact, de trei zile, cinci ore și 
11 minute, preciza Scarlat. Și aceasta nu 
numai după calculele mele proprii, ci și 
după acelea efectuate înainte de decolarea 
noastră de pe Pămint și confirmate în tot 
timpul călătoriei de stația de pe satelitul 
artificial.

— Oare la această distanță mai putem 
fi prinși din urmă de o rachetă ? întrebă 
Precup cu vocea nesigură. Ce părere aveți, 
tovarășe Butaru ?

Matei nu se hotărî să vorbească decit 
după o lungă, o lungă pauză.

— Dragii mei, nu-mi vine ușor să vă 
împărtășesc părerea mea, dar cred că am 
datoria s-o fac. Nu cred că mai putem fi 
ajunși.

Atmosfera din cameră Ii devenise ingi
nerului Cernat dintr-odată de nesuportat. 
Se simțea strimtorat de pereții aceștia 

groș; și netezi de metal. Avea o nevoie 
fizică să iasă la suprafață, să privească 
depărtările nemărginite ale spațiului as
tral își puse costumul de protecție și 
porni spre camera-ecluză. Dar nu ieșise 
decit de citeva clipe, cind deodată se au
ziră zgomote de pași și ușa zbură în
lături. In pragul ei se ivi trupul vinjos 
al inginerului. Cu mișcări repezi. își des
făcu globul străveziu. Fața îi era răvă
șită și ochii lui albaștri străluceau.

— Tovarăși.- o rachetă se apropie de 
not Am văzut-o cu ochiul liber... peste 
citeva clipe va ateriza.

Cuvintele sale avură efectul unei ex
plozii. Astronauții săriră în picioare. Stri
gau, rideau, se îmbrățișau, ca ieșiți din 
minți.

— Sintem salvați 1 Repetau mereu aces
te cuvinte.

îmbrăcară cu o iuțeală nemaivăzută 
costumele. Se îmbulzeau acum la poarta 
camerei-ecluze ca niște copii care se gră
besc să iasă pe ușa clasei, în recreație.

Afară, pe suprafața asteroidului, era zi, 
o zi luminoasă, care contrasta ciudat cu 
cerul de pîclă.

Racheta se desena argintie pe bolta în
tunecată, devenind din ce în ce mai mare.

O sorbeau din ochi și inimile le bateau 
cu putere in piept.

Trecură cîteva minute, lungi ca veacu
rile.

Corpul zvelt al navei astrale ajunse 
deasupra lui Copernic. încet, racheta ur
mată de două nave radioghidate se așeză 
pe suprafața colțuroasă a asteroidului.

Astronauții o înconjurară.
Ușa se deschise și pe scară apăru un om 

îmbrăcat într-un costum de protecție. 
Prin coiful transparent putură să-i vadă 
chipul. Era inginerul Arunian.

Citeva clipe mai tîrziu, in camera cea 
mare a adăpostului, astronauții strîngeau 
în brațe pe salvatorii lor întrebările și 
răspunsurile curgeau de o ' parte și de 
alta. Toată lumea vorbea atît de tare, in
cit abia reușeau să prindă frînturi de 
fraze.

— Liniște, tovarăși, liniște. Altfel e cam 
greu să vă explicăm toate, spuse unul 
dintre noii veniți.

— Adevărat, interveni și Matei — Spu- 
ne-ne dumneata, tovarășe Arunian ce s-a 
întîmplat.

Puțin mai tîrziu, învățatul sovietic își 
începu povestirea.

— După ciocnirea cu cometa, am fost 

cîteva luni foarte îngrijorați. Apoi a venit 
primul vostru mesaj.

— Va să zică l-ați recepționat! îl în
trerupse radiotelegrafistul.

— In cele mai bune condiții. Deși am 
întărit la maximum emisiunea, nu am 
reușit însă să vă facem să o recepționați. 
Eram cu atit mai mîhniți de acest lucru, 
cu cit voiam să vă comunicăm o veste 
deosebit de importantă.

— Lasă asta pentru mai tîrziu, tovarășe 
Arunian, spuse nerăbdător, Dobre. Mai 
bine zi-ne cum se explică intîrzierea 
aceasta de peste trei zile.

— Tocmai despre asta vroiam să vă 
vorbesc. Intirzierea nu a fost a noastră, 
ci- a asteroidului. Abia peste o oră Co
pernic va atinge punctul de apropiere 
maximă de Pămint.

Surprins, Scarlat îl opri.
— Cum vine asta ? Nu mai înțeleg 

nimic. Oare am uitat tehnica celor mai 
elementare calcule ? Un asteroid ce nu-și 
respectă durata de rotație în jurul Soa
relui, durată care de milioane de ani este 
aceeași ?

Inginerul Arunian răspunse :
— Șocul colosal al ciocnirii voastre cu 

cometa a modificat ușor orbita și con
dițiile deplasării planetei pitice. De aceea, 
Copemic a ajuns în apropierea Pămîntu- 
iui mai tîrziu decit era prevăzut inițial.

— Cum de nu ne-am gîndit imediat la 
această posibilitate ? exclamă Matei.

— Și acum, să vă povestesc ceva des
pre acțiunea de salvare, continuă învăța
tul sovietic.

De îndată ce s-a aflat de apelurile 
voastre, centrul de construcție al rachete
lor cosmice din Moscova ne-a pus la dis
poziție aceste trei nave.

— De ce trei ? Una nu era oare sufi
cientă ? se miră inginerul Cernat

Ziarul nostru publică astăzi cel de a! XII-lea și totodată 
ultimul fragment din romanul științifico-fantastic „Drum 
printre aștri" de I. M. Ștefan și Radu I. Nor.

Fragmentele publicate pină în prezent au fost primite cu 
interes de tineret, care este atras de acest gen de literatură. 
Dovada o constituie numeroasele scrisori trimise de tineri 
redacției noastre — tineri din toate colțuțile țării și de 
profesii diferite, — în care ei ne comunică că au urmărit 
fragmentele publicate și pun, totodată, diferite întrebări in 
legătură cu acțiunea romanului.

Firește că literatura științifico-fantastică, spre deosebire 
de restul literaturii, își arc specificul ei. Ea aruncă o punte 
în viitor deschizind cititorilor o poartă prin care să vadă 
unde ar putea să ajungă oamenii cu ajutorul științei. Ast
fel, acest gen de literatură pe lîngă că dă cititorilor ima
ginea dezvoltării științei actuale și perspectivele dezvoltării 
ei în viitor, este un puternic imbold pentru tineret de a se 
avinta cu dragoste și entuziasm in diferite domenii de cer
cetare științifică, de a lupta și mai dîrz pentru construirea 
lumii noi în care se pot realiza cele mai indrăznețe visuri.

Romanul științifico-fantastic „Drum printre aștri", se bi- 
zuic pe cuceririle științei și tehnicii înaintate sovietice puse în 
slujba asigurării păcii și unei vieți tot mai fericite a oa
menilor.

Călătoria interastrală care formează subiectul romanului 
nu a avut loc încă, dar astăzi se poate afirma că o astfel 
de călătorie nu este un vis utopic. De pildă, recent, acad. 
A. Ncsmeianov, președintele Academiei de Științe a U.R.S.S. 
a arătat că știința a atins un asemenea nivel de dezvoltare, 
incit trimiterea unui stratoplan In lună și crearea unui sate
lit artificial ai pămintului au devenit realizabile.

De asemenea, astăzi, știința are posibilitatea de a trimite 
in spațiul cosmic rachete fără oameni pe bord, dirijate de 
la distanță. Constructorii sovietici elaborează proiectele unor 
nave cosmice, iar biologii studiază efectele posibile ale zbo
rului interplanetar asupra oamenilor, condițiile de alimen
tare cu oxigen, apă, hrană etc. și de apărare a lor împo
triva frigului cosmic. Toate acestea dovedesc actualitatea 
problemelor cuprinse în romanul științifico-fantastic „Drum 
printre aștri".

Tinerii cititori ai ziarului nostru care au urmărit cu in
teres fragmentele din roman publicate, vor avea posibili
tatea in curind că citească întregul roman, caro va apare în 
„Editura Tineretului" a C.C. al U.T.M. Citirea întregului 
roman, care are o acțiune unitară, va mări desigur inte
resul tineretului pentru literatura științifico-fantastică. Pînă 
la apariția romanului, redacția ziarului nostru, cît șl „Edi
tura Tineretului" așteaptă din partea tinerilor părerile lor 
asupra fragmentelor apărute în „Soînteia tineretului".

— Pentru planurile noastre, nicidecum. 
Una dintre rachete va transporta spre 
Pămint pe tovarășii Butaru, Precup, Cer
nat, Ana Grigoraș, Sabina Turcu și Dincă, 
iar celelalte două ne vor fi necesare nouă, 
celor care am venit de pe Hepta și tovară
șilor Dobre și Scarlat... pentru cea de a 
doua călătorie pe asteroid, pe care o vom 
face împreună, în decursul unei perioade 
de încă un an.

— Cum ? Matei, năucit, își roti pri
virea de la unul la altul. Dumneata, to
varășe Dobre, și dumneata, tovarășe pro
fesor, ați luat vreo hotărire ? Cînd asta ? 
Eu nu știu nimic !

Toate privirile se îndreptară spre Do
bre și Scarlat.

Bătrinul biolog stătea cu privirea în
dreptată spre podea și un simțămînt de 
jenă ii urcase singele în obraz.

— E momentul să trec la mărturisiri 
complete, spuse el incet. O recunosc des
chis. Eu, în înțelegere cu Scarlat am 
transmis o radiogramă...

Ascultă-mă ! Matei! Bănuiesc că la în
ceput nu mă vei înțelege și, mai ales, că 
nu mă vei aproba. Dar hotărîrea e luată. 
Știi prea bine că o parte a materialului 
documentar cules cu atita trudă s-a 
pierdut

Multe din plantele de pe Venus le-am 
aruncat cu propria mea mînă, pentru a 
putea străbate cu „Pescărușul" bariera 
atmosferei. Cele aduse de pe planeta 
Marte au fost distruse in timpul ciocnirii 
cu cometa. S-a pierdut material geografic, 
geologic, fizic. Pe lingă aceasta, abia 
acum îmi dau seama cite am omis în cer
cetările noastre.

De aceea, m-am decis încă mai de mult 
să nu părăsesc asteroidul. Tovarășul Scar
lat, minat de interese științifice asemă

nătoare cu ale mele, s-a hotărît să mă 
însoțească.

Scarlat făcu un pas înainte și privi li
niștit spre grupul tovarășilor săi.

— Vă mirați de hotărîrea mea ? Nu 
aveți nici un motiv. Tocmai fiindcă mi-am 
dat acum pe deplin seama de uriașa va
loare a expediției noastre interplanetare, 
nu vreau să închei înainte de a lămuri 
problemele pe care am început să le cer
cetez.

Aurelian Dobre se apropie de Scarlat șl 
îi puse cu un gest afectuos mina pe umăr:

— Iată un om cu care mă voi înțelege 
de acum înainte de minune, spre folosul 
științei.

★

Cernat conducea racheta. Printr-un 
ochean el reuși să zărească cosmodromul.

— Peste trei minute aterizăm pe Pămînt, 
anunță inginerul. Matei Butaru deschise 
emoționat caietul de bord al rachetei. Pri
virile îi căzură pe prima pagină a caietu
lui unde erau înscrise cuvintele profetice 
ale marelui savant rus Țiolcovschi : „Ome
nirea nu va rămîne veșnic pe pămînt; in 
goana după lumină și spațiu, ea se va 
strecura intîi timid dincolo de limitele 
atmosferei, iar apoi va cuceri întreg spa
țiul din jurul soarelui... Ca baze inter
planetare vor servi asteroizii, care rătă
cesc prin sistemul nostru solar".

Ce viziune înaripată, plină de adevărul 
previziunii științifice, gîndi Matei.

Astronomul închise caietul de bord.
Racheta străbătu, asemenea unui fulger, 

un nor cenușiu. In aparatul de radio se 
auzeau acum cîntecele închinate marii 
victorii a astronauților, transmise de toate 
stațiile de radio de pe Pămînt.
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împotriva formalismului, 
pentru o muncă vie, creatoare, de conținut

Programul de măsuri economice elabo
rat de plenara lărgită a C.C. al P.M.R. 
din 19—20 august 1953 și hotărîrea ple
narei a X-a a C.C. al U.T.M. a însuflețit 
și tineretul din regiunea Suceava, mobili- 
ztodu-1 la aplicarea lor în practică. Atît 
darea de seamă cît și discuțiile purtate în 
conferința organizației regionale U.T.M. 
Suceava au scos în evidență unele reali- 
eări obținute de tinerii din regiune.

Peste 14.000 tineri au fost antrenați în 
întreceri socialiste, numărul fruntașilor 
în producție depășind cifra de 2.000. Ac
tivitatea celor 406 brigăzi de producție 
și a celor 103 posturi utemiste de con
trol a fost mult mai rodnică datorită 
eplicării pe scară tot mai largă a meto
delor de muncă sovietice și ale frunta- 
ților noștri.

De asemenea au fost relatate unele suc
cese obținute de tinerii din sectorul so
cialist și individual al agriculturii. Pentru 
repararea la timp și în bune condițiuni 
a mașinilor și tractoarelor în S.M.T.-urile 
și G.A.S.-urile din regiune, au fost reor
ganizate brigăzile de producție și create 
altele noi. Zeci de tineri tractoriști au 
răspuns chemării la întrecerea pentru 
titlifl de „cel mai bun tractorist", efec- 
tuînd lucrări de bună calitate. La S.M.T. 
Să veni printre tinerii fruntași se 
numără și tractoristul Petrușca Vasile 
care a realizat și depășit planul In pro
porție de 426 la sută.

Ca rezultat al muncii politice desfășu
rate de către organizațiile de bază U.T.M. 
numai în cursul anului 1954, 170 utemiști 
împreună cu familiile lor au făcut cereri 
pentru a intra în gospodării colective și 
întovărășiri agricole.

Din discuțiile purtate In conferință și 
mai puțin din darea de seamă au reieșit 
mările posibilități pe care le oferă regiu
nea Suceava pentru creșterea animalelor. 
La chemarea pe țară pentru titlul de cel 
mai bun îngrijitor de animale lansată de 
utemistul Gătej Ioan de la G.A.S. Co- 
țușca-Suceava au răspuns numeroși ti
neri din regiune. Inițiatorul acestei che
mări — a arătat în cuvîntul său delega
tul Andrei Nicolae — a realizat deja 
21.000 litri lapte din cei 29.000 litri cît 
și-a luat angajamentul să obțină pînă la 
sfîrșitul anului.

In cadrul conferinței au fost arătate 
și alte aspecte ale muncii organizațiilor 
U.T.M. din regiune. Participarea celor 
peste 13.000 tineri în echipele culturale 
cu prilejul celui de al III-lea concurs pe 
țară al căminelor culturale, antrenarea a 

' peste 31.000 tineri la spartachiada sate
lor, reflectă entuziasmul tinerilor în 
muncă.

Vorbind de antrenarea tinerilor în 
munca de folos patriotic, tov. Gavril Va
sile din comuna Dolhești raionul Fălti
ceni a relevat contribuția organizației 
U.T.M. la construirea prin autoimpunere 
a căminului cultural din comună.

Mulți au fost delegații care au luat cu- 
vlntul în cadrul conferinței și au arătat 
succesele obținute de organizațiile U.T.M. 
din fabrici, sate, școli. Ei au analizat 
însă și lipsurile care s-au manifestat în 
munca organizațiilor U.T.M. din regiunea 
Suceava și au propus soluții pentru li
chidarea lor.

Totuși nu pot fi considerată pe de-an- 
tregul satisfăcătoare discuțiile purtate în 
conferință, nivelul la care au fost discu
tate problemele.

Dacă e să ne oprim asupra celor mai 
caracteristice lipsuri din munca organi
zației regionale U.T.M. Suceava, rămîn 
de discutat două probleme: munca de 
suprafață în care conținutul este înăbu
șit de hîrțoage și muncă zgomotoasă de 
paradă — aceasta-i prima problemă.

Ni se pare caracteristic următorul fapt. 
După o intervenție bine gîndită, în cursul 
căreia a discutat, aspecte de conținut ale 
muncii, delegatul Caba Vasile, din activul 
comitetului raional Darabani, a încheia! 
astfel: „De unde se trag lipsurile noas
tre ? In primul rind din faptul că nu in
formăm la timp comitetul regional despre 
munca noastră și despre aplicarea hotă- 
ririlor luate".

Nimeni nu poate nega importanța legă
turii strînse cu organul superior, impor
tanța controlului și a ajutorului în muncă.

Dar să vezi cauzele lipsurilor în întîr- 
zierea unor rapoarte, nu înseamnă să sus
ții înlocuirea muncii creatoare cu o ac
tivitate funcționărească, birocratică ?

Dealtfel tonul analizei de suprafață s-a

înfăptuind hotărî- 
rile plenarei din au
gust 1953 a C.C. al 
P.M.R., întreprinde
rile metalurgice și 
constructoare de ma
șini dau un nou și puternic avînt produc
ției bunurilor metalice de consum popu
lar.

Anul trecut producția bunurilor meta
lice de larg consum a atins un nivel de 
363 la sută față de realizările din 1948.

In anul acesta va fi însușită fabricația 
unor noi sortimente de o tehnicitate mai 
înaltă, cum sînt: mașina de măcinat uni
versală (pentru măcinat zahăr, pesmet 
etc.), separatoare de lapte, mașina de spă
lat rufe pentru uz casnic, arzătoare de gaz 
metan etc.

Realizarea acestor sarcini este pe deplin 
posibilă datorită succeselor repurtate în 
ultimii ani de această ramură în ridicarea 
nivelului său tehnic și organizatoric. Nive
lul înzestrării tehnice a întreprinderilor 
constructoare de mașini a crescut în anii 
puterii populare în mod sistematic. Lup- 
tînd consecvent pentru realizarea progre
sului tehnic, în ultimii ani s-a desfășurat 
un vast program de mecanizare a munci
lor grele_și cu volum mare. Indicele de 
mecanizare a operațiunilor de încărcare- 
descărcare depășește 50 la sută din totalul 
operațiunilor respective. La începutul 
acestui an înzestrarea cu poduri rulante a 
întreprinderilor noastre a atins un nivel 
de peste 6 ori mai mare față de anul 1948. 
In multe întreprinderi constructoare de 
mașini s-au obținut succese de seamă în 
ceea ce privește introducerea proceselor 
tehnologice mai perfecționate și însușirea 
metodelor înaintate de muncă, ca de pildă 
numărul muncitorilor care aplică metoda 
tăierii rapide a metalelor este acum de 3 
ori mai mare față de anul 1951.

Constructorii de mașini nu-și fac însă 
în întregime datoria față de oamenii mun- 

|Cii dacă nu vor obține succese hotărîtoare 
nn direcția îmbunătățirii calității produ
selor «metalice de larg consum. Oamenii 
muncii sînt îndreptățiți să pretindă bunuri 
metalice de larg consum frumoase și du
rabile, corespunzătoare nivelului tehnic 
înalt pe care l-a atins în anii puterii 
popul a re industria noastră.

Multe întreprinderi specializate în pro
ducția bunurilor metalice de larg consum, 
cît și alte întreprinderi din metalurgie și 
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făcut simțit și în darea de seamă' a co-
mitetului regional.

Astfel darea de seamă a acordat multă 
atenție muncii în sectorul industrial, ci
tind cifre și nume de fruntași, auto- 
tămîind organizația regională, dar a ne
glijat sectorul forestier și a tratat nesă- 
tisfăcător probleme importante pentru re
giunea Suceava : lupta pentru transfor
marea socialistă a agriculturii și dezvol
tarea sectorului zootehnic.

Discuțiile n-au remediat decît în parte 
această lipsă.

Cu privire la prezentarea de paradă fă
cută cu fruntașii în producție, delegatul 
Iancu Dumitru a adus în discuție un fapt 
semnificativ.

Tovarășa Simion Elena, a arătat el, 
fruntașă în întrecerea socialistă, in loc 
să fie ajutată să-și perfecționeze mereu 
metodele de muncă, să extindă metodele 
sale, să crească noi fruntași, a fost folo
sită mai mult ca membră in diferite pre
zidii. Acum tovarășa Simion s-a înfumu
rat și s-a culcat pe laurii succeselor tre
cute.

Procedînd în multe alte cazuri la fel, 
organizația regională U.T.M. Suceava a 
neglijat munca de conținut cu masele 
largi de tineri Ca rezultat, se obțin cifre 
pentru rapoarte, dar nu se obține o lăr
gire satisfăcătoare a mișcării pentru ri
dicarea producției și "productivității mun
cii, pentru economii, pentru maxima fo
losire a rezervelor interne, pentru cali
tate.

Cu privire la munca în agricultură, 
conferința a scos la iveală că mai există 
tineri codași în gospodăriile de stat și 
colective, că organizațiile de bază U.T.M. 
nu sînt încă îndeajuns de combative, că 
mai ales în sectorul individual, realizările 
sînt mult sub nivelul cerințelor.

Merită atenție, legat de această pro
blemă și de altele, intervenția delegatu
lui Alupoaiei, prim-secretar al comitetu
lui raional U.T.M. Botoșani.

Se știe că Botoșani este un raion agri
col, în care transformarea socialistă a 
satului ridică multe probleme complicate 
în fața activiștilor. Dar despre ce a vor
bit delegatul Alupoaiei ? El a criticat mai 
întîi, pe bună dreptate, biroul comitetului 
regional pentru formalism în muncă. 
Apoi, cu toată seriozitatea, a discutat des
pre un cristal spart în sediul raional, pe 
care nu se știe cine-1 va plăti, despre pre
vederile bugetare la consumul de electri
citate în sediu și despre folosirea telefo
nului. Cum s-ar zice, satul arde și pri
mul secretar se piaptănă.

Poziția tovarășului Alupoaiei nu poate 
fi pusă numai pe seama pregătirii nese
rioase a intervenției sale. Aici este vorba 
despre aceiași racilă păcătoasă, care tre
buie pur și simplu stîrpită : atitudinea 
superficială față de problemele care ne 
stau în față.

Darea de seamă a arătat că anul acesta 
printre elevii din regiune, sînt mulți co- 
rigenți și repetenți. La conferință s-a ară
tat că elevele unor școli din Botoșani au 
fost mobilizate la muncă voluntară în plină 
sesiune de examene. Oare nu-i aceasta 
mai important de analizat decît depășirile 
de cîțiva lei la bugetul telefonului, pe care 
tovarășul Alupoaiei le poate curma și sin
gur, mergînd mai des pe teren ?

Analizînd munca de educație comunistă 
a tineretului conferința regională a scos 
și aici la iveală manifestările profund dău
nătoare ale aceleiași atitudini birocratice, 
înțepenite, formale. Pe bună dreptate a 
criticat darea de seamă faptul că în ra
ionul Săveni 18 cercuri politice s-au în
chis înainte de vreme din lipsa de atenție 
a comitetului raional. Pe bună dreptate au 
criticat numeroși delegați faptul că pro
pagandiștii se recrutează uneori la întîm- 
plare (într-o organizație de bază a fost re
crutată propagandistă o tînără semi-anal- 
fabetă) ca și faptul că de multe ori tinerii 
sînt înscriși din oficiu în formele de învă- 
țămînt politic.

Este lesne de înțeles de ce au fost po
sibile asemenea situații, dacă ținem seama 
de numai două exemple, oferite de confe
rință :

Delegatul Axinte Mircea, prim-secretar 
al comitetului raional U.T.M. Cîmpulung, a 

SPRE SATISFACȚIA
construcții de mașini nu au acordat o 
mare atenție problemei calității. Numai 
așa se poate explica faptul că unele arti
cole de lăcătușerie livrate de întreprin
derile „Metalica"-București, „11 Iunie" 
Galați, „Fierarul" din Arad, au prezentat 
deficiențe în construcția lor, și au o fini
sare neîngrijită.

Tot așa o serie de vase emailate produse 
de fabricile „Emailul Roșu“-Mediaș și „1 
Septembrie“-Satu Mare au avut emai
lul neuniform sau sărit în unele părți. In 
sfîrșit gălețile galvanizate fabricate de 
„Uzinele Metalurgice Grivița" au prezen
tat găuri în tablă și cîteodată stratul de 
zinc era întrerupt.

A sosit momentul să facem o cotitură 
hotărîtoare în ceea ce privește calitatea bu
nurilor metalice de larg consum. Trebuie 
să se înțeleagă că producția destinată oa
menilor muncii nu este o producție oare
care. Oamenii muncii cumpără bunurile 
de consum individual din veniturile bă
nești obținute pe baza muncii lor în fa
brici, uzine, mine, instituții. Este dreptul 
lor legitim ca, pentru acești bani, să pri
mească produse care să le dea satisfacție, 
care să le îmbunătățească și să le. înfru
musețeze traiul de fiecare zi.

Numeroase și variate sînt formele pe 
care le îmbracă lupta pentru creșterea ca
lității. In multe întreprinderi metalurgice 
și constructoare de mașini, s-au luat mă
suri pentru îmbunătățirea producției și 
perfecționarea tehnologică. De asemenea 
au fost luate măsuri eficace în legătură 
cu îmbunătățirea documentației tehnice, a 
prezentării și a ambalajului produselor.

In primele rînduri ale luptei pentru o 
producție calitativă de bunuri de consum 
popular, se află tineretul din întreprinde
rile noastre. Numeroase brigăzi utemiste 
de calitate și posturi utemiste de control 
dau pildă de muncă însuflețită pentru res
pectarea disciplinei tehnologice, pentru re
ducerea rebuturilor, pentru o finisare și o 
prezentare atrăgătoare a produselor.

Brigada utemistă nr. 5 de la întreprin
derea „7 Noiembrie" din Craiova își face 
un titlu de mîndrie din faptul că luptă 

discutat „combativ" despre învățămîntul 
politic, în cursul unei interminabile inter
venții pe care a încheiat-o (totuși) cu un 
atac împotriva... palavragiilor.

Mai apoi conferința a fost informată că 
tov. Axinte n-a frecventat nici o formă 
de învățămînt politic, ca și tov. Dumi- 
trache Nicolaie, secretar al comitetului re
gional, ca și alți activiști cu munci de 
răspundere.

Organizarea muncii de educație comu
nistă a tineretului nu se reduce însă nu
mai la formele învățămîntului politic. In 
cele mai diferite împrejurări ale vieții de 
toate zilele, trebuie să acționeze influența 
hotărîtoare a organizațiilor U.T.M., în 
slujba creșterii unui tineret nou, devotat 
patriei și partidului nostru, cu o înaltă 
ținută morală, cu o cultură cuprinzătoare.

Cu îndreptățită mînie a criticat dele
gatul Șerbănescu pasivitatea comitetului 
raional U.T.M. Rădăuți față de actele de 
indisciplină ale tinerilor de la S.M.T. Ră
dăuți.

Nici o cifră, din nici un raport nu va 
putea scuza organizația regională U.T.M. 
de existența buruienii misticismului și su
perstițiilor în raioanele Suceava și Ră
dăuți.

A duce o muncă plină de conținut, a 
arătat conferința, înseamnă a te preocupa 
în permanență de sarcinile mari ce stau 
în fața întregului nostru popor — în
seamnă a educa tineretul în spiritul luptei 
pline de abnegație pentru cauza construi
rii socialismului.

Dar cum se poate că în ciuda ajutorului 
permanent primit din partea organizației 
regionale de partid și deși are forțe pu
ternice, organizația regională U.T.M. Su
ceava a rămas, în unele domenii, în urma 
vieții ?

Aceasta-i a doua mare problemă pe care 
conferința, prin însăși desfășurarea ei, a 
lămurit-o. Este vorba de aceea că arma 
de preț a criticii și autocriticii a ruginit în 
sediile frumos pavoazate ale organizației 
regionale U.T.M. Suceava.

Iată ce s-a petrecut la conferință.
Secretarul comitetului regional, tovară

șul Vlad Nicolaie, criticat și în darea de 
seamă și în discuții pentru metode de 
muncă incompatibile cu organizația noas
tră, primește cuvîntul.

Tovarășul Vlad se suie la tribună, își 
face o autocritică de-o frază și apoi începe 
să „tragă** în alții la dreapta și la stînga.

Nici rechemat la ordine de conferință, 
tov. Vlad n-a fost în stare să-și facă o 
autocritică serioasă.

Bineînțeles că nu metodele tov. Vlad 
au ținut în loc munca organizației 
regionale. Dar dacă comitetul regional n-a 
fost în stare, de-a lungul unui an întreg, 
să-1 facă măcar să-și recunoască cinstit 
greșelile, atunci cum stăm cu arma criti
cii ? Și nu devine oare de înțeles de ce 
numeroase lipsuri s-au menținut vreme 
îndelungată ?

Un alt exemplu.
Delegatul Gemănaru. din activul regio

nal, critică în intervenția sa, un secretar 
de comitet raional. Tunete și fulgere, nu 
alta. Două minute mai tîrziu, tov. Ge
mănaru critică munca tovarășului Piucă 
Petre, prim-secretar al comitetului regio
nal. Alt ton, alt limbaj, nici o lipsă con
cretă. Criticase, pare-se numai pentru a 
putea spune „avem încredere că", sau „ca
pacitatea sa“...

Critica nu-i cameleon, să-i schimbi cu
loarea după funcția celui de care vor
bești — și nici o armă de pe timpul lui 
Ștefan cel Mare, ca s-o punem la muzeul 
comitetului regional U.T.M. din cetatea de 
scaun a Sucevei. Foarte bine s-au orien
tat acei delegați care-au combătut cu tă
rie lipsurile, fără a ține seama de per
soane, dovedind — tocmai prin aceasta — 
că-și stimează tovarășii lor cu munci de 
răspundere.

învățămintele trase din conferință pe 
această linie, trebuie să servească unei co
tituri în viața întregii organizații regio
nale și mai ales a activelor regional și 
raionale.

Conferința a cerut noului comitet re
gional U.T..M să pună cu hotărîre capăt 
superficialității în muncă, metodelor biro
cratice și să-și concentreze toate forțele 
asupra muncii de conținut, muncii vii, 
creatoare in rîndurile tineretului din re
giune.

EUGEN MANDRIC
LUCREȚIA SIMIONESCU

CUMPĂRĂTORILOR
pentru a pune la dispoziție țăranilor mun
citori numai greble cu colți de o calitate 
superioară.

In cinstea zilei de 23 August, în angaja
mentele luate de utemiștii din diferite în
treprinderi, se prevede și fabricarea bunu
rilor metalice de consum de o calitate su
perioară, din deșeuri și materiale econo
misite. Un astfel de angajament și-au luat 
și utemiștii de la întreprinderea „I.C.A.R." 
din Capitală, care s-au obligat să reali
zeze bunuri de consum în valoare de 
100.000 lei. Comitetul organizației de bază 
U.T.M. a luat inițiativa înființării unei 
brigăzi-raid, formată din ingineri, tehni
cieni și fruntași ai întrecerii socialiste, 
care să acorde sprijin tinerilor în fabri
carea unor bunuri metalice de consum de 
cea mai bună calitate. Asemenea exemple 
pot fi date din numeroase alte între
prinderi.

Cu toate aceste realizări, nu pot fi tre
cute cu vederea o serie de fapte care do
vedesc lipsa de preocupare care mai exis
tă în unele părți, față de marca fabricii.

In unele întreprinderi mai dăinuie încă 
practica dăunătoare a obținerii reducerii 
prețului de cost pe seama înrăutățirii ca
lității. Luptind pentru o asemenea „re
ducere" a prețului de cost, întreprinderea 
„Metalica*' a eliminat pur și simplu ope
rația de șlefuire a zăvorului de broaște, 
care s-a oglindit în mod negativ asupra 
aspectului produsului. Tot așa întreprin
derea „Fierarul"-Arad, înțelegînd în mod 
greșit regimul de economii, a fabricat 
broaște pentru mobile din tablă prea sub
țire care nu asigură produselor rezistența 
necesară.

In lupta pentru ridicarea calității pro
duselor trebuie antrenat întregul aparat 
tehnic și întregul colectiv de muncitori ai 
întreprinderilor. Cum este oare posibilă ca 
marca fabricii „Recas" să constituie o che
zășie a calității produselor, dacă tehni
cienii acestei întreprinderi nu se îngrijesc 
ca muncitorii să aibă la dispoziție desene 
și modele și sînt puși să lucreze numai pe 
baza unor indicații generale ?

Un factor important care chezășuiește 
calitatea produselor, este organizarea con

PE URMELE SCRISORILOR 
NEPUBLICATE 

Vinovății și-au primit pedeapsa

De multe ori, cetățenii din comuna Bu- 
dești și-au manifestat nemulțumirea față 
de felul cum se poartă cu ei Ion Con- 
stantinescu, responsabilul morii și presei 
de ulei „Steaua Roșie" din această co
mună. In felul acesta glăsuia scrisoarea 
unui corespondent voluntar trimisa redac
ției noastre. El arăta în continuare că, 
atunci cînd țăranii muncitori veneau în 
biroul responsabilului morii pentru a-i 
cere unele lămuriri, el le răspundea în 
mod necuviincios, pe unii dîndu-i chiar 
afară din birou.

Deși știa bine că unii țărani muncitori 
vin de la depărtare mare pentru a măcina 
la această moară, totuși, dacă vreunul se 
întîmpla să vină cu cite un sac sau doi în 
plus, el refuza să mai macine și astfel 
omul se vedea nevoit să plece cu sacii îna
poi. Așa a procedat și cu țăranul muncitor 
Bujor Gheorghe, din comuna Făurei, co
mună aflată la aproape 60 de kilometri 
de comuna Budești.

Redacția ziarului nostru a trimis orga
nelor în drept scrisoarea corespondentului 
spre a cerceta cazul și a lua măsuri. Și 
intr-adevăr, comitetul raional de partid 
Oltenița, unul din organele sezisate, ne 
răspunde că cele semnalate de corespon
dent sînt reale.

Cu prilejul cercetărilor efectuate s-a 
mai constatat că responsabilul morii, Ion 
Constantinescu, cît și Răpită Gheorghe, 
morar și Vlădeanu Vasile, referent canta
ragiu, s-au făcut vinovați de mari abuzuri, 
însușindu-și sub diferite forme, unele bu
nuri ale morii.

Pentru aceste abateri, ei au fost scoși 
din muncă, intocmindu-Ii-se. în același 
timp și acte de dare în judecată.

Cu pungășii... nu merge
„La noi în Blejești există o cooperativă 

al cărui gestionar este Paul Graure. 
Multe pungășii a mai făcut acesta de cînd 
i s-a încredințat munca de gestionar.

Nu de mult la cooperativa noastră a 
sosit pește. In fața cooperativei s-au strins 
mulți cumpărători.

Ce și-a zis atunci Paul Graure : sînt 
cam mulți... și o să meargă. Ia să-mi aran
jez cîntarul. A început vînzarea. La fie
care cantitate de pește pe care o distri
buia sustrăgea mai bine de un sfert din 
marfă. Cînd unul dintre țăranii muncitori 
a mers ca să verifice cît pește i-a dat. a 
constatat că în loc de 3 kg. cît plătise a 
primit numai 1,600 kg.“

Astfel ne-a scris un corespondent vo
luntar al ziarului nostru.

Sezisarea a fost înaintată spre cerce
tare U.R.C.A.D.-ului Vida. După constată
rile făcute pe teren, s-a dovedit că cele 
semnalate sînt reale.

Pentru faptele sale nedemne Paul Grau
re a fost destituit din funcția ce o deținea.

Studenții ieșeni in vacantă
După un an de muncă rodnică, stu

denții ieșeni se bucură de o vacanță plă
cută. Un număr de peste 1000 de studenți 
din cele cinci institute de învățămînt su
perior din localitate își vor petrece anul 
acesta vacanța în cele mai frumoase sta
țiuni balneo-climaterice din țară.

Numai de la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza" vor pleca la munte și la mare 
pentru odihnă și tratament un număr de 
252 studenți. De curînd, au plecat în ta
băra de la Brădet, regiunea Pitești, 112 
studenți, printre care studenții fruntași la 
învățătură Ștefan Oprea de la Facultatea 
de filologie, Gh. Roman de la Facultatea 
de matematici, și alții. Mulți alți studenți 
au plecat în stațiunile Vasile Roaită, Ma
maia, Lacul Roșu și Poiana Țapului.

Pentru studenții din localitate și cei 
care vor rămine în Iași pe timpul verii a 
fost inaugurat în ziua de 6 iulie clubul 
studențesc central. Clubul este înzestrat 
cu săli spațioase pentru festivaluri și reu
niuni tovărășești, cu o bibliotecă care cu
prinde peste 2000 de cărți de literatură 
și știință, precum și diverse materiale 
sportive. In programul clubului s-au pre
văzut întilniri cu fruntași în producție, 
artiști și scriitori, precum și organizarea 
de excursii în diferite regiuni ale țării.

trolului tehnic. A- 
cest control trebuie 
să fie calificat și în
făptuit cu spirit de 
răspundere. Contro
lorii de calitate tre

buie să vegheze ca să nu fie introduse în 
fabricație materiale necorespunzătoare.

Controlorului de calitate trebuie să-i fie 
străin spiritul de îngăduință față de lip
suri, concesii sau favoruri, făcute din con
siderații de prietenii etc.

Pentru aceasta este nevoie ca aparatul 
de control tehnic să nu fie, cum din pă
cate se întîmplă pe alocuri, locul de refu
giu al elementelor nepregătite, care nu co
respund în alte posturi din întreprinderi. 
Organizațiile de bază U.T.M. trebuie să 
încurajeze și să promoveze cu îndrăzneală 
controlori de calitate din rîndurile tinere
tului muncitor, bine pregătit.

Experiența dovedește rezultatele pozi
tive date în muncă de tinerii promovați în 
funcția de controlori tehnici. In secția de 
bunuri metalice de larg consum a uzinei 
,.Flamura-Roșie“-Arad lucrează la contro
lul tehnic, utemistul Crișan Aurel.

Datorită înaltului simț de răspundere și 
conștiinciozității cu care lucrează, toate 
produsele secției (foarfece, tigăi cu urechi, 
tigăi cu coadă etc.) care sînt trimise în re
țeaua comercială, sînt numai de bună ca
litate.

In aceste condițiuni nu este de mirare 
că obiectele ce poartă marca fabricii „Fla
mura Roșie“-„M.F.R.A.“ au o mare cău
tare și se bucură de încrederea deplină a 
consumatorilor.

Problema calificării este de nedespărțit 
de aceea a calității produselor. Tocmai de 
aceea ea trebuie să ’se găsească în centrul 
preocupării organizațiilor de bază U.T.M.

In întreprinderile noastre există toate 
condițiile obiective pentru a se ridica cali
tatea bunurilor metalice de consum popu
lar la un nivel mai înalt. Pentru aceasta, 
se cere, înainte de toate, ca întregul colec
tiv, să se simtă răspunzător și să lupte 
pentru prestigiul mărcii fabricii. In acest 
caz, toate resursele bogate ale întreprin
derilor, vor fi puse în slujba îmbunătățirii 
condițiilor de trai ale oamenilor muncii.

D. STANCU

Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R.P. Ungare 
în R.P.Romînă a prezentat scrisorile de acreditare

In urma ridicării la rangul de Amba
sadă a Legației R. P. Ungare la Bucu
rești, Ambasadorul Extraordinar și Pleni
potențiar al R. P. Ungare în R. P. Romî- 
nă, Laszlo Pataki, a prezentat la 9 iulie 
a. c. scrisorile de acreditare Președintelui 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, dr. 
Petru Groza.

La solemnitate au participat: Simion 
Bughici, ministrul Afacerilor Externe al 
R.P.R., Gheorghe Marussi, locțiitor al se
cretarului Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Dionisie Ionescu, directorul Pro
tocolului din Ministerul Afacerilor Exter
ne, Crișan Ionel, director ad-interim în 
Ministerul Afacerilor Externe și Ion Vra
bie, directorul Cancelariei Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

Ambasadorul R. P. Ungare a fost însoțit 
de : primul secretar Gyorgy Kalmâr, con
silierii comerciali Istvân Erdei și Gyorgy 
Gabor Fenyves și atașații Jeno Gyorgy, 
Sândor Hajnal și Jozsef Bird.

Prezentînd scrisorile de acreditare, Am
basadorul R. P. Ungare a subliniat că eli
berarea Ungariei și Romîniei de către 
glorioasa Armată Sovietică a creat con
diții favorabile, pentru ca cele două po
poare să-și ia soarta în propriile lor mîini 
și să înceapă, cu ajutorul permanent și 
multilateral al Uniunii Sovietice, construi
rea bazelor socialismului.

In continuare, D-sa a arătat că poporul 
maghiar urmărește cu simpatie și dragoste 
dezvoltarea neîncetată a Republicii Popu
lare Romine, precum și rezultatele însem
nate dobîndite de poporul romîn în do
meniul construcției socialiste și apărării 
păcii. D-sa a arătat că lărgirea legăturilor 
de prietenie dintre cele două țări are o 
mare importanța în perioada actuală a 
construirii socialismului, cînd guvernul 
R. P. Ungare și guvernul R. P. Romîne iau 
noi măsuri de mare însemnătate pentru 
ridicarea nivelului material și cultural al 
poporului muncitor.

Ambasadorul R. P. Ungare a arătat că 
hotărîrea guvernului R. P. Ungare și a 
guvernului R. P. Romîne de a ridica la 
rangul de Ambasadă Legațiile celor două 
țări este o expresie vie a dorinței lor de 
adîncire continuă a colaborării politice,

SPORT

Azi va începe intîlnirea internațională 
de atletism R. P. R. — Elveția

Sfîrșitul săptăminii acesteia este marcat 
de un eveniment deosebit de important: 
intîlnirea internațională de atletism din
tre reprezentativele R.P.R. și Elveției. 
Fără îndoială că evoluția atleților elve
țieni — care ocupă un loc important în 
atletismul european — este așteptată cu 
mult interes de iubitorii acestui frumos 
sport. Intîlnirea care începe astăzi mai 
are însă o altă semnificație- Ea constituie 
un serios examen înaintea campionatelor 
europene de atletism care se vor desfă
șura la Berna (Elveția) pe stadionul Neu
feld, între 25—29 august a.c.

Privind fișele de performanțe ale atle
ților elvețieni și romini, putem întreve
dea că intîlnirea atletilor elvețieni cu cei 
mai buni atleți ai țării noastre se va ri
dica Ia un înalt nivel și nu e exclus ca 
multe din rezultatele ce se vor obține să 
constituie noi recorduri ale țârilor res
pective.

Răsfoind lista recordurilor atletismului 
elvețian se poate constata că multe din 
acestea sînt deosebit de valoroase. Iată 
recordul Elveției Ia 100 m. plat băieți este 
de 10,4 secunde și aparține lui Paul 
Hănni din anul 1935.

Tot el a alergat 200 m. in 21,2 sec. In 
prezent, cel mai bun timp pe aceste dis
tanțe aparține sprinterului H. Wehrli care 
recent a alergat 100 m. în 10,6 secunde 
și 200 m. in 21,7 secunde.

Recordul elvețian la proba de 400 m. 
plat îl deține losef Steger din 1952 cu 
timpul de 47,9 sec. Anul acesta Steger a 
realizat 49,2 secunde pe această distanță.

Iubitorii de atletism vor avea de ase
menea ocazia să-i vadă „la lucru" pe re
cordmanii Heinz Thoet (1500 m. — 
3’52”2/10) Auguste Sutter (500 m. — 
14’43”6/10) Rudolf Morgenthaler (10.000 
m. — 31’12”8/10) G. Stăubli (3000 m. ob
stacole 9’45") Hans Wahli (1,95 m. înăl
țime), Roger Vesscr (50,97 m. la ciocan), 
Ed. Balsiger (4,05 m. prăjină), precum și 
cei doi alergători în proba de 110 m. gar
duri Bernard și Rost care anul trecut au 
parcurs această distanță in 14,7 secunde 
și respectiv 15,1 secunde. 

După piesa „Crîngul de călini" de A. Korneiciuc, studioul de fiime artistice 
din Kiev a creat un interesant film colorat pe care spectatorii ii not viziona zilele 
acestea pe ecranele cinematografelor „Republica" și „I. C. Frimu" din Capitală

Imaginile filmului ne poartă pe meleagurile unui pitoresc colhoz ucrainian, 
unde au poposit într-o primăvară un scriitor și un pictor.

Datorită acestui eveniment care trezește in sufletele localnicilor reacții din
tre cele mai diferite, ni se dezvăluie o întreagă serie de tipuri și caractere ale oa
menilor sovietici descrise cu un humor proaspăt și cald. Așa e figura tînărului se
cretar al sovietului sătesc, Martin Kandîba, care e foarte pasionat de scrierea 
versurilor sau cea a lui Ivan Petrovici Romaniuk, președintele colhozului, un ora 
care se cam împacă cu lipsurile din colhoz și nu luptă suficient pentru un unai 
mare progres al gospodăriei. Nadejda, fiica președintelui, dimpotrivă, e o fire în
flăcărată, romantică și se opune concepțiilor tatălui ei, luînd cu ardoare apărarea 
lui Karp Vetrovoi, unul dintre cei care se arată nemulțumiți de starea de lucruri 
din colhoz.

Această ciocnire prilejuiește o mulțime de fapte și întîmplări care stîrnesc 
în rîndurile spectatorilor un deosebit interes.

economice și culturale și a ajutorului re* 
ciproc dintre cele două țări.

In încheiere, D-sa a urat din partea 
poporului maghiar prosperitate, fericire 
și mult succes poporului romîn în munca 
sa de constrpire a socialismului.

In răspunsul său, Președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale, dr. Petru 
Groza, a subliniat că :

„Eliberarea Romîniei și Ungariei din 
robia fascistă de către glorioasa Armată 
Sovietică a adus popoarelor noastre ade
vărata independență națională și le-a 
deschis calea făuririi unei vieți noi și fe
ricite.

Datorită ajutorului permanent și multi
lateral al Uniunii Sovietice și colaborării 
frățești dintre țările de democrație popu
lară, poporul romîn și poporul maghiar, 
prin munca lor creatoare, au obținut im
portante succese în construirea bazelor 
socialismului. Poporul romîn cunoaște și 
se bucură din toată inima de realizările 
mari obținute de poporul frate maghiar 
în lupta pentru ridicarea bunăstării sale 
materiale și culturale, pentru prosperita
tea continuă a Republicii Populare Un
gare.

Ridicarea la rangul de Ambasadă a Le
gației Republicii Populare Romîne din 
Budapesta și a Legației Republicii Popu
lare Ungare din București este o nouă 
mărturie a relațiilor strînse de prietenie, 
existente între țările ’noastre, relații oglin
dite în Tratatul de Prietenie, Colaborare 
și Asistență Mutuală dintre Republica 
Populară Romînă și Republica Populară 
Ungară. Lărgirea și adîncirea în toate do
meniile de activitate a acestor relații este 
o contribuție de seamă la lupta pentru 
întărirea păcii și colaborării internațio
nale, dusă de întreaga omenire progre
sistă în frunte cu marea Uniune So
vietică". 1

In încheiere, Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, cir. Petru Groza, 
a mulțumit Ambasadorului R. P Ungară 
pentru urările exprimate și l-a rugat, la 
rîndul său, să transmită poporului ma
ghiar cele mai bune urări în munca sa 
de construcție pașnică.

(Agerpres)

Fără îndoială însă că cel mai valoros 
atlet elvețian este Fritz Schwab — cam
pion european la 10 km. marș — titlu pe 
care l-a cucerit la campionatele europene 
de atletism din anul 1950. In plus, Fritz 
Schwab a avut o comportare excelentă la 
olimpiada de la Londra din 1948 — unde 
a ocupat locul III la 10 km. marș și la 
olimpiada de la Helsinki unde pe aceeași 
distanță a sosit pe locul II.

Cele mai bune recorduri feminine ale 
Elveției sint cele de la înălțime (1,66 m.) 
și lungime (5,50 m.) stabilite de atletele 
Pfening și De Pol.

Dat fiind valoarea atleților oaspeți, cei 
mai buni reprezentanți ai atletismului 
nostru vor avea o misiune nu tocmai 
ușoară. Fără îndoială însă că fruntașii 
atletismului nostru, vor lupta cu toată ar
doarea căutînd să aibe o comportare cît 
mai frumoasă. Posibilitățile lor sînt mari, 
așa că ne așteptăm de la ei la rezultate 
demne de valoare.

Nu trebuie uitat că tabelele cu cele mai 
bune performanțe din Europa și din lume 
la proba de săritură în înălțime s-au 
schimbat in actualul sezon tocmai dato
rită performanțelor excepționale realizate 
de maeștrii sportului Ion Soter (2,03 m.) 
și Iolanda Balaș (1,65 m.). Ilie Savel a 
reușit in sezonul trecut să se situeze prin
tre primii alergători din lume in proba 
de 400 m. garduri iar Ion Opriș, Lia Ma- 
noliu, Ion Wiesenmayer, Dinu Cristea, 
Dumitru Constantin, Mircea Dumitrescu, 
Ioana Luță, Dumitru Bîrdou, Ana Șerban 
și alții, au realizat în ultimul timp re
zultate valoroase.

Ținînd seama de valoarea atleților care 
se vor întrece in cele două zile de con
curs pe Stadionul Republicii din Capitală, 
fără îndoială că spectacolul atletic va fi 
deosebit de atrăgător. Amatorii de atle
tism, vor avea ocazia să-i vadă pe cei 
mai buni atleți romini și elvețieni. Nu-i 
de loc exclus ca multe din recordurile ce
lor două țări să cadă. Cert este că întîl- 
nirea ya prilejui o dispută prietenească 
și va întări legăturile dintre sportivii 
romini și elvețieni.



Inmînarea 
„Pentru întărirea 

L MOSCOVA 9 (Agerpres^ — La 9 iulie 
sala Sverdlov a Kremlinului a avut loc 

Inmînarea Premiului Internațional Stalin 
Pentru întărirea păcii între popoare'* 

•Isabellei Blume, eminentă reprezentantă 
a vieții publice din Belgia, deputat în 
parlament.

țj La festivitate au participat reprezen
tanți ai culturii și artei sovietice, ai oame
nilor muncii din Moscova și ai diferitelor 
organizații obștești.

Inmînînd Isabellei Blume diploma și

Premiului Internațional Stalin 
păcii între popoare“ Isabellei Blume
medalia de aur de laureat al Premiului 
Internațional Stalin, scriitorul Ilya Ehren
burg a făcut o caracterizare a luptei dîrze 
și îndelungate pe care a dus-o Isabelle 
Blume pentru pace, pentru întărirea prie
teniei popoarelor. El a felicitat-o căl
duros pentru înalta distincție și i-a urat 
noi succese în activitatea nobilă pentru 
binele popoarelor, în numele fericirii 
omenirii.

Au rostit cuvîntări de salut Arcadi 
Mordvinov, președintele Academiei de 
arhitectură a U.R.S.S., membru in Co

mitetul sovietic pentru apărarea păcii. 
Zenaida Gagarina — din partea comitetu
lui antifascist al femeilor sovietice, cu
noscutul inovator în industrie Serafima 
Kotova — din partea muncitorilor și mun
citoarelor de la filatura „Kalinin" din 
Moscova, precum și Mihail Țarev, artist 
al poporului al U.R.S.S., în numele re
prezentanților culturii sovietice.

Cuvintarea de răspuns a Is3bellei 
Blume a fost ascultată cu deosebit inte
res.

Sesiunea Consiliului Economic si
/ GENEVA 8 (Agerpres). — TASS trans- 
înite : Sesiunea Consiliului Economic și 
Social a trecut la discutarea unuia din 
principalele puncte de pe ordinea de zi: 
darea de seamă asupra situației econo
mice mondiale în anul 1953.

In acest document, întocmit de secre
tariatul O.N.U. este analizată situația 
economică din țările capitaliste, U.R.S.S. 
și țările de democrație populară, precum 
și situația comerțului internațional. In 
capitolul dării de seamă consacrat situa
ției economice a țărilor capitaliste, se 
constată un „oarecare" declin în econo
mia S.U.A. și se subliniază cu îngrijorare 
faptul că acest declin poate avea conse
cințe serioase pentru economia țărilor 
Europei occidentale.

Deși în darea de seamă nu se arată 
'direct că într-o serie de țări capitaliste, 
Cursa înarmărilor a dus la restrîngerea 
producției în industria civilă, la creșterea 
șomajului și la înrăutățirea situației eco
nomice generale a acestor țări, totuși, 
faptele și datele statistice citate în darea 
de seamă, dovedesc într-un mod destul 
ide elocvent toate acestea.

La discuția generală din 7 și 8 iulie, 
pe marginea dării de seamă au luat cu- 
vîntul: Hammarskjoeld, secretarul gene
ral al O.N.U., reprezentanții U.R.S.S., An
gliei, Belgiei, Argentinei, S.U.A., Cubei și 
ai altor țări.

Secretarul general al O.N.U. a relevat 
necesitatea de a se acorda o atenție deo
sebită dezvoltării economice a țărilor slab 
dezvoltate. El a subliniat că economia 
mondială este în prezent extrem de nes
tabilă și incapabilă de a lupta împotriva 
Zguduirilor de tot felul.
’4 Reprezentantul Angliei a declarat că 
anul 1953 s-a caracterizat prin unele suc
cese în stabilizarea economiei Europei 
occidentale. El a menționat că succesele 
U.R.S.S. și ale țărilor Europei răsăritene 
în domeniul dezvoltării industriei au fost 
mai importante decît rezultatele obținute 
de țările vest-europene în acest domeniu.

Discursul rostit de reprezentantul 
S.U.A., Hotckins a fost foarte semnifica
tiv. Văzînd că unele fapte în legătură cu 
economia S.U.A. citate în darea de seamă 
și că situația reală a acesteia au stîmit 
o îngrijorare serioasă în numeroase țări 
capitaliste a căror economie este legată în 
mod artificial de economia S.U.A., repre
zentantul american a încercat să convingă

pe ascultători de ..posibilitățile uriașe de 
înflorire continuă a economiei america
ne". El a recunoscut însă imediat că 
această „înflorire" este o chestiune a vii
torului îndepărtat și că în viitorul apro
piat este greu să se aștepte vreun suc- 
ees serios.

★
GENEVA 9 (Agerpres). — TASS trans

mite : Luînd cuvîntul în ședința din 8 iu
lie a Consiliului Economic și Social O.N.U. 
pe marginea dării de seamă cu privire la 
situația economică internațională în 
anul 1953, reprezentantul U.R.S.S., P. N. 
Kumîkin a arătat că în toate țările 
se manifestă un mare interes față 
de actuala situație economică mon
dială. Aceasta este lesne de înțeles, 
deoarece este vorba în ultimă instanță 
despre condițiile de viață ale popoarelor.

In Uniunea Sovietică, a spus Kumîkin, 
economia țării pășește cu succes pe calea 
dezvoltării pașnice, producția industrială 
a U.R.S.S. s-a mărit in cursul ultimilor 
trei ani cu 45%, producția mărfurilor de 
consum a crescut in acești ani cu 43%, 
producția mijloacelor de producție cu 46c . .

Kumîkin a citat date, care ilustrează 
dezvoltarea economiei Uniunii Sovietice, 
creșterea nivelului material și cultural al 
oamenilor sovietici

Reprezentantul sovietic a arătat în con
tinuare că dezvoltarea economică a Re
publicii Populare Chineze este absolut in
suficient oglindită in darea de scamă asu
pra situației economice mondiale. Presa 
Republicii Populare Chineze publică nu
meroase date despre dezvoltarea econo
mică a Chinei care trebuiau folosite de 
autorii darii d? seamă. Aceste date arată 
că poporul chinez a lichidat intr-o perioa
dă scurtă consecințele grave ale agresiu
nii japoneze și ale războiului civil, a în
făptuit transformări sociale, a stabilizat 
finanțele și circulația fiduciară și îmbună
tățește treptat condițiile materiale de trai 
ale poporului.

Trecînd apoi !a caracterizarea dezvol
tării economice a țărilor capitaliste. 
Kumîkin a relevat că în ultimii doi ani 
producția industrială din aceste țări a 
crescut într-o oarecare măsură. Nivelul 
producției Suediei, Danemarcei, Belgiei și 
al altor cîtorva țări a fost totuși inferior 
celui de acum doi ani.

In darea de seamă se arată că creșterea 
întregii producții sociale în perioada

Social O.N.U.
1950—1953, în proporție de două treimi se 
datorează cheltuielilor militare.

O particularitate a situației economice 
mondiale în anul 1953 a fost declinul pro- 
ducți'i industriale și accentuarea celor
lalte fenomene de criză în S.U.A. în a doua 
jumătate a anului. Scăderea producției în 
S.U.A. este însoțită de scăderea procen
tului de folosire a brațelor de muncă și 
de creșterea șomajului.

Situația comerțului exterior din țările 
capitaliste se caracterizează prin creșterea 
dificultăților în desfacerea mărfurilor, ca 
urmare a îngustării piețelor interne și a 
intensificării simțitoare a luptei de con
curență pe piețele externe ale acestor 
țări.

S.UA, și sub presiunea lor alte cîteva 
țări, au pășit pe calea discriminărilor in 
comerțul cu Uniunea Sovietică, Republica 
Populară Chineză și țările de democrație 
populară. Această politică mioapă s-a do
vedit insă a fi cu totul neîntemeiată și 
a adus grave prejudicii însăși țărilor oc
cidentale.

In prezent Uniunea Sovietică face co
merț cu peste 50 state. Comerțul exte
rior al Uniunii Sovietice a crescut în anul 
1953 cu 11% fată de anul 1952 și cu aproa
pe 2,25 ori față de anul 1948.

Numărul țărilor capitaliste cu care 
URS-S. face comerț crește in permanență: 
se mărește și volumul schimbului de măr
furi cu numeroase țări capitaliste din apus 
și răsărit. Se dezvoltă cu succes legătu
rile comerciale și economice ale Uniunii 
Sovietice cu statele vecine — Finlanda. 
Iran și Afganistan.

Uniunea Sovietică duce neabătut o po
litică de dezvoltare a colaborării econo
mice cu toate țările pe bază de avantaje 
reciproce, ținînd seama de faptul că nor
malizarea relațiilor comerciale va contribui 
și la slăbirea încordării internaționale.

In această politica Uniunea Sovietică 
pornește de la principiul că coexistența 
pașnică a unor state cu sisteme sociale di
ferite este posibilă și utilă. Trebuie să se 
spună că acest principiu important in re
lațiile internaționale cîștigâ tot mai mulți 
adepți și în celelalte țări. Acest principiu 
a fost pe deplin recunoscut la recentele 
tratative dintre Republica Populară Chi
neză și India, precum și la tratativele 
dintre Republica Populară Chineză și Bir- 
mania.

CONFERINȚA DE LA GENEVA
GENEVA 9 (Agerpres). — La 9 iulie a restrînsă a celor nouă delegații consacrată 

avut loc la Geneva cea de a 22-a ședință discutării problemei indochineze.

întrevederea lui V. M. Molotov cu Fam Van Dong, 
Cian Ven-tian și Li Ke-nun

GENEVA 9 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 8 iulie, ministrul Afacerilor Ex- 

I teme al U.R.S.S., V. M. Molotov a avut 
• o întrevedere cu Fam Van Dong, vicepre- 
j ședințe a’ Consiliului de Miniștri al Re- 
î publicii D:mocrate Vietnam, cu Cian Vcn- 

tian și Li Ke-nun, locțiitori ai ministru

lui Afacerilor Externe al Republicii Popu
lare Chineze.

In timpul întrevederii a avut loc un 
schimb ‘de păreri în legătură cu desfășu
rarea în cadrul conferinței de la Geneva 
a discuțiilor în jurul problemei restabilirii 
păcii in Indochina.

V. M. Molotov a primit pe J. Chauvel
GENEVA 9 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 9 iulie ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., V. M. Molotov, a primit

pe reprezentantul delegației franceze la 
conferința de la Geneva, J. Chauvel, cu 
care a discutat problemele conferinței.

Ședința lărgită a prezidiu’ui Comitetului Național 
al Consiliului consultativ politic popular 

al R. P. Chineze
PEKIN 9 (Agerpres). — CHINA NOUĂ 

transmite :
In după amiaza zilei de 8 iulie a avut 

loc la Pekin ședința lărgită a prezidiului 
Comitetului Național al Consiliului con
sultativ politic popular al R. P. Chineze. 
In cadrul acestei ședințe Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului Administrativ de Stat 
și ministrul Afacerilor Externe al R- P. 
Chineze, a prezentat un raport cu privire 
la conferința de la Geneva, la vizita sa 
in India și Birmania și la tratativele chi
no-vietnameze.

Raportul său a fost sprijinit în unanimi

tate în declarațiile făcute de Li Ci-șen, 
Cian Po-ciun. Hiian Ien-pei, Cen Ci-iu, 
Sin De-hen, Go Mo-jo, Cen Șu-dun, Wu 
Iao-țun, Si Guan-pin și alții. Vorbitorii 
și-au exprimat satisfacția față de succe
sele obținute de premierul Ciu En-lai in 
cadrul vizitei sale în India și Birmania și 
cu prilejul tratativelor chino-vietnameze. 
Ei au aprobat de asemenea activitatea 
delegației chineze la conferința de la 
Geneva.

La ședință a participat și președintele 
Mao-Țze-dun.

Ciu En-lai a plecat spre Geneva
PEKIN 9 (Agerpres). — China Nouă 

transmite : Premierul Ciu En-lai. ministru 
al afacerilor externe al R. P. Chineze și 
conducător al deiegației chineze la con
ferința miniștrilor afacerilor externe a

plecat în dimineața zilei de 9 iulie cu 
avionul spre Geneva pentru a participa 
la tratativele in vederea restabilirii păcii 
in Indochina.

In preajma reînceperii ședințelor plenare 
ale conferinței miniștrilor afacerilor externe

Tratativele dintre cele două 
comandamente din Vietnam

PEKIN 9 (Agerpres). — Agenția Viet
nameză de Informații anunță că la 8 iu
lie subcomisia conferinței militare de la 
Tung Jia a terminat discuțiile asupra îm
bunătățirii condițiilor de viață ale prizo
nierilor de război. Intr-o atmosferă cor
dială reprezentanții părții vietnameze și 
ai celei franceze din subcomisia comună 
au ajuns la un acord asupra principiilor 
de bază referitoare la această problemă.

Ședința plenară din 9 iulie a conferin
ței militare de la Tung Jia a discutat pro
blema încetării focului, iar subcomisia- 
problema expedierii corespondenței și 
medicamentelor prizonierilor de război.

-----«------

O declarafis a lui Dulles
NEW YORK 9 (Agerpres). — După cum 

anunță agențiile de presă americane se
cretarul de stat al S.U.A., Dulles, a făcut 
în cadrul unei conferințe de presă o de
clarație, în care a repetat punctul de ve
dere al lui Eisenhower in problema resta
bilirii drepturilor Republicii Populare 
Chineze la O.N.U. Dulles a declarat că 
S.U.A. vor face uz de dreptul de veto pen
tru a împiedica Republica Populară Chi
neză să-și ocupe locul în Consiliul de 
Securitate.

-----o------

Sesiunea Comisiei de Colaborare 
Tehnico - Științifică Soviet# - Romină
In iunie a. c., a avut loc la București, 

sesiunea a IV-a a Ccmisiei de Colabo
rare Tehnico-Științifică Sovieto-Romină 
între Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste și Republica Populară Pvomînă.

La sesiune au fost examinate proble
mele curente de colaborare tehnico-știin- 
tifică dintre cele două țâri și a fost sem
nat Protocolul conform căruia Părțile își 
vor acorda reciproc și pe mai departe 
ajutor tehnico-științific în diverse ramuri 
ale economiei naționale, prin delegări de 
specialiști și transmiteri de documentații 
tehnice. (Agerpres)

— e —

Festiva lu l na tiona l
al tineretului francez

GENEVA 9 (Agerpres). — La începutul 
săptămînii viitoare vor reîncepe la Ge
neva ședințele plenare ale conferinței mi
niștrilor afacerilor externe în cadrul că
rora se va continua discutarea problemei 
indochineze. Agențiile de presa anunță 
că la 8 iulie a sosit Ia Geneva ministrul 
de externe al Uniunii Sovietice, V. M. 
Molotov, și că sosirea celorlalți șefi ai de
legațiilor puterilor participante la confe
rință este așteptată către inceputul săptă- 
mînii viitoare. Delegația franceză va fi 

1 condusă de către premierul Mendes 
' France care este și ministrul de externe 

al Franței, iar ca șef al delegației en
gleze va sosi ministrul de externe brita
nii. A. Eden. Departamentul de Stat al 

1 S.U.A. nu a precizat încă cine va fi con
ducătorul delegației americane.

Reluarea discuțiilor in vederea resta
bilirii păcii in Indochina este comentată 
cu incredere de opinia publică din în
treaga lume. Astfel, după cum relatează 
corespondentul agenției Reuter — obser

vatorii de la Geneva consideră recentele 
întrevederi ale premierului chinez Ciu 
En-lai cu primul ministru indian și cu 
premierul Birmaniei, precum și cu preșe
dintele R. D. Vietnam Ho Și Min, ca un 
indiciu favorabil în ceea ce privește vii
torul conferinței.

In ceea ce privește delegația franceză 
— relatează agenția Reuter — „premierul 
francez Mendes-France speră toarte mult 
intr-un succes la Geneva".

Puternicul curent de opinie favorabil 
reglementării problemei indochineze se 
oglindește și în comentariile ziarelor fran
ceze de cele mai diferite nuanțe politice 
care-și exprimă speranța în încheierea 
grabnică a unei păci în Indochina. Zia
rele franceze denunță în același timp în
cercările Washingtonului și ale uneltelor 
S.U.A. de a sabota această reglementare 
pașnică a problemei Indochinei. Nume
roase cotidiane subliniază răsunetul larg 
pe care l-a avut recentul ihterviu al pre
ședintelui Ho Și Min.

micuță și îngus
tă de la periferia Parisului, 
într-o dimineață cînd obloa
nele dughenelor nu fuseseră 
încă deschise și cînd trecă
torii puteau fi numărați pe 
degete, niște tineri au 
pe ziduri afișe în culori, 
tineri s-au oprit și le-au 
vit cu luare aminte :

— Festivalul 
Tineretului... 
din ei.

— Pentru o 
puternică și iubitoare de pace 
citi altul pe afișul lipit pe 
zidul scorojit.

Acesta a fost începutul. Ti
nerii au început să vorbeas
că despre festival, despre zi
lele plăcute din iulie 
mii de tineri francezi 
nați la Paris vor exprima nă
zuințele și speranțele tinerii

lipit 
Alți 
pri-

Național 
silabisi 1

l al 
unul

Franță liberă,

cînd 
adu-

nătate. Era emblema festiva
lului.

Ds jur împrejur alte de
sene. Eie reprezentau tineri 
de diferite concepții politice 
și religioase din Franța care 
între 10—14 iulie vor parti
cipa la festivalul de la Paris. 
Ei vin ca să exprime dorința 
tineretului de a se pune ca
păt imediat războiului din In
dochina, de a se împiedica 
ratificarea tratatelor de la 
Bonn și Paris, de a se asigu
ra condiții omenești de viață 
tineretului.

Zilele festivalului vor fi 
pline de voie bună. Vor fi or
ganizate concursuri culturale 
și sportive. Echipe artistice, 
fanfare, orchestre de armo
nici se vor întrece. Echipe de 
dansuri naționale își vor ară
ta toată măestria lor. 
cursurile literare și 
vor scoate 
rați tineri 
cerile de 
atletism, 
masă, șah se vor prezenta ne- 
numărați sportivi de frunte. 
O fotografie pe pagina întiia 

ne amintește un vechi cuno-

la iveală 
talentați. 
natație, 
ciclism,

Con- 
muzicale 
nenumă- 
In între- 
baschet, 

tenis de

scut: Marcel Marceau. Mimul 
care a entuziasmat pe parti- 
ci pan ții la Festivalul Mondial 
al Tineretului de la București 
va participa Ia festivalul na
țional al tineretului francez.

Ceea ce îți atrage atenția 
în mod deosebi: cînd răsfo
iești ziarul J Avant Garde” 
este marele număr de știri

j
< 
I 
I 
< 

cultural- j 
stringerea j 
trimiterii

verse manifestații 
artistice pentru 
fondurilor necesare 
de delegați la festival.

Toate aceste știri venite din 
toate colțurile Franței arată 
creșterea conștiinței tineretu- t 
lui francez care iși stringe j 
riodurile in apărarea păcii ț 
Trebuie subliniat de asemenea

* *»

generații a patriei lor. Tineri: 
de p? strada micuță și în
gustă erau însă curioși să 
aile cit mai multe despre 
festivalul din iulie. Au cum
părat la primul chioșc ziarul 
„l’Avant Garde" în care au 
aflat o seamă de amănunte 
interesante despre festival.

Să răsfoim împreună cu ei 
cîteva numere din ziarul 
„l’Avant Garde“.

Cînd au deschis ziarul pri
virea le-a fost atrasă de un 
desen. Pe el se aflau gravate 
două chipuri: o fată și un 
băiat zimhitori, plini de să-

Acțiunea de pregătire a Festivalului 

a constituit pentru tinerii francezi un 

prilej de Intensificare a luptei pentru 

pace. In acest scop, ei au tipărit 
nenumărate manifeste ca șl cele de 
mai sus.

cenrt pace
ln intimpinarea FeMhalwlwî. tinerii din 

demonstrații prin care aa
__ Paris au organizai nenumărate i

ia Indochina și respingerea C-d.e.-iilui. «

I
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Agenția China Nouâ 
de a periclita acordul

PEKIN 9 (Agerpres). — China Nouă 
transmite: Autoritățile americane se 
grăbesc cu înfăptuirea planului lor menit 
să dea mină liberă clicii lisîmaniste de a 
începe noi provocări în scopul de a 
periclita acordul de armistițiu din Coreea.

La 6 iulie, Li Sin Man a convins din 
nou pe stăpînul său american să înmîneze 
părții coreeano-c’nineze un „ultimatum". 
El a amenițat că va folosi „toate armele 
aflate la dispoziția sa" pentru a începe 
„ultima luptă decisivă" în scopul de a 
cuceri Coreea de nord. Marioneta sud- 
coreeană a cerut de asemenea Statelor 
Unite „să pună la dispoziția Coreei de 
sud armament modem", declarind că 
„armistițiul nu mai este un obstacol pen
tru aceasta".

La 3 iulie, ministrul lisînmanist al Afa
cerilor Externe, Bion Ion Te, a susținut 
că Coreea de sud nu mai este legată prin 
acordul de armistițiu și că ea poate să 
întreprindă „liber" tot ceea ce este ne
cesar pentru „unificarea" Coreei.

In același timp, clica lisînmanistă mă-

despre p'anul americen 
de armisbțu din Coreea

rește în grabă trupele sale marionetă 
pentru a-și spori potențialul în vederea 
unor noi aventuri militare.
Agențiile occidentale de informații anunță 
că Ciun Ir Von, șeful statului major ge
neral al armatei sud-coreene, a declarat 
la 5 iulie că înfăptuirea primei etape a 
planului de creare a unui mare corp de 
rezervă în Coreea de sud va începe la 
10 iulie.

Li Sin Man a fost chemat la Washigton 
pentru a duce tratative in probleme mili
tare și politice.

Este cu totul evident că noile măsuri 
ale autorităților americane constituie o 
încercare de a folosi clica lisînmanistă 
pentru a adinei netrăinicia armistițiului 
în Coreea, pentru a menține încordarea 
în Extremul Orient și a se opune luptei 
popoarelor asiatice pentru asigurarea păcii 
și securității în Asia. Este cu totul evident 
că acest plan american va fi condamnat 
și mai aspru și va întimpina o opoziție 
și mai hotărîtă din partea popoarelor 
Asiei și a oamenilor iubitori de pace din 
lumea întreagă.

Spectacolul (le gală cu fiîmul 
„'ikanderbeg**

Vineri seara, Institutul Romîn pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea a or
ganizat în grădina de vară din str. C. A. 
Rosetti, gala filmului „Skanderbeg", pre
zentat cu ocazia Zilei Armatei Populare 
Albaneze.

La spectacolul de gală au asistat mem
bri ai guvernului și ai C.C. al P.M.R. 
precum și numeroși oameni de arta și 
cultură, ofițeri superiori ai Forțelor Ar
mate ale R.P.R., oameni ai muncii.

Au asistat membri ai corpului diplo
matic.

Filmul „Skanderbeg" este o producție 
în culori realizată în anul 1953 de către 
studiourile „Mosfilm" și studioul ..Noua 
Albanie" din Tirana. El evocă figura 
eroului național al ponorului albanez 
Skanderbeg, care in secolele XIV și XV 
s-a ridicat în fruntea poporului său în 
luptă împotriva jugului turcesc. Timp de 
25 de ani Skanderbeg a condus lupta po
porului albanez pentru libertatea pe care 
poporul albanez și-a cucerit-o însă pe de
plin abia în zilele noastre, cu ajutorul 
glorioasei Armate Sovietice.

Filmul „Skanderbeg" a fost primit cu 
deosebită căldură de către spectatori.

(Agerpres)

colțurile 
vorbesc

venite din toate 
Franței, știri care 
despre pregătirile tineretului 
in intimpinarea festivalului 
Iată cîteva din aceste știri: 
echipa artistică „Sylvain It- 
kine" — care va prezenta la 
festival ..Bolnavul închipuit” 
de Moliere — și-a dat con
cursul la spectacolul de gală 
al recruților organizat de cer
cul Clemitz in sala cinemato
grafului Ordener Palace din 
Sena. Jn departamentul Bon- 
ches du Rhone s-au pregătit 
pentru festival tinerii din lo
calitatea La Ciotat și locali
tățile învecinate de pe țărmul 
mării, din Arles, Mallemart 
(aci vor participa tineri ță
rani), Port-de-Bonc (va avea 
loc un festival local pe sta
dionul Stalin"): La Bonlle- 
dise se pregătește un mare 
festival local pentru tinerii 
din întreg bazinul mi
nier. La Saint-Etienne (Loa
ra) s-a organizat un concurs, 
la care au participat 16 echi
pe de fotbal, pentru ciștigarea 
cupei „Henri Martin". Mani
festația a fost sprijinită cu 
multă simpatie de populația 
orașului St. Etienne.

In timpul competițiilor s-au 
distins 27 de tineri, care au 
fost aleși să participe la fes
tivalul național. Printre aceș
tia se află o echipă de tineri 
mineri din Durieux. In alte 
departamente au avut loc di

și un alt fapt: influența me
reu cresc indă de care se 
bucură Uniunea Tineretului 
Republican Francez (U.J.R.F.) 
in rindurile maselor largi de 
tineri Mii și mii de tineri 
și-au dat adeziunea la U.J.R.F. 
în cadrul campaniei de pre
gătire a Festivalului. încep 
astfel să prindă viață chemă
rile adresate tineretului fran
cez de Congresul Partidului 
Comunist Francez de a se 
uni pentru a-și salva viața 
luptind pentru încetarea răz
boiului in Indochina și pen
tru respingerea c.d.e.

Astăzi, Parisul va întineri j 
timp de 5 zile el va avea j 

Tine-j 
că 14 j 
Paris j 

și azi ț 
a în- j 

Bussi- [

și 
mereu douăzeci de ani. 
retul francez va arăta 
iulie 1789. Comuna din 
sau rezistenta trăiesc 
in inima tineretului și 
tregului popor francez, 
nesmanii yankei vor înțelege 
și mai bine că tineretul Fran
ței nu își va vinde viața con
tra dolari. Alături de miile 
de tineri francezi care parti
cipă la marele 
Național 
prietenești ale 
țara noastră 
cu cunoscuta 
Iui Festival 
București: 
TENIE.

lor Festival 
se află gîndurile 

tinerilor din 
care îi salută 
urare a mare- 

Mondial de la 
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Declarația Consiliului de Miniștri al R. D. Germane
BERLIN 9 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite : Serviciul de presă de pe lingă pri
mul ministru al R.D. Germane anunță că 
la propunerea primului ministru Otto Gro- 
tewohl, Consiliul de Miniștri al Republi
cii Democrate Germane a dat publicității 
următoarea declarație :

Amenințările provocatoare ale lui Ade
nauer față de Franța, care urmăresc 
scopul de a o obliga să ratifice tratatul cu 
privire la „comunitatea defensivă euro
peană*, au provocat in lumea întreagă și 
mai ales in rindurile opiniei publice 
franceze o îngrijorare serioasă

Guvernul Republicii Democrate Germa
ne declară cu toată hotărîrea că Adenauer 
nu are dreptul să vorbească în numele 
poporului german. Declarațiile și acțiunile 
sale se află în contradicție flagrantă cu 
năzuința spre pace a majorității poporu
lui german. In Germania se desfășoară

o luptă îndîrjită între forțele democrate 
și șoviniștii care aspiră la revanșă, vino- 
vați de dezlănțuirea celor două războaie 
mondiale, de faptul că au adus poporului 
lor, precum și popoarelor Europei sînge 
și lacrimi. Adenauer continuă politica an
terioară a imperialismului german. For
țele democrate ale poporului nostru se 
pronunță cu hotărî re împotriva acestei po
litici și năzuiesc intr-adevăr spre stabi
lirea unor relații pașnice și de prietenie 
cu toate popoarele Europei.

Guvernul Republicii Democrate Ger
mane își exprimă încrederea că cererea 
poporului german cu privire la asigurarea 
unei păci trainice și a unor relații de bună 
vecinătate cu poporul francez va duce la 
creșterea forțelor democrate în Germania 
occidentală, la pace și securitate pentru 
ambele popoare.

A apărut în limbile : rusă, romînă, 
franceză, germană, engleză și spaniolă

„Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară!“
București. Organ al Biroului Infor

mativ al Partidelor comuniste și mun
citorești.
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Cuprinde :

ARTICOL DE FOND : Pentru un înalt 
nivel ideologic al învățămîntului de 
partid.

* * * : Un eveniment de importanță is
torică mondială. In legătură cu pu
nerea în funcțiune în UR.S.S. a pri
mei centrale electrice industriale pe 
bază de energie atomică.

A. CEPICKA : Statul democrat-popu
lar — instrumentul principal în lupta 
pentru construirea socialismului.

DIMITR GANEV : Poporul bulgar îna
intează cu " .și siguri spre victoria 
socialismului.-

N. PRASADA RAO : Mișcarea țără
nească din India.

T. SAMBOR : Intr-o atmosferă de di
vergențe creseînde. In legătură cu 
convorbirile separate anglo-ameri- 
cane de la Washington și Londra.

WLODZIMIERZ SOKORSKI: Unele 
probleme de artă in Polonia.

JAN MAREK : Note politice : 1. Ma
nevrele inabile ale organizatorilor in
tervenției împotriva Guatemalei. 
2. Adenauer are nervi...

De vînzare la toate librăriile, chioșcurile 
și debitele O.C.L. Prețul 40 bani

SPECTACOLE
SIMBATĂ 10 IULIE 1254

Scurte știri
TLATRE: Teatrul dc vara (Parcul de Cultură și 

Odihna ,1 V. Stalin") : Vlaicu Vodă ; Arenele 
Libertății : Miniaturi pe portativ (spectacol dai de 
Ansamblul de Estradă al R.P.R.

• La 8 iulie, însărcinatul cu afaceri al 
Regatului Unit in Republica Populară 
Chineză, H. Trevelyan a făcut o vizită 
ministrului Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze, Ciu En-lai și i-a remis scrisorile 
de acreditare.

• Potrivit informațiilor primite, un
mare grup de soldați americani a apărut 
la Udon, în nord-estul Tailandei. Se 
anunță că acești soldați au fost trans
portați cu avioane. •

• După cum anunță agenția France 
Presse, Krishna Monon, reprezentantul 
Indiei la O.N.U., va pleca în curînd spre 
Geneva ca observator pe lingă conferința 
miniștrilor afacerilor externe.

• Presa democrată din Berlin a publicat 
comunicatul Ministerului Transporturilor 
Feroviare din R. D. Germană in care se 
anunță că recent au avut loc tratative 
între reprezentanții transportului feroviar 
din Republica Democrată Germană și din 
Germania occidentală. In urma tratative
lor a fost realizat un acord cu privire la 
extinderea pe viitor a circulației de tre
nuri de pasageri pe calea ferată dintre 
R. D. Germană și Germania occidentală.

• La 8 iulie aproximativ 30.000 munci
tori membri ai sindicatului muncitorilor 
din industria cauciucului au declarat gre
vă. Greva a cuprins 10 întreprinderi ale 
societății „Goodyear Tire and Rubber 
Company" din opt state ale S.U.A.

CINEMATOGRAFE: Patria Elena Pavel: Cale- 
neaua de fie bulevard. Republica, I C. Frimu : 
Cri:i*’u de călini; T. Vladimirescu: Fanfan la Tulipe; 
înfrățirea intre popoare : Hamlet ; Maxim Gorki : 
Filme pentru cei mici (matineu) : In ghețurile
oceanului. Tineri sportivi. Cinei primul; 
București. Grădina „Progres”: primăvara; Lumina: 
Inimă rece; Victoria: Vacanța cu Andel; Gh Doja: 
In numele le«ii; Alex. Popov : lulia; 8 Martie : 
Brigada iui lonuț Meciul de fotbal R P. Ungară — 
Anglia la Budapesta ; Vasile Roaită : Emiriil din 
Bnhara: Cultural : Aventură la castel; Unirea,
23 August: Slugă la doi slăpîni; Constantin David: 
Maeștrii baletului rus; Alex. Sahia: Trenul merge 1 
spie răsărit: Flacăra: Marile speranțe Munca (Șos. 
Mihai Bravu 221): Petroliștii din Caspica. Zborul 
în lună : Donca Simo : Pulbere argintie; Arta:
Primăvara la Moscova; Popular: Balaurul; M. Emi- 
nescu: Umbre: Moșilor: Viata în citadelă: Miorița: 
Flăcări deasupra Asiei : 8 Mai: Corăbiile atacă
fortărețele (Amiralul Ușakov seria a 11-a) ; 
Volga: Nicholas Nickleby: I Mai: Ernst Thâlmann: 
Rahova: Fiul mării: Olga Rancic: Povestea micu« 
lui cocoșat; Boleslaw Bierut: Pentru pace și prie» 
tenie.
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