
Proletari din toate fffrlle, unlfl-vil !
UTEMIȘTI ȘI UTEMISTE!

riteiacjnrBia . . Tineretului
ORGAN CENTRAL ALUNIUNII TINERETULUI MUNCITOR

Anul X Seria 11-a Nr. 1622 4 PAGINI — 20 BANI Miercuri 14 iulie 1954

Desfășurat! tot mai larg steagul în
trecerii în industrie și agricultură pen
tru a întâmpina cu noi și însemnate 
succese cea de a X-a aniversare a eli
berării patriei noastre și Conferința pe 
țară a U.T.M. Duceți cu avînt sporit 
lupta pentru ridicarea productivității 
muncii și pentru realizarea de însem
nate economii.

Depuneți toate forțele și avântul vos
tru tineresc pentru a strânge recolta 
la timp și fără pierderi — pentru a 
asigura belșug de pâine poporului mun
citor.

Intensificați munca politică și edu
cativă în rândurile tineretului, pentru 
a-1 mobiliza să lupte cu tot elanul pen
tru îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid și guvern.

TABARA INTERNAȚIONALASTUDENȚEASCA DE LA TIMIȘ

importantă disciplină 
sportivă

In întîmpinarea Conferinței
pe țara a U. T. M.«

CEA DE A X-a aniversare a eli
berării patriei este întîmpinată de 
întreg poporul nostru cu multă bucurie. 

Despre felul cum se pregătește tineretul 
să primească această sărbătoare, ne vor
besc sutele de scriwri ce sosesc zilnic 
pe adresa redacției.

Una din scrisori este cea a tinerilor de 
la uzina „Boleslaw Bierut" din Capitală. 
Ea vorbește despre unul din angajamen
tele luate aici în cinstea măreței sărbă
tori. Angajamentul este ca pină la 23 
August toți tinerii din uzină să învețe a 
înota.

Practicarea înotului contribuie la dez
voltarea fizică multilaterală, a tineretului, 
iar mediul în care se practică înotul — 
apa, aerul curat, soarele, au o influență 
binefăcătoare asupra sănătății tinărului. 
In același timp sporturile nautice formea
ză o serie de deprinderi necesare în cele 
mai diferite împrejurări: treceri peste 
ape, transporturi pe apă, pescuit etc.

Astăzi, tineretul nostru, care a îndră
git toate ramurile sportului, le poate 
practica după dorință. Sporturile nautice, 
odinioară mijloc de trîndăvie al celor 
avuti, au căpătat In anii regimului de de
mocrație populară un caracter larg de 
masă. Numeroase bazine de înot bine 
amenajate stau astăzi la dispoziția tine
rilor dornici de a practica înotul. Sute 
de colective sportive din Întreprinderi și 
sate au secții de natație în care tinerii 
înotători, sub conducerea antrenorilor, se 
pregătesc continuu. înotătorii fruntași ai 
țării noastre obțin succese din ce în ce 
mai valoroase, ca urmare a grijii de care 
se bucură pentru pregătirea lor. Numai 
în anul 1953 ei au stabilit peste 200 noi 
recorduri la diferite probe.

Canotajul, polo pe apă, sint sporturi 
îndrăgite de masele de tineri. Dar toate 
aceste ramuri sportive nu pot fi practicate 
decit dacă știi să înoți.. Tocmai de aceea 
comitetul organizației de bază U.T.M. de 
Ia uzina „Boleslaw Bierut" a pus acea
stă problemă în discuția adunării generale 
a organizației U.T.M. Și aici, utemiștii 
au hotărît în unanimitate luarea acestui 
angajament: toți cei care nu știu să înoate 
să învețe înotul. Ca profesori de înot s-au 
angajat să le fie chiar tovarășii lor, buni 
cunoscători ai acestui
aceasta a fost trecută în procesul verbal 
al adunării generale și chiar de a doua zi 
au început antrenamentele.

Tinerii au primit cu bucurie iniția
tiva, In numeroase adunări generale care 
au avut loc în întreaga țară, un număr 
mare de tineri au hotărît să învețe a îno
ta. Ziarul nostru a publicat nu de mult 
scrisoarea unor tineri țărani muncitori:

Ia
Bierut" —• scriau
comuna Chirnogi, 
— pentru că și 

sînt destui ti- 
încă să înoate, 
să ridicăm o pro-

sport Hotărârea

Dar va 
tn adu-

„împărtășim inițiativa tinerilor de 
Uzina „Boleslaw 
autorii, tineri din 
regiunea București
în comuna noastră 
neri care nu știu 
Cu acest prilej vrem 
biemă și anume: bazinul de Înot. In co
muna noastră nu există încă, 
exista. Acest lucru l-am hotărît 
narea generală a organizației noastre.

Iată de ce — rantitvjă scrisoarea — pu> 
punem ca această inițiativă să cuprindă 
și hotărîrea noastră ca ari. Io unde pină 
acum nu există bazin de inot, tinerii sa 
și-1 construiască, la iei ca noi, prin mij
loace locale". Și această scrisoare s-a 
bucurat de un larg răsunet In mijlocul ti
nerilor. t

Problema antrenării tinerilor la învă
țarea înotului și la construirea bazineior 
de Înot acolo unde ele nu există încă, a 
Început să fie dezbătută cu atenție in or
ganizațiile de bază U.T.M.

Plini de însuflețire .tinerii de b uz:na 
„Bernat Andrei" din Oradea nu s-au 
mulțumit numai cu această acțiune. Ei au 
îndemnat printr-o scrisoare toate 
zațiile de bază U.T.M. din țară, 
ticipe la o întrecere In aplicarea 
prețioase 
zații de 
cuprinsul 
chemarea 
muncitori 
angajat — răspunzind cbemăr — 
pină la 23 August să-și amenajeze no 
bazin de înot, iar un număr de 60 dintre 
ei să invețe înotul și să cucerească in
signa G.M.A. gradul I. Asemenea angaja- 
mente și-au luat și alte numeroase colec
tive de tineri muncitori de ia orașe și sat

in actualul sezon sportiv inițiativa ti
nerilor de la uzina „Boleslaw Bierut*" 
este deosebit de prețioasă. Pe lingă fap
tul că un număr mare de tineri vor învăța 
să înoate ea va contribui ca un număr 
tot mai mare de tineri să devină aspirant1 
ai complexului G.M.A. și să cucerească 
această probă. Mulți dintre ei vor deveni 
purtători ai insignei G.M.A. trecindu-ș: 
ultima probă, cea de înot Acordind aten
ția cuvenită acestei inițiative prin antre
narea tineretului Ia însușirea ei, or
ganizațiile U.T.M. colectivele sportive și 
comisiile de pregătire și examinare G.M.A. 
vor reuși să înlăture o veche frină a creș
terii numărului purtătorilor i 
G.M.A.: tendința de înlocuire a 
de înot cu alte norme.

Consiliile colectivelor sportive, 
de organizațiile de bază U.T.M., 
organizeze în fiecare colectiv o secție de 
natație, să asigure antrenori și toate con
dițiile materiale necesare bunei desfășu
rări a activității înotătorilor. Venind tn 
ajutorul tinerilor dornici de a învăța îno
tul, asociațiile sportive trebuie să organi
zeze pe lingă bazele de înot cursuri popu
lare de inițiere, cursuri care în anii tre- 
cuți au dat rezultate deosebit de bune.

Antrentnd un număr mare de tineri Ia 
practicarea înotului colectivele sportive 
vor putea recruta noi tineri în secțiile 
de natație, tineri din rînduriie cărora se 
pot descoperi înotători talentați, viitori 
recordmeni și campioni ai țării.

In 
na le 
facă larg cunoscută în organizațiile de 
bază 
și să le îndrume tn așa fel tocit să se asi
gure toate condițiile necesare pentru 
fiecare tinăr să învețe să înoate.

organi
se par- 
aresteî 

organi- 
Intrețj

initiative. Sute de 
bază U.T.M. de pe 

țării au răspuns cu bucurie la 
utemiștilor din Oradea. Tinerii 
de la „Ilie Pinti!ie“-Iași s-au 

ea

insignei 
i probei

i
ajutate 

, pot să

seama comitetelor regionale, raio- 
și orășenești U.T.M. stă sarcina să

U.T.M. această prețioasă inițiativă

ca

Concursul literar al ziarului „Scinteia tineretului"
organizat in cinstea zilei de 23 August

<

Pretutindeni utemiștii și tinerii, au pornit Întrecerea 
pe țară a V.T_M. și a zilei de 23 August.

Printre Bamerwck știri sosite publicăm citeva din

in cinste* Conferinței

,___ ______ ,_____________ regiunile Ploești. Re-
ri«uea \ât«nomi Mighiarâ și Birlad care înfățișează aspecte ale muncii și avin- 
tului tineresc, din diferite domenii de activitate.

La cooperativa .8 Martie" Breaza
PLOEȘTI (de la corespondentul nostru). 
Au mai rtmas puține zile pină la des

chiderea lucrărilor Conferinței U.T.M. pe 
țară Această conferință constituie un nou 
prilej de a anal;za activitatea tineretului 
ta lupta pentru a tranapime in viață mă
rețele sarcini trasate de partid.

Cite lucruri frumoase nu se pot spune 
despre cele 11 brigăzi utemiste de la coo
perativa meșteșugărească ^8 Martie"* 
Bopara fi njijniir ntrlr luate în întâmpi
narea Conferinței U.TM. pe țară pentru 
îndepl r.;rea planului lunar și a sarcinilor 
pe flecare sortiment în parte este o do
vadă grăitoare a dragostei lor față de 
organizație.

de bază U.T.M. a mobili
zat astfel tineretul in procesul de pro
ducția in lupta pentru economii.

Numa- în primele 5 zile ale lunii iulie, 
prin contribuția dată de utemiștii și ute- 
mMele cooperativei s-a realizat o depă- 
rre de M la suta la pinză muncitorul, 27 
’a sută piază ecoses, 102 Ia sută țesături

de lină. Tot in cinstea Conferinței U.T.M. 
pe tară la noul produs al cooperativei 
meșteșugărești. — pinză vatir — ei au 
mai realizat 200 metri, care totalizează 
— cu rezultatele din luna iunie — 1106 
metri.

Tinerii cooperatori lucrind după iniția
tiva lui Nicolae Militaru au realizat pină 
tn prezent o economie de 85 la sută pinză 
țărănească și 21 kg. fire de mulineu.

Brigăzile utemiste din secția țesătorie 
mecanică, conduse de utemistele Mihăi- 
lescu Eugenia și Pavelescu Maria depă
șesc zilnic normele intre 14—27 la sută. 
De asemenea au depășiri zilnice de normă 
brigăzile utemiste din secția broderie și 
cusături naționale conduse de utemistele 
Vasilescu Alexandrina și Gîmeci Stănica 
unde lucrează și utemistele 
ria și Bondoc Maria.

I.a gazeta de perete, apar 
schimb rezultatele obținute 
utemiste și de tinerii cooperatori.

Stanciu Ma

după fiecare 
de brigăzile

un
re-

pot

In cinstea zilei de 23 August 1954 
— a 10-a aniversare a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist. — ziarul 
„Scinteia tineretului" organizează 
concurs literar de schițe, portrete și 
portaje literare.

Lucrările literare pentru concurs
avea drept temă momente din lupta 
eroică a poporului și a tineretului nos
tru muncitor, condus de partidul clasei 
muncitoare, pentru eliberarea de sub 
jugul fascist, pentru făurirea și întă
rirea regimului de democrație populară, 
pentru construirea socialismului in 
țara noastră ; ele se pot inspira din glo
rioasele fapte ale poporului sovietic, 
eliberator al tării noastre, din mărețul 
ajutor acordat patriei noastre de 
Uniunea Sovietică, din marca prietenie 
a popoarelor noastre.

Schițele, portretele și reportajele lite-

rare pentru concursul „Seinteii tinere
tului" trebuie să-și propună rurrărtrea 
figurii tinărului constructor al socia
lismului din țar* noastră, figurile îna
intate ale comuniștilor, să redea contri
buția entuziastă a tineretului muncitor 
la dezvoltarea economiei noastre națio
nale, la înflorirea culturii in 
dicării nivelului de trai al 
muncii.

Cele mal bune lucrări vor
mătoarele

Premiul 
Premiul 
Premiul
Lucrările purtind pe plic mențiunea 

„Pentru concurs" pot fi trimise cel mai 
tirziu pină la data de 15 august pe 
adresa: „Scinteia tineretului", Piața 
Scinteii nr. 1 — raionul I. V. Stalin, 
București.

premii :
I — 5.000
II — 3.0tt
III — 2.000

lei. 
tei. 
lei.

scopul ri- 
oamenilor

primi ur

TELEGRAMA
Asociația Franfa-Rominia

Paris
Domnule Președinte,

Cu ocazia zilei de 14 iulie, marea sărbătoare națională a poporului francez. 
Institutul Romîn pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea vă transmite cele mai 
calde felicitări.

Poporul romîn prețuiește tradițiile de cultură și libertate ale poporului francez 
și îi urează continui succese pe drumul menținerii păcii și întăririi prieteniei între 
toate popoarele lumii.

MIHAIL ROȘIANU
Președintele Institutului Român 

pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea

TG. MUREȘ (de la corespondentul nos
tru Balint Gh.).

Nj de mult s-au ținut adunări gene
rale ale organizațiilor de secții U.T.M. din 
întreprinderea I.R.L. Reghin. Scopul adu
nărilor era organizarea *“* " *“
tea Conferinței U.T.M. 
de 23 August.

Printre cei care și-au 
moașe angajamente au 
secția de tineret. De 
munca

Peste cîteva zile aeeastă frumoasă 
vilă așezată în mijlocul pădurii, la Ti
miș. se va umple de tinerețe. Aci se va 
deschide la 20 iulie Tabăra internațio
nală studențească la care și-au anunțat 
de acum participarea studenți din mai 
multe țări.

Zilele acestea vor începe să sosească 
în București studenți din mai multe 
țări reprezentând organizații studen
țești dintre cele mai diferite. Este aștep
tată sosirea unui grup de studenți so
vietici, 
sosirea 
englezi 
mediul

lor din Anglia. In tabără vor fi pre- 
zenți și studenți cehi, studenți di» 
Franța, Belgia, R.P. Bulgaria, Dane
marca și alte țări. Aceștia se vor în
tâlni ‘ • - ................
rite 
vor 
drul 
care se vor lega prietenii, se vor schim
ba impresii, contribuind prin aceasta 
la o mai bună cunoaștere reciprocă.

Primele zile oaspeții tineretului nos- | 
tru Ie vor petrece în București având J 
astfel posibilitatea să cunoască și Ca- j 
pitala patriei noastre.

1 
cu un grup de studenți din dife- { 
Institute ale țării noastre cu care t 
petrece în tabără zile în ca- J 
unui variat program, zile în 1

Puține zile ne mai despart de 
unui numeros grup de studenți 
și scoțieni invitați prin inter- 
Uniunii Naționale a Studenți-La I. R. L. Reghin

a zilei de 23 August, membrii secției de 
tineret, și-au îndeplinit planul pe luna 
iunie cu 204 ta sută iar în numai 6 zile 
din luna iulie ei au îndeplinit 
planul pe întreaga lună.

★
Cu toate că la I.R.L. Reghin 

realizări frumoase in producție, 
festă și unele lipsuri serioase. Este vorba 
de problema economiilor căreia nu i se 
dă nici o atenție. Iată un exemplu: la 
secția de tineret se economisește pe lună 
materie primă în valoare de 1.000—1.500 
lei. La fel în secția druguri și alte secții. 
Aceste economii nu sînt însă contabili
zate. Contabilul șef nici nu vrea să audă 
de această problemă.

Conducerea întreprinderii I.R.L. din 
Reghin în frunte cu tovarășul director 
Makșai Francisc și inginerul șef trebuie 
să ia măsurile cele mai urgente în vede
rea contabilizării tuturor economiilor ob
ținute in întreprindere.

întrecerii în cins- 
pe țară și a zilei

luat cele mai fru- 
fost utemiștii din 

______ la această dată 
______a început să ia un avînt tot mai 
sporit. Iată numai cjteva din realizările 
utemiștilor din secția de tineret. Marcuș 
Alexandru-strungar, a realizat planul pe 
luna iunie cu 312 la sută. Bugnaru Ale
xandru, rabotor. cu 242 la sută, comunis
tul Loșoncz Mihai cu 305 la sută. Ase
menea exemple sint multe in această 
secție.

Traducind în viață angajamentele luate 
în cinstea Conferinței U.T.M. pe țară, și

Ajutînd la strîngerea recoltei
BlRLAD (de la corespondentul nostru 

Angelescu Gheorghe).
De curînd elevii din anul III ai școlii 

medii tehnice de mecanizatori ai agricul
turii din orașul Bîrlad au discutat în ca
drul adunării generale a organizației de 
bază U.T.M., o problemă cu totul deose
bită : „Cum vor întîmpina Conferința 
pe țară a U.T.M.“.

Una din propunerile făcute a fost for- 
zile 

o 
vo- 

de

mulată cam așa: „Peste citeva 
intrăm In vacanță. Propun ca 
lună de zile să meargă la muncă 
luntarâ intr-o gospodărie agricolă 
stat". Nu mai este cazul să spun că tinerii 
au mers la conducerea școlii și la comitetul 
raional U.TM. și că au obținut nu numai 
încuviințarea dar și lauda pentru iniția
tiva k>r. Trebuie să arătăm insă că a ple
cat întreaga clasă in frunte cu secreta
rul comitetului organizației de bază 
U.T.M. al școlii, Giurcăneanu Grigore și 
secretarul organizației U.T.M. a clasei, 
Nedelcu Dumitru.

Pe ziua de 3 iulie, etnd au ajuns la 
gospodăria de stat Zorleni au fost primiți 
cu căldură de muncitorii tineri și virst- 
nict care deși aflaseră de sosirea lor doar 
cu 2 zile înainte, le-au pregătit dormito
rul și masa. Iar tinerii din gospodărie 
le-au amenajat un teren de volei.

La 5 iulie a început efectiv munca. Pri
mele 2 zile au fost repartizați cu toții la 
grădina de legume și zarzavaturi. Cei 18 
băieți au lucrat in aceste 2 zile la prăși-

Expunere asupra conferinței 
internaționale de Ia Stockholm
Marți seara, la Casa Oamenilor de 

Știință, academicianul Ștefan S. Nicolau. 
care a făcut parte din delegația țării 
noastre la conferința internațională de la 
Stockholm pentru slăbirea încordării in 
relațiile internaționale, a făcut o expunere 
in fața academicienilor și altor oameni 
de știință, despre lucrările acestei con
ferințe.

Vorbitorul a arătat că la conferința de 
la Stockholm, ținută intre 19 și 23 iunie, 
din inițiativa unui grup de fruntași ai 
vieții publice din Franța, au participat re
prezentanți a 30 de țări, oameni de cele 
mai diferite convingeri și concepții poli
tice. Intre membrii conferinței exista to
tuși o trăsătură comună : dorința de pace, 
voința de a îmbunătăți relațiile interna
ționale prin cunoașterea 
schimburi economice și 
tratative pașnice, voința 
politica războiului rece 
anumite cercuri agresive din S.U.A.

Dezbaterile conferinței au fost duse la 
un înalt nivel, ansamblul lucrărilor con
stituind un strălucit succes.

Conferința a elaborat, în cadrul sec
ției politice, recomandări privind proble
ma germană, dezarmarea și interzicerea 
armelor de exterminare în masă, pro
blema Organizației Națiunilor Unite, a 
securității și independenței popoarelor. 
De asemenea, s-a trimis o adresă la 
O.N.U. referitoâre la agresiunea săvir- 
șită împotriva Guatem: lei. 1

Succesul conferinței — a spus în înche
iere acad. Șt. S. Nicolau — a fost de
plin. Buna credință și omenia au reușit 
să sudeze pe membrii veniți din toată 
lumea intr-un bloc unitar, în lupta mă
reață pentru pace și înțelegere interna
țională.

Conferința a fost viu aplaudată.

reciprocă, prin 
culturale, prin 
de a neutraliza 

promovată de

50% din

se obțin 
se mani-

tul roșiilor, verzii, conopidei iar cele 4 
fete — fotmind'O echipă — au prășit ar
deii și varza.

Bătrînului maistru legumicultor Melinte 
Gheorghe, aproape că nu-i venea să crea
dă ce sint in stare să facă acești- „copii" 
și îi crește inima cind ii aude spunînd :

— Moș Ghiță, mai dă-ne de lucru ceva 
că aici am terminat.

In carnet la moș Ghiță stă scris : băie
ții au prășit în zilele de 5 și 6 iulie, 1896 
metri pătrați conopidă, 
trați roșii și 9336 metri 
fetele 1400 metri pătrați 
pătrați varză de toamnă

Toate aceste cifre sint 
netul utemistului Nedelcu 
cretarul organizației U.T.M. pe clasă. Ală
turi de ele sint trecute și numele tovară
șilor care s-au , evidențiat în muncă 
în fiecare zi, printre care : Cioruță Cons
tantin, Hurduc Oprea, Bulandra Alecu, 
Sirbu Ortansa, Drăgan Maria și Sîrbu 
Emilia.

10.236 metri pă- 
pătrați varză iar 
ardei, 1400 metri

trecute și în car- 
Dumitru, se-

Să stringem 
ir

Recordurile 
comhalnerllor

Utemistul Pintea Fănlță, 
inginer șef la gospodăria a- 
griadă de stat Dragalina, ra
ionul Călărași, cercetă încă 
odată și cu mare atenție la
nul de griu unduind in valuri 
aurit „E tocmai bun de re
coltat". Cuvintele acestea 
mult așteptate au ajuns re
pede la urechile tinerilor com- 
ba inert

încep zile pline de muncă 
dirză. Din combaine se re
varsă valuri de aur. Doi din
tre combaineri — utemiștii 
Iugă Petre și Samoilă Dumi
tru -evadează", iăsind tot mai 
in urmă plutonul secerâtori- 
lor. Intre cei doi fugari lupta 
pentru titlul de fruntaș se 
duce tot mai aprig. După 7 
ore, arbitrul — pontatorul — 
intervine anunțind sfîrșitul 
unei etape de lucru. Rezul
tatul pină acum se prezintă 
astfel: Amindoi și-au depă
șit planuL

Dar cine-i primul se pune 
întrebarea. Să calculăm : Sa- 
moilâ Dumitru care pină in 
prezent și-a depășit planul 
cu 19 hectare, a recoltat in 7 
ore 13 mii kilograme de griu.

Cit are Iuga Petre ? Să ve
dem : Si mai și! A stabilit 
un nou record pe gospodărie! 
In 7 ore a realizat 19.225 kg. 
Se miră secerătorii și-i aduc 
laudă. Dar, pină la sfirșitul 
campaniei mai este.

Deci ceilalți au să-și ia re
vanșa. Și mai știi de unde 
sare iepurele; poate se gă
sește un altul care să doboare 
și acest frumos record.

Corespondent.
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Să intensificăm agitația vizuală! Una dintre laturi
le principale ale agi
tației politice de 

masă o constituie agitația vizuală. Scopul pe care și-l propune agitația politică este 
lămurirea maselor in vederea aplicării politicii partidului nostru de construire a 
socialismului.

Peste puțin timp poporul nostru va sărbătorii un mare eveniment ; cea de a X-a 
aniversare a eliberării patriei noastre de către glorioasele Armate Sovietice. 
Munca de agitație politică în perioada actuală trebuie să servească mobilizării tutu
ror oamenilor muncii la întîmpinarea acestui eveniment cu rezultate cît mai fru
moase în producție și pe tărâm “obștesc. Important este însă să desfășurăm nu o 
agitație abstractă, generală, ci o agitație concretă, strins legată de sarcinile prac
tice ce ne stau în față.

De pildă, expoziția organizată de muncitorii de la „Industria Bumbacului A” 
din Capitală cu mărfuri produse de ei, la organizarea căreia tineretul a dat un spri
jin serios, ca și panourile cu portrete ale fruntașilor in întrecerea socialistă și cele 
cu fotografii reprezentind diferite momente ale procesului de producție, au adus o 
contribuție însemnată la întărirea disciplinei în producție, la creșterea calității pro
duselor. Agitația vizuală trebuie să urmărească întotdeauna un scop precis ; ea tre
buie să intervină tocmai acolo unde mai există slăbiciuni, trebuie să ajute Ia orien
tarea tinerilor asupra sarcinii celei mai importante dintr-o anumită perioadă. In 
această direcție se pot da ca exemplu organizațiile de bază U.T.M. de la G.A.S. 
Dumitru Marinescu și de la G.A.C. Belitori, din raionul Roșiori de Vede care au 
făcut un număr însemnat de lozinci mobilizatoare în vederea muncilor agricole.

Perioada actuală pune în fata agitației politice de masă sarcini deosebit de im
portanțe. Ea trebuie șa ajute la mobilizarea tineretului la munca de stringere la 
timp și în bune condițiuni a recoltei, să-l mobilizeze la întrecerea inițiată în 
aeeastă direcție de oamenii muncii de pe ogoarele regiunii Constanța, să popularizeze 
fruntașii în producție prin panouri, gazete de perete, foi volante etc. să condamne 
pe chiulangii și leneși.

Agitația vizuală va trebui să fie un stimulent puternic în desfășurarea în cele 
mai bune condițiuni a întrecerii pe profesii, să sprijine această întrecere pentru ca 
ea să se soldeze cu o creștere continuă a productivității muncii, cu o conti
nuă ridicare a calificării profesionale a tineretului. Va trebui să popularizeze iniția
tivele tinerilor, rezultatele obținute de aceștia, metodele înaintate de muncă.

In momentul de fafă tineretul nostru participa, alături de întreg poporul mun
citor, la o serioasă campanie de economii. In această direcție agitația vizuală poate 
avea un rol deosebit de important Organizațiile U.T.M. pot organiza vitrine intere
sante în care~ să fie expuse o serie de obiecte produse din economii de către tineri.

Vestea că la sfârșitul acestei luni se va ține Conferința pe țară a Uniunii Tine
retului Muncitor a stârnit un viu interes în rândurile tineretului. Organizațiile U.T.M. 
au datoria de a folosi acest prilej pentru a ridica continuu munca fiecărei organi
zații de bază U.T.M. Comitetele U.T.M. vor trebui să desfășoare o largă muncă de 
agitație, șă folosească cu pricepere toate formele agitației vizuale, în vederea întă
ririi continue in rândurile utemiștilor a disciplinei în muncă, în vederea activizării 
fiecărw. utemist. Organizațiile U.T.M. trebuie să folosească formele cele mai variate 

eaante aîe ‘ male și cu ajutorul lor să antreneze tineretul la o activi
tate^ sporită in producție și în viața de organizație, în cinstea Conferinței pe țară 
a Uniunii Tineretului Muncitor și a zilei de 23 August.

recolta la timp și in bune condiții.
* *

Cfnd va începe In realitate treierișul 
în regiunea Ploești?

★

Onoarea secției 
G.A.S.

' PLOEȘTI (de la corespon
dentul nostru Puiu Nicolae).

T>eși secerișul a început In 
regiunea Ploești încă de 
multă* vreme recoltindu-se 
pină la 11 iulie peste 27.000 
hectare, treierișul abia a 
început. Trebuie arătat că s-a 
creat un mare decalaj intre 
seceriș și treieriș.

Din neglijența sfaturilor 
populare raionale, a comite
telor raionale U.T.M. și în 
primul rind a direcției agricole 
regionale numai 58 hectare au 
fost treierate pină la această 
dată. Această proastă situație 
la treieriș provine din aceea că 
p:nă in prezent din cele 752 
ani. care trebuiau organizate 
pentru treieriș. doar 120 sint 
puse la punct. Sfaturile popu
lare raionale nu au controlat 
și nu au tras la răspundere 
comitetele executive ale sfatu
rilor populare comunale pen
tru a fixa și amenaja din 
timp ariile.

Comitetele raionale U.T.M. 
nu au sprijinit organizațiile 
U.T.M. care și-au propus să 
patroneze arii. Ca urmare ute
miștii din raionul Urziceni 
care s-au angajat să patroneze 
10 arii sau cei din Pogoanele 
care s-au angajat să patroneze 
20 arii n-au luat măsuri 
eficace de organizare a arii
lor nici pină în prezent. Lu
cruri asemănătoare se petrec 
și în raioanele Mizil și Buzău. 
Deci nu intimplător în raionul 
Urziceni din 13 mii hectare 
secerate nu s-a treierat nimic

Vremea nu ne așteaptă.
S.M.T.-urilor le revin în 

această perioadă mari sarcini. 
Dar ele manifestă slăbiciuni

serioase. S.M.T. Pogoanele, de 
pildă, lasă batozele și trac
toarele să stea de cîteva zile 
in comuna Căldărăști și în alte 
comuni, fără să înceapă treie
ratul orzului și al celorlalte 
păioase. De ce se permite 
acest lucru ? Rezultă că orga
nele de stat 
U.T.M. privesc 
realizarea 
le-au propus

Nu se poate trece ușor cu 
vederea faptul că în munca 
unor organizații de bază 
U.T.M. și comitete raionale 
U.T.M. se manifestă serios for
malismul. Se iau angajamente 
zgomotoase care se uită. Chiar 
primii secretari de raioane 
U.T.M. ca tovarășii Breloeanu 
Constantin, Costache Gheor
ghe, Bratu Ion, și Groza Va- 
sile, manifestă asemenea ten
dințe. Ei se mulțumesc cu an
gajamente dar nu cunosc cum 
tineretul le îndeplinește. In 
multe comuni, organizațiile 
U.T.M. nu sînt sprijinite de 
activiștii comitetelor raionale 
în mod practic, iar președinții 
sfaturilor populare nu iau în 
considerație cerințele organi
zațiilor U.T.M. Sînt cauze ce 
trebuiesc profund analizate și 
se recomandă comitetului re
gional U.T.M. Ploești și direc
ției agricole a sfatului popu
lar regional să intervină ime* 
diat pentru a lichida această 
stare proastă de lucruri.

Problema înlăturării decala
jului dintre seceriș și treieriș 
trebuie să devină fără întârzie
re o preocupare de frunte a 
organelor de stat și a organi
zațiilor U.T.M. din regiunea 
Ploești.

și organizațiile 
cu pasivitate 

sarcinilor ce și

In dimineața zilei 
lie a.c. tovarășul 
Gheorghe, brigadier 
Malul Mare a gospodăriei a- 
gricole de stat Romanești, re
giunea Craiova a anunțat că 
peste o zi combaina condusă 
de utemistul 
ian poate începe 
orzului...

In 
echipa de 
secție și 
combaină 
tul primii 
primii au 
livrarea produselor spre a 
obține chitanța nr. 1. Munca 
de recoltare s-a desfășurat 
intens și dorința și-au înde
plinit-o.

In ziua de 5 iulie remorca 
gospodăriei condusă de to
varășul Miluț Ștefan și încăr
cată cu 1830 kg. orz — pri
ma producție a acestui an, 
s-a oprit în curtea bazei de 
recepție.

Dorința șl angajamentul 
muncitorilor, inginerilor șl 
tehnicienilor din G.A.S. Ro
manești au fost îndeplinite.

Conduși și îndrumați de 
organizația de partid ei mun
cesc acum cu și mai multă 
însuflețire pentru îndeplini
rea sarcinilor ce le revin prin 
hotărîrea 
vernului 
recoltat, 
rat: ,

de 2 iu-
Drumov 

la secția

Dobrian Tra- 
recoltatul

următoaro 
la această 

de pe

zorii zilei 
cîmp de 
muncitorii 

au început recolta- 
pe gospodărie. Tot 
vrut să fie și la

partidului și gu- 
privind lucrările de 
dezmiriștit și treie-

Corespondent
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Cu prilejul comemorării 
scriitorului rus 
A. P. Cehov

Răspunzînd recomandării Biroului Con
siliului Mondial al Păcii, Uniunea Scrii
torilor din R.P.R. împreună cu A.R.L.U.S. 
și Comitetul Permanent pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R., organizează în aceste zile 
o serie de manifestări prilejuite de come
morarea, la 15 iulie a 50 de ani de la 
moartea marelui scriitor rus Anton Pa- 
vlovici Cehov.

Uniunea Scriitorilor din R.P.R. va co
memora pe Cehov la Casa Scriitorilor în 
ziua de 14 iulie, ora 18. Va lua cuvîntul 
scriitorul Eusebiu Camilar care va vorbi 
despre viața și opera lui A. P. Cehov.

In Capitală, la 14 iulie ora 19, scriito
rul Marcel Breslașu va vorbi despre viața 
și opera lui A. P. Cehov la Parcul Prie
teniei Romîno-Sovietice din str. dr. Stai- 
covici nr. 44, iar criticul Mihai Gafița, 
joi la ora 19, la grădina Ministerului In
dustriei Metalurgice și Construcțiilor de 
Mașini. Conferințele vor fi urmate de 
lecturi literare și programe artistice.

La 15 iulie, ora 20, va avea loc o adu
nare festivă la Teatrul de vară „Boema" 
din str. C. A. Rosetti nr. 6, unde va vorbi 
tov. Ion Vitner, membru în Biroul Uniu
nii Scriitorilor.

Asemenea manifestări vor avea loc și 
în provincie, unde vor lua cuvîntul di
feriți scriitori. La Cluj, va vorbi scriito
rul Aurel Baranga, la Timișoara scriito
rul Ioanichie Olteanu, iar la Iași Ion Is- 
trati. (Agerpres)

-----•-----

Consfătuirea ziarului 
„Pentru pare trainică, 

pentru democrație populară 
cu cititorii

Luni după amiază, la Casa Prieteniei 
Romîno-Sovietice, a avut loc o consfătuire 
cu cititorii ziarului „Pentru pace trainică 
pentru democrație populară !“, organ al 
Biroului Informativ al Partidelor Comu
niste și Muncitorești.

La consfătuire au luat parte activiști de 
partid, activiști din aparatul de stat și 
economic, secretari ai comitetelor raionale 
de partid și ai organizațiilor de bază din 
marile întreprinderi ale Capitalei, profe
sori universitari, scriitori, ziariști și alți 
militanți pe frontul ideologic.

Consfătuirea a fost deschisă de tov. St. 
Cluceru, secretar al Comitetului orășenesc 
P.M.R. București. In cuvîntul său intro
ductiv, vorbitorul a arătat că scopul con
sfătuirii este de a se face un schimb de 
păreri cu privire la ajutorul prețios pe 
care ziarul „Pentru pace trainică, pentru 
democrație populară !“ îl dă activului de 
partid și oamenilor muncii din Capitală și 
din întreaga țară.

In continuare au luat cuvîntul nu
meroși participanți la consfătuire, care au 
subliniat sprijinul imens pe care fiecare 
îl primește în domeniul său de activitate 
din partea organului Biroului Informa
tiv. Vorbitorii au făcut de asemenea nu
meroase propuneri și sugestii cu privire 
la o serie de teme teoretice și de expe
riență practică pe care ar dori să le vadă 
publicate în coloanele ziarului.

Din partea colegiului redacțional al 
ziarului „Pentru pace trainică, pentru de
mocrație populară!“ a luat cuvintul A. 
V. Romanov, redactor șef adjunct. Vor
bitorul a subliniat că ziarul, care este 
răspindit și citit in lumea întreagă, acor
dă o deosebită însemnătate legăturii cu 
masele de cititori. El a citat o serie de 
scrisori primite din cele mai îndepărtate ' 
colțuri ale lumii. In ciuda faptului că 
intr-o serie de țări capitaliste ziarul 

pace trainică, pentru democra- 
țse populară!“ este interzis și cititorii 
săi prigoniți, el își face drum spre inima , 
cititorilor și este citit cu interes și pre- j 
țuit in lumea întreagă.

Multe articole apărute în ziar — a ară
tat tov. A. V. Romanov — sînt urmare 
a sugestiilor primite din partea citito
rilor.

Cititorii ziarului au fost invitați să se 
adreseze și în viitor cu propuneri redac
ției ziarului „Pentru pace trainică, pen
tru democrație populară !“

(Agerpres)

Micîurinișt ii din Altai
Dezvoltarea poml- 

culturii în Altai este { 
strîns legată de nu
mele lui I. V. Miciu-
rin. Primii pomicultori ai Altaiului au sim
țit întotdeauna sprijinul plin de căldură al 
marelui transformator al naturii și s-au 
bucurat de sfaturile lui. Din inițiativa 
lui Miciurin, în anul 1933 a fost creat în 
Altai primul centru pomicol, care în anul 
1943 a fost transformat în Stațiunea ex
perimentală pomicolă a Altaiului. Din 
ziua înființării sale, stațiunea este con
dusă de talentatul discipol al lui I. V. Mi
ciurin, profesorul M. A. Lisavenko, doc
tor în științe agricole, laureat al Premiu
lui Stalin.

Colectivul de colaboratori ai stațiunii a 
selecționat multe varietăți noi de pomi 
fructiferi adaptați la condițiile aspre ale 
Siberiei. Au fost create noi varietăți de 
meri, peri, scoruși, pruni, vișini, coacăze 
și agriși, care se disting prin fructe mai 
mari și un gust mai bun decît vechile va
rietăți siberiene.

Stațiunea a desfășurat o muncă intensă 
de studiere a resurselor vegetale ale ținu
tului. O serie de expediții în Altaiul mun
tos au permis să se descopere aproape o 
sută de soiuri de plante sălbatice perene 
care sînt foarte decorative. Printre aces
tea se află prețioase soiuri de gherghine, 
de flocși pereni, de lalele, gladiole și alte 
flori.

Popularizarea largă a metodelor miciu
riniste de muncă, legătura strînsă cu po- 
micultorii din colhozuri și sovhozuri au 
asigurat succesul cauzei căreia îi este în
chinată munca stațiunii.

In prezent, în multe raioane există li
vezi colhoznice. Este renumită pe drept 
cuvînt livada colhozului „Malenkov" din 
raionul Romanovo, creată în stepă de unul 
din pionierii pomiculturii Altaiului, col
hoznicul miciurinist I. V. Ucrainski. 
Această livadă dă colhozului zeci de tone 
de mere și poame și îi aduce un venit de 
sute de mii de ruble.

Pe baza metodelor miciuriniste de se
lecție, în Altai se desfășoară o muncă in
tensă de selecționare a unor soiuri de cul
turi de cereale, leguminoase și de legume, 
de sfeclă de zahăr, de floarea soarelui și 
alte culturi.

Stațiunea de selecționare din Barnaul, 
situată în zona de silvostepă, a selecțio
nat și experimentează în prezent noi so
iuri de grîu de primăvară, care în pri
vința productivității întrec soiurile raio- 
nate cu 2—4 chintale la hectar, sînt mai 
rezistente împotriva tăciunelui, ruginei 
brumei și se coc mai repede.

Această stațiune a selecționat și soiuri 
mai productive de grîu de toamnă „Mil- 
turum 14“ și „Lutescens 29“ care se dis
ting printr-o mare rezistență la ger, prin 
productivitatea și rezistența lor împotriva 
ruginei, inul de ulei „Sibirieak“ care se 
distinge printr-o înaltă productivitate a 
seminței și printr-un bogat conținut de 
ulei (43 la sută).

Colectivul colaboratorilor științifici ai 
stațiunii experimentale de selecționare 
din Biisk a selecționat scuuri foarte pro
ductive de sfeclă de zahăr, bine adaptate 
la condițiile climaterice și de sol ale ți
nutului.

O muncă interesantă și prețioasă pentru 
producția agricolă desfășoară stațiunea 
experimentală complexă agricolă din 
Gorno-Altaisk pentru selecționarea de 
ierburi furajere sălbatice. In fiecare an, 
stațiunea întreprinde selecționarea celor 
mai bune forme de trifoi roșu, de trifoi 
roz și de lucerna care sint de o înaltă pro
ductivitate prin masa lor furajeră și asi
gură recolte bune de semințe.

In stațiunea experimentală de legumi
cultura a Siberiei de vest, situată pe teri-

D. Sokolski toriul ținutului Altai
..... .... . , sînt selecționate pre-oandidat m științe agricole țioaSG goiuri de păt_

lăgele roșii și varză, 
de sfeclă comestibilă. Soiul de pătlăgele
roșii „Sibirski Ștambovîi" de pildă, a fost 
obținut prin încrucișarea formelor care se 
coc repede cu soiul „Ștambovîi alpatieva". 
Acest soi se distinge prin coacerea sa 
timpurie, prin rezistența la frig și la cul
carea tulpinilor. Varza „Lebeajinskaia“ 
selecționată din varza locală din raionul 
Barnaul, are o înaltă productivitate 
— pînă la 1000 chintale la hectar și căpă- 
țîni mari — pînă la 10 kg. Sfecla come
stibilă „Altaiskaia ploskaia“ depășește în 
privința productivității soiul raional 
„Eghipetskaia ploskaia" cu 80-100 chintale 
la ha, dînd o recoltă de 400-500 chintale 
la fiecare hectar. Stațiunea a elaborat o 
metodă de însămînțări de vară a semin- 
cerilor de varză și de rădăcinoase, care 
permite să se obțină o recoltă mai bogată 
de semințe, cu reducerea simțitoare a 
cheltuielilor.

Instituțiile de cercetări științifice, sta
țiunile experimentale din Altai se stră
duiesc să-și lege mai strîns munca de 
masa largă a experimentatorilor miciuri- 
niști din colhozuri, care contribuie la 
crearea unor noi soiuri de culturi agricole 
de o înaltă productivitate adaptate la 
condițiile locale.

O muncă rodnică de îmbunătățire a 
soiurilor existente și de selecționare a 
unor noi soiuri desfășoară colhoznicul ex
perimentator L. S. Tihonenko din colho
zul „Stalin'* — raionul Tretiakovo. El a 
selecționat un nou soi de sparcetă bine 
adaptat la condițiile locale, foarte rezis
tent la frig și care asigură obținerea unei 
cantități medii de 50—60 chintale fîn și 
10-12 chintale semințe la hectar.

Planurile acestui experimentator selec
ționer sînt variate. Acum el lucrează la 
ridicarea numărului de plante cultivate 
în Altai.

G. I. Șcerbinin, Erou al Muncii Socia
liste din colhozul „Stalin'' raionul Krasno- 
șciokovo, duce o muncă de îmbunătățire 
și răspîndire a unui soi de grîu de primă
vară de o înaltă productivitate, nou în 
acest ținut „Albidum 3700". G. I. Șcer
binin a înmulțit,în fiecare an semințele 
acestui soi selecționînd la recoltare plan
tele mai productive (după numărul grăun
țelor în spic și după mărimea lui) îmbu- 
nătățindu-i calitățile.

Ca rezultat al muncii desfășurată de 
G. I. Șcerbinin greutatea a 1000 de boabe 
s-a mărit de la 25 de grame în anul 1939 
pînă la 40 de grame și chiar mai mult în 
anul 1944. Astfel, Șcerbinin a reușit să 
îmbunătățească simțitor calitățile de spe
cie ale semințelor să obțină boabe mai 
mari și o mare productivitate a soiului. 
Datorită acestei munci, productivitatea 
griului în colhoz a crescut acum pînă la j 
35 chintale la fiecare hectar. In momentul , 
de față suprafața de teren însămînțată cu 
„Albidum" din raionul Krasnoșciokovo a 
crescut pînă la 24.000 de hectare.

Realizările lui F. M. Grinko. M. E. Efre
mova, P. F. Vâri vodă. Eroi ai Muncii So
cialiste și ale multor maeștri ai agricul
turii socialiste sint cunoscute și dincolo 
de acest ținut.

In prezent, în ținutul Altai se valorifică ' 
peste 2 milioane de hectare de pâmînturi ; 
virgine și ințeleniîe. La această muncă. ' 
alături de colhoznici și de mecanizatori j 
participă activ oamenii de știință, maeștrii 
recoltelor bogate din colhozuri și experi
mentatorii din colhozuri. înarmați cu rea- j 
lizâriîe silinței miciuriniste, ei depun 
multe efertur: pentru a contribui la ridi
carea productivității culturilor de pe ogoa
rele colhozmce.

Aprovizionarea cooperativelor 
din raionul Novaci

Zilele trecute au sosit mai multe ca
mioane încărcate cu tot felul de mărfuri 
produse de fabricile și uzinele din țara 
noastră, care au fost descărcate la depo
zitele U.R.C.A.D.-Novaci.

O parte din mărfuri au venit cu indi
cația „pentru campania de recoltat". Din 
această categorie de mărfuri sînt 2.719 
bucăți seceri, 1.300 bucăți coase, 7.000 bu
căți furci de fier, 2.000 bucăți sape, 710 
bucăți greble de fier, și altele. La depo
zitul de confecții și textile au sosit numai 
de la 7 iulie a. c. mărfuri în valoare de 
93.308 lei. Printre mărfurile sosite se află 
12.982 m. pînză albită, 6.171 m. stambă cu 
diferite imprimate dintre care multe sînt 
desene noi, 1.934 bucăți batiste, 210 m. 
fețe de mese etc.

Consiliul de conducere al U.R.C.A.D.- 
Novaci, acordă o deosebită atenție notelor 
de comandă pe care le aduc gestionarii 
cooperativelor sătești deoarece ei sînt în 
permanență în contact cu țărănimea mun
citoare și cunosc cerințele ei.

Pe fiecare zi ce trece țărănimea mun
citoare din raionul Novaci primește can
tități tot mai mari de mărfuri de larg 
consum și materiale de construcție. Ca 
mărturie vie a realizărilor regimului de
mocrat-popular sub conducerea partidului 
nostru drag se întărește și se cimentează 
alianța clasei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare.

Corespondent
VASILE MIHĂILESCU 1

„ T i n t a ș u I “

— Nn știu de ee, 

pe terenul de 
baschet nimeresc 

la coș,, iar pe 
stradă, nimeresc 
numai pe-alături.

(Desen deARNO)

Sesiunea Comisiei de Colaborare
In luna iunie anul curent, a avut loc la 

Varșovia, cea de a V-a sesiune a Comisiei 
de Colaborare Tehnico-Științifică Romi- 
no-Polonă.

Pe baza hotărîrilor luate la sesiune, Re
publica Populară Polonă va preda Repu
blicii Populare Romîne documentație teh
nică din domeniul industriei de : cărbuni, 
metalurgie, chimie, alimentare și de con
strucție. De asemenea, va înlesni vizita

T ehnico-Știinfdicâ Romi no-Polona

de studiu a specialiștilor romini in unele 
probleme din domeniile de mai sus.

Republica Populară Romînă va preda 
experiența sa în problemele industriei 
materialelor de construcții, industria lem
nului și industria produselor alimentare.

In timpul sesiunii, delegația Republicii 
Populare Romîne a vizitat în Republica 
Populară Polonă un număr de întreprin
deri ale industriei ușoare, alimentare și 
lucrări de construcții. (Agerpres)

0 nouă echipă artistică
Nu trecuseră decît trei luni 

decind sosise în satul Bîr- 
său de Sus, raionul Șomcuța 
Mare învățătorul Pantelimon 
Ciofu. Mulți dintre tinerii din 
sat l-au privit cu oarecare 
neîncredere pe noul venit.

Curînd însă și-au schimbat 
părerea căci de îndată ce a 
sosit el a început să se inte
reseze de înființarea unei 
echipe culturale, lucru de care 
nu se interesase nimeni pînă 
atunci.

Și nu i-a fost de loc ușor 
să adune la repetiție tinerii 
din cele două sate, Bîrsău 
de Jos și Bîrsău de Sus, si
tuate cam la 4 km. unul de 
altul. A cerut însă sprijinul 
organizațiilor U.T.M. și a con
vocat o consfătuire cu toți 
tinerii in care s-a propus și 
apoi s-a hotărît înființarea 
echipei culturale.

Seară de seară tinerii mer
geau la căminul cultural stră- 
bătind cei 4 km.

Puțin cite puțin ei au în
ceput să îndrăgească munca 
culturală și numărul celor 
care veneau regulat la cămi
nul cultural creștea. Printre 
tinerii care pot fi văzuți a- 
desea la repetiții se numără 
și Crișan Ștefan, secretarul 
organizației de bază U.T.M. 
din Bîrsău de Sus. Andor Ga
vrik secretarul organizației 
U.T.M din Bîrsău de Jos, 
Busu Gheorghe. Micoș loan. 
Crișan Maria. Crăciun Florica 
<i încă mulți alții.

Roadele muncii lor entuzia
ste nu au intîrziat să se arate. 
La cânunul cultural al fabri
cii de sticlă din Poiana Co
drului. echipa a prezentat pri
mul festival artistic.

Prin cite emoții au trecut 
atunci! Dar succesul pe care 
l-au obținut i-a făcut să uite 
greutățile începutului și să 
se bucure din plin de el.

Acolo unde este veselie, acolo unde se aude cîntec, 
fără îndoială sînt tineri, căci acestea sînt manifestări 
specifice tinereții.

Adeseori seara prin ferestrele căminelor culturale, 
răzbat melodiile pline de foc ale jocurilor sau sunetul 
duios al doinelor.

Cintînd împreună la cor, dansind alături in echipa de 
dansuri, tinerii noștri leagă prietenii trainice.

Despre toate aceste lucruri tinerii scriu ziarului nos
tru, exprimîndu-și în felul acesta dragostea pentru fru
mos și îndeosebi pentru minunata noastră artă populară. 
Publicăm mai jos cîteva din scrisorile corespondenților 
noștri care vorbesc despre această problemă.

Repertoriul bogat și variat 
al echipei este dovada con
cretă a muncii lor. Corul pe 
patru voci a interpretat cu 
mult suflet cîntecele popu
lare „Dorul", „Di, di, mur- 
gule" și „De-ar fi mîndra 
unde-i luna", iar tinerele 
Bran Luiza și Bonte Otilia 
au cîntat melodia populară 
sovietică „Așa cum ai fost".

Echipa de dansuri a inter
pretat apoi „Ciuleandra" „Că
lușelul", „Căzăceasca" și o 
sirbă locală.

In încheierea programului 
echipa de teatru a prezentat 
piesa „Dreptatea".

Entuziasmul cu care festi
valul a fost primit de mun
citorii de la fabrica de sticlă 
a fost răsplata cea mai de 
preț pentru munca depusă.

Dar acesta nu a fost decît 
începutul căci echipa cultu
rală a satelor Bîrsău de Jos 
și Bîrsău de Sus, a mai pre
zentat numeroase festivaluri 
artistice din ce în ce mai fru
moase, îmbogățindu-și neîn
cetat repertoriul.

Corespondent 
VICTOR ACHIM

Repertoriu bogat
E un lucru știut de toți că 

tinerilor le place să cînte și 
să danseze, fie organizați in 
echipe artistice, fie la hora 
de duminică.

Și tinerilor din comuna 
Beiu, raionul Giurgiu le pla
ce acest lucru. Ei au o echi
pă artistică formată din 40 
de tineri care duce o activi
tate intensă. Acum de pildă 
ei se pregătesc pentru etapa 
raională a celui de al III-lea 
concurs pe țară al echipelor 
de artiști amatori.

Corul și soliștii repetă zil
nic cîntecele cele mai fru
moase din repertoriul lor ca: 
Hațegana, Cîntecul Păcii. Nici 
echipa de dansuri nu se lasă 
mai prejos. Ea pregătește dan
suri, care de care mai fru
moase. Așa sînt: „Cirligul", 
„Ca la Beiu“, „Hora ca la 
Chiriacu", „Chindia" și al
tele.

In afară de dansuri și co
ruri, echipa mai are și o or
chestră formată din 12 tineri 
sub conducerea tînărului Bur- 
cescu Marin.

La cor, în echipa de dan

suri sau în orchestră, tinerii 
muncesc cu multă dragoste, 
căci la concurs vor să fie 
printre primii.

Corespondent 
FICIU JEAN

Cînt și joc în Bobicești
Zi de duminică în comuna 

Bobicești, raionul Balș. Gră
biți, utemiștii Rotaru Plorica, 
Gheorghe Radu, Radu Bă- 
lașa, Gheorghe Danciu, Coan- 
dă Marin se îndreaptă spre 
căminul cultural „Nicolae 
Bălcescu". Ei fac parte din 
echipa artistică a căminului. 
Mai în fiecare zi de sărbă
toare ei prezintă pentru ță
ranii muncitori din. comună 
cite un frumos program ar
tistic. De data aceasta progra
mul cuprinde cîntecele popu
lare „Bade-al meu e tracto
rist", „înflorește țara mea", 
„La noi în gospodărie" și 
altele.

Scena căminului cultural 
se va cutremura din nou sub 
pașii tinerilor dansatori. „Ca 
la Breaza", „Marioara" sînt 
interpretate cu multă măies
trie de utemiști.

Cu succesele echipei artis
tice din Bobicești se pot mîn- 
dri între alții tov. Nedelcu 
Mihai, secretarul organizației 
de bază U.T.M. din comună și 
tov. Florentin Moștenescu, 
directorul căminului. Nu le-a 
fost ușor la început — dar 
au reușit.

Corespondenți
DORIN CHITEZ 

și
IRIMIA CONSTANTIN

Visul doctorului Astrov
Așa cum ți s-a 

întîmplat de atî- 
tea ori, ai rămas 
și acum pe gîn- 
duri privind por
tretul de pe prima 
foaie a cărții. Din 
fotografie te pri

vește chipul unui bărbat cu ochi blînzi, 
sclipind de inteligență, care a văzut mai 
mult și mai departe decît alții, a judecat 
totul, a încurajat pe cei bravi și și-a rîs 
de cei nevrednici, un om cu înfățișare 
modestă, cu un pincenez așezat cuminte 
pe nas : Anton Pavlovici Cehov. Totul la 
el este cît se poate de simplu; el arată în
tocmai ca un medic oarecare, cum îi plă
cea să spună, ca doctorul Astrov de pildă, 
personaj principal al ........................
Vania".

Pe doctorul Astrov 
scenă. Era un bărbat 
cut, un om cu spirit 
cu un suflet mare, un doctor iubitor de 
oameni, dornic să le înfrumusețeze traiul, 
socotind că merită să dea tot ce avea 
mai bun în el, să-și ____
existență acestui scop măreț. In mijlo
cul unei vieți meschine și urîte, întîmpi- _ 
nat cu neînțelegere și batjocură, docto- a-și ajuta familia numeroasă ce se zbătea 
rul Astrov încălzea la sufletul său un vis 
pentru a cărui realizare muncea fără 
odihnă, luptind cu cele mai mari greu
tăți. Visul lui era de a stăvili degrada
rea pămînturilor prin tăierea pădurilor, 
de a face să crească marea, minunata 
pădure rusească, simbol plin de forță al 
vieții celei noi și fericite pe care o dorea 
poporului său.

Cîteodată, Astrov visa cu glas tare : 
„...Cînd trec pe lîngă pădurile țăranilor, 

pe care le-am scăpat de la tăiere sau cînd 
aud freamătul lăstărișului sădit cu mîinile 
mele, simt că și clima e puțintel în stă- 
pînirea mea și că dacă peste o mie de 
ani omul va fi mai fericit cît de cît, asta 
și mie mi se va datora", spunea el.

Avea dreptate bunul doctor cînd nă
zuia că oamenii vor trăi cîndva mai fe
riciți, dî| nu bănuia că visul lui se va 
împlini mult mai de vreme. Dacă Anton 
Pavlovici Cehov ar fi astăzi printre noi,

piesei lui, „Unchiul

l-ai văzut poate pe 
frumos și bine fă- 
viu și pătrunzător,

dedice întreaga

sau dacă ar trăi vreunul dintre eroii săi, 
ale căror fapte și cuvinte ne emoțio
nează și ne înalță sufletul, ar recunoaște 
că ne aflăm în zilele cînd această feri
cire înflorește în patria iubită a scriito
rului, ca și pe o bună parte a pămîntu- 
lui, în zilele cînd semințele fericirii mult 
dorite s6 înfig tot mai adine, pe noi și 
noi ogoare.

Intr-adevăr, acum cînd se împlinesc 
50 de ani de la moartea marelui om și 
scriitor, visul acesta al lui Astrov — 
Cehov, nu mai e vis, ci a trecut din do
meniul fanteziei în cel al realității de 
toate zilele. De aceea privind portretul 
scump al lui Anton Pavlovici, ne lăsăm 
furați de îneîntarea de a ne simți aproa
pe de el și parcă îl ascultăm vorbind. 
El glăsuește despre ^drumul lung și greu 
care duce de la viața de închisoare din 
„Sala nr. 6" pînă la reînoirea după care 
tînjeau și în întîmpinarea căreia alergau 
cu brațele deschise, cu părul fluturînd în 
vînt și cu ochii aprinși eroinele și eroii 
lui dragi, reînoirea pentru care trudea 
doctorul Astrov.

★
A fost odată un băiat silitor care învă

ța și muncea din răsputeri, scriind schițe 
pentru revistele umoristice la modă spre
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în nevoi. Antoșa, copilul preferat al fa
miliei Cehov, a învățat astfel de mic să 
deosebească binele de rău, să vadă ce se 
ascunde în spatele ipocriziei de tot felul, 
să cunoască racilele vieții păcătoase mic- 
burgheze, a luptat și nu s-a lăsat cuprins 
în mrejele ei, a demascat-o cu tărie încă 
în lucrările literare din tinerețe.

Dar Antoșa Cehonte (cum semna Ce
hov în primele sale lucrări) a știut să 
vadă în jurul său nu numai ceea ce era 
putred, dar și pe minunatul om simplu rus, 
cel care suferea de pe urma mizeriei vie
ții dar care avea s-o și învingă pînă la 
urmă. Dragostea lui pentru omul simplu, 
pentru popor, încrederea în viitorul lu
minos al acestuia a fost ca o plută mă
iastră care l-a ținut deasupra valurilor 
ticăloșiei și asupririi din Rusia țaristă, 
ferindu-1 de prăpăstiile ispitei ce se des
chideau în fața lui, ca și în fața altor 
intelectuali, ruși ai vremii, dintre care 
nu puțini s-au lăsat momiți.

In inima lui minunată, încăpeau legate 
indestructibil, dragostea pentru cei mulți 
alături de ura nestăvilită față de toți 
netrebnicii, față de toți Prișibeev-ii și 
Ociumelov-ii, care făceau viața de ne-

trăit. Citind din vasta lui operă, făcînd 
cunoștință cu toate aceste chipuri care 
populau societatea rusă a vremii, simți 
că inima ta bate la unison cu aceea a 
lui Cehov și a lui Astrov. Plin de dra
goste te apropii de doctorul Dîmov („Săl- 

■ tăreața") care a murit deoarece, încercînd 
să salveze viața unui băiat, i-a supt prin
tr-un tub abcesele difterice și s-a molip
sit, acest om nobil, de a cărei măreție 
nimeni nu și-a dat seama cit a trăit, 
fiindcă a muncit în tăcere, pătruns de 
conștiința înaltei lui datorii. II iubești și 
pe vătășelul Loșadin („In interes de ser
viciu") care aleargă prin frig și ploaie, 
prin vînt și arșiță avînd parte în viață 
de tot ceea ce e greu și mizerabil, fiind
că ceea ce e ușor și plăcut e acaparat de 
cei bogați; îl iubești pe
(„Mărturisiri zadarnice") a cărui soartă e 
atît de tragică îneît nu-i rămîne 
împărtășească nefericirea — moartea uni
cului copil — decît calului său ! îl iubești 
pe orfanul Iegorușca („Stepa") care su
feră mîhnirea despărțirii de casa părin
tească, dar a cărui durere se va trans
forma fără îndoială în bucurie, odată cu 
trecerea anilor și cu schimbarea vieții 
întregului popor. Aceasta o simți pri
vind stepa rusească pe care o străbate 
copilul și în care „începi să vezi trium
ful, tinerețea și înflorirea tuturor forțe
lor, triumful pătimaș al setei de viață".

Da, citind rîndurile marelui tău prie
ten ai vrea să spui alături de el : „Ce 
desfătare este să stimezi pe oameni". Vei 
putea însă să încerci o asemenea desfă
tare doar dacă vei învăța de la Cehov să 
cultivi în sufletul tău nu numai dragostea 
ci și ura, ura pentru cei care dușmă
nesc omul, pentru cei care uzurpă nu
mele de om. Cum vei putea să-1 iubești 
cu adevărat pe doctorul Astrov fără să-i 
urăști pe acei care zădărniceau împlini
rea visurilor lui; cum vei putea să-1 în
drăgești pe sărmanul băiat care se usucă 
de foame („Stridiile") fără să te aprinzi 
de mînie la gîndul că niște derbedei 
și-au bătut joc de el, dîndu-i să mănînce 
stridii, cum să nu-i dușmănești, pe egoi
sta și depravata Natașa („Trei surori"), 
pe criminala Axinia („In rîpă") care 
omoară copilul Lipei opărindu-1, cum să 
nu-ți vină să crăpi cu o lovitură capul 
lui Nichita, paznicul idiot și crud al sălii 
nr. 6, simbolul atît de pregnant al hîdei 
orînduiri țariste, înăbușitoarea celor mai 
frumoase aspirații ale oamenilor ruși, 
cum să nu-i urăști pe toți aceștia?

birjarul Iona

să-și

Dar numai prin dragoste și ură, numai 
suspinînd ca cele trei surori Prozorov, nu 
vei schimba radical și la timp soarta po
porului. Toată viața lui Cehov a fost o 
căutare chinuitoare a mijloacelor care 
pot izbăvi omenirea de cohorta de tică
loși. de groaznicele suferințe. Tragedia 
vieții lui a constat în aceea că a murit 
înainte de a-și da seama că revoluția este 
singurul mijloc pentru salvarea omenirii, 
dar el a luptat tot timpul pentru găsirea 
soluției celei adevărate, a condamnat pe 
cei care au luat-o pe făgașuri greșite pe 
cei care se lăsau legați la ochi de tot 
felul de iluzii.

In persoana blîndului și liniștitului 
Cehov, leneșii și grandomanii, capitular
zii și neputincioșii, lingăii și falșii pro
povăduitori ai adevărului au găsit un 
aspru și neînduplecat judecător. Ochiul 
atent și inteligent al marelui scriitor i-a 
dibuit sub orice mască s-au ascuns, i-a 
scos binișor de guler afară și i-a expus 
în toată goliciunea lor, făcîndu-i de rîsul 
tuturor. Cunoscător desăvîrșit al sufletu
lui omenesc el a știut să surprindă în cî
teva trăsături fine de creion portretele 
morale ale acestor neisprăviți și a reușit 
de minune să ni-i facă ridicoli și nesu- 
feriți.

Privind cu lupa lui minunată mai poți 
descoperi și astăzi în viață pe unii din
tre aceștia care n-au dispărut cu totul 
la arhiva vechilor orînduiri și nu poți 
găsi decît cuvinte pline de dispreț pentru 
„demnii" intelectuali ai lui Cehov, lingu
șitorii desfrînatului milionar Piatigorov 
(„Masca"), pentru funcționarul („Moartea 
funcționarului") care n-avea liniște și a 
murit fiindcă strănutase în chelia superio
rului, pentru „omul din cutie" cel căruia 
îi era frică de orice idee înnoitoare, te- 
mîndu-se pînă și de umbra lui.

Cehov te îndeamnă să rîzi și de „mic- 
profit" fiul arhitectului Polozniev („Viața 
mea") care credea că va rezolva toate 
problemele dedieîndu-se muncii manuale 
și care își dă seama pînă la urmă că 
„reîntoarcerea" tolstoiană la pămînt nu 
reușește să schimbe viața lui și a asupri- 
ților țărani. Cît de bine înțelegi acum de 
ce caricatura de narodnic, Piotr Mihailîci 
Vlasici („Vecinii") n-a putut să ridice 
viața satului cu lăptăriile și obștiile pe 
care le preconiza după cum nu a făcut 
nimic pentru salvarea țăranilor de la 
degenerare nelipsita participantă la acti
vitatea zemvstvelor, Lida Volceaninova 
(„Casa cu mezanin"). Condamnați de 
Cehov sînt și Vladimir Ivanîci, pentru că 
a renunțat la lupta revoluționară și a dis
trus astfel viața lui și a nobilei Zinaida 
Feodorova care se sufoca în lipsa unui 
suflu de aer curat, purificator al atmos
ferei viciate a societății ei, ca și Verșinin 
(„Trei surori") care era oricînd gata să 
vorbească despre frumusețea vieții ce va

veni dar nu mișca nici un deget pentru 
aceasta, ca și doctorul Raghin („Sala 
nr. 6") mare amator de conversații filozo
fice, dar care nu avea nici măcar forța 
de a stîrpi ticăloșiile din spitalul lui, lu
cru care l-a costat viața.

Chiar dacă n-a văzut forțele capabile să 
înfăptuiască revoluția, Cehov le-a dat oa
menilor sfaturi de preț, i-a învățat că nu 
se poate construi o lume a bunăstării și 
fericirii „cu petice" și „cîrpeli" cu oameni 
slabi și nehotărîți.

„La om, spunea doctorul Astrov, toate 
trebuie să fie frumoase ; și chipul, și îm
brăcămintea, și sufletul, și gîndurile". 
Aceste cîteva cuvinte, care răsună în 
mintea cititorului ca un imn închinat 
omului — stăpînul pămîntului — repre
zintă o expresie plină de frumusețe a 
crezului artistic al lui Cehov și a esen
ței concepției sale despre viață — dra
gostea față de oamenii din popor. Dar ele 
au în același timp valoarea unui apel la 
lupta cu ceea ce e meschin și mic-burghez 
în însăși sufletul tău. Cehov te îndeamnă 
să-ți dăruiești toate gîndurile și senti
mentele idealului nobil al eliberării ome
nirii, căci fără o asemenea dăruire nu vei 
putea fi niciodată pe deplin mulțumit în 
viață. Atîta vreme cît majoritatea oame
nilor se zbate în neajunsuri nimeni nu-și 
va putea construi un mic paradis, izolat 
și stingher — pare că ne spune întreaga 
operă cehoviană.

Doctorul Astrov, Cehov însuși, nu înțele
gea frumusețea despărțită de muncă, con
damna pe aceia care trăiau o viață nefo
lositoare, care nu munceau. Nu există om 
adevărat în opera lui Cehov care, ase
menea scriitorului, să nu îndrăgească 
munca, să nu vadă în eă o mare forță 
în lupta pentru salvarea și progresul 
omenirii. Și nu întîmplător veți găsi 
la Cehov drept simbol al fericirii și 
vieții luminoase pe care o așteaptă și o 
merită poporul, tocmai rezultatul muncii 
de fecundare și înfrumusețare a pămîn
tului, pădurea doctorului Astrov, livada 
cu vișini, bogata grădină a horticultorului 
Pesoschi, nu întîmplător sînt condamnați 
de Cehov ca și de viață cei care distrug 
aceste podoabe ale pămîntului, caraghioa
sa Ranievscaia și acel pierde-vară de 
Gaiev („Livada cu vișini"), senilul intelec
tual Covrin („Călugărul negru"), care-și 
caută ieșirea din mediocritate în haluci
națiile sale mistice.

Dar cine pășește în domeniul muncii, 
spunea Cehov, a intrat într-un sanctuar, 
aici nu încap mofturile și jumătățile de 
sentimente, amatorismul. Munca este un 
proces de creație care înalță și purifică pe 
om și care cere din partea lui tot sufle
tul, munca adevărată este o artă, tot așa 
cum arta este o muncă fără preget, tita
nică, de la care însăși el nu s-a dat îna
poi. O fetiță firavă și simplă dar de o

mare forță sufletească, Nina („Pescăru
șul") a înțeles acest lucru, ea a sacrificat 
pe acest altar fericirea ei personală și a 
ajuns, învingînd cele mai mari greutăți, 
la piscul adevăratei arte pe care a pus-o 
în slujba poporului. Iar fostul ei iubit 
Treplev care vroia să facă artă dar nu 
știa cui s-o închine și nu știa să-i alimen
teze flacăra nestinsă cu însăși inima lui, 
s-a sinucis înțelegîndu-și inutilitatea.

★
Dacă l-ai citit și l-ai înțeles pe Cehov, 

dacă-1 iubești, îl vei simți totdeauna ală
turi de tine și, de cite ori viața mic-bur- 
gheză banală și plină de nimicnicie te va 
îmbia, de cite ori vei fi gata să cedezi în 
fața greutăților, făcînd compromisuri pro
priei tale conștiințe, vei vedea zîmbetul 
ironic al lui Anton Pavlovici și aceasta 
îți va aduce aminte de un anume perso
naj din opera lui al cărui exemplu tu nu 
trebuie să-1 urmezi. Tu vei înțelege atunci 
că trebuie să preferi ca și Ania („Livada 
cu vișini") ca și Nadia („Logodnica") nu 
drumul bătătorit și searbăd, ci drumul 
drept și greu, acela care duce spre elibe
rarea omenirii.

Iar astăzi cînd noi răsfoim plini de 
respect și dragoste capodoperele lui, pen
tru a căror apreciere el nu găsea să spună 
cu modestie decît că au „greșeli de tipar", 
și cînd ne aflăm parcă în preajma lui, ne 
simțim irezistibil tentați să-i spunem, si-, 
guri că el va înțelege și ne va aproba : 
Dragă Anton Pavlovici ! Trăim astăzi zi
lele cînd visul tău și al doctorului Astrov 
a intrat cu drepturi depline în viață, cînd 
pe locurile unde eroii tăi, oamenii buni 
dar nefericiți își iroseau viețile, oamenii 
sovietici ridică uriașele perdele de păduri 
în calea degradării pămînturilor, a sece
tei și a vîntului. La 50 de ani de cînd ai 
plecat dintre noi, Leonid Leonov a scris 
un mare roman despre împlinirea acestui 
vis „Pădurea rusească", iar compozitorul 
Dimitri Șostacovici a imortalizat epopeea 
construirii fericirii poporului în oratoriul 
„Cîntarea pădurilor" Poți fi mîndru că 
prezicerile despre gloria viitoare a po
porului rus se împlinesc și că în Uniunea 
Sovietică a fost inaugurată prima centrală 
electrică atomică, pas epocal care duce 
spre timpul cînd viața omului va fi pe de
plin frumoasă — comunismul. Crede-ne 
că primim din suflet felicitarea pe care 
ne-ai adresat-o alături de Ivan Dimitrici 
Gromov („Sala nr. 6") care spunea : „...vor 
răsări zorile unei vieți noi, va triumfa ade
vărul și — pe ulița noastră o să fie sărbă
toare ! Eu nu voi ajunge vremurile aces
tea, voi muri, dar în schimb strănepoții 
altora le vor apuca. Ii felicit din tot sufle
tul și mă bucur, mă bucur pentru ei !"

B. DUMITRESCU



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

Mefode tinerești în munca cultural-artistică
Plină de frumusețe șl de mare răspun

dere este sarcina educării tineretului în 
spiritul comunismului. Insă educația co
munistă a tineretului nu poate fi reali
zată decît printr-o muncă făcută cu pa
siune; orice atitudine funcționărească, 
orice lucru de mîntuială in această 
direcție nu poate să dea decît cele mai 
slabe rezultate. Discuția „Cum să facem 
viața de U.T.M. mai interesantă, mai plină 
de conținut'1 a deșteptat atenția multor 
activiști. Ei se preocupă din ce în ce mai 
mult pentru a înviora activitatea organi
zațiilor noastre.

Noi trebuie să le arătăm acestora că 
sursele pentru îmbunătățirea muncii cu 
tineretul nu trebuie căutate în afară ci în 
primul rînd in însăși viața de organi
zație, în însăși acele domenii care au fost 
mai puțin studiate și folosite. Una din 
pirghiile cele mai de seamă pentru edu
carea multilaterală a tineretului nostru o 
constituie munca cultural-artistică și 
sportivă, nenumăratele posibilități pe care 
ea ni lo deschide. Practica de toate zilele 
ne dovedește că acolo unde există o bo
gată viață cultural-artistică tinerii sînt 
mai plini de entuziasm și avînt și parti
cipă cu interes la viața de organizație 

tși invers, orice organizație U.T.M. bine 
închegată, știe să-și înfrumusețeze munca 
cu ajutorul activității cultural-artistice. 
s-o facă atractivă și plină de conținut 
educativ pentru tineret. JJiciodată nu va 
putea fi fruntașă acea organizație in care 
băieții și fetele muncesc în silă, încrun
tați. fără voioșie și avînt tineresc. Cine a 
citit minunatul roman „Așa s-a călit oțe
lul" de N. Ostrovschi nu poate uita că 
veselul Pavea Corceaghin, deși era se
cretar de comitet raional, mergea în mij
locul tinerilor de la sate, le cînta din ar
monică și îi atrăgea astfel spre organi
zația care avea să le insufle educația co
munistă, să facă din ei tineri patrioți de 
nădejde ai Țării Sovietice. Și astăzi, peste 
tot unde se află comsomoliști, sînt și cîn- 
tece, dansuri, bucurie, entuziasm și mun
că creatoare.

Munca cultural-artistică prin însăși 
esența ei este străină de orice șablon și 
devine ineficace deîndată ce este folosită 
în mod mecanic. Din păcate însă mai sînt 
destule organizații U.T.M. care s-au mo
lipsit de rutină, care nu caută să aducă 
de fiecare dată ceva nou și din această 
cauză nu pot obține rezultatele cele mai 
bune. Este necesar să tratăm activitatea 
cultural-artistică cu mai multă atenție și 
s-o încredințăm acelor tovarăși care do
vedesc aptitudini, talent, inițiativă și tra
gere de inimă.

Indiferent de care domeniu al muncii 
cultural-artistice ne ocupăm, trebuie să 
avem grijă ca, pe baza indicațiilor arti
colului redacțional din „Scînteia" : „Pen
tru continua îmbunătățire a muncii 
Uniunii Tineretului Muncitor" să asigu
răm un conținut just, să educăm tineretul 
în spiritul ideilor marxist-leniniste, în 
spiritul dragoste: față de partid și patrie, 
față de Uniunea Sovietică, în spiritul in
ternaționalismului proletar. Nu trebuie să 
neglijăm nici forma de prezentare a con
ținutului, să-i dăm totdeauna un aspect 
frumos, interesant, nou.

Să vorbim de pildă despre lărgirea ori
zontului cultural general al tineretului. 
Organizațiile U.T.M. și în acest domeniu 
au făcut progrese serioase în raport cu 
anii trecuți; Dar tocmai fiindcă am făcut 
pași seribși înainte nu avem dreptul să 
stăm pe loc, mai ales dacă ne gîndim la 
exigențele sporite ale tineretului. Iar 
dacă vom examina problema în această 
lumină vom vedea că mai avem destule 
lipsuri. Nu puține sînt organizațiile în 
care nu se țin deloc conferințe sau în care 
se țin rar, neregulat. Tinerii noștri au 
dreptul și cer să audă cel puțin odată pe 
lună o conferință interesantă. Nu mai in
sist asupra faptului că unele conferințe 
sînt slab redactate, plictisitoare, fără 
exemple interesante, fapte inedite, iar 
unii referenți nu reușesc nici să le citeas
că corect, și cu atît mai puțin să răs
pundă la întrebări, să dea lămuriri 
suplimentare. Aici revine sarcina grupu- 
lm ^e. lectori al comitetului orășenesc 
să-și îmbunătățească munca și comitete
lor raionale de a recruta referenți 
pricepuți. Dar nu puține lucruri pot 
face și organizațiile de bază. Ele 
pot de exemplu să recomande tineri
lor să participe la conferințele S.R.S.C. 
sau la interesantele jurnale vorbite de 
actualități sovietice organizate de 
A.R.L.U.S. unde vor avea multe de în
vățat. Mult ar contribui Ia ridicarea ni
velului cultural dacă vizionările colective 
de filme și piese de teatru s-ar face mai 
des și regulat și dacă s-ar merge și mai 
departe în această direcție îndreptînd ti
neretul spre teatrele de operă și operetă, 
spre muzee, expoziții, parcuri de cultură 
și odihnă.

Unii activiști încearcă să motiveze lip-

Vocea crainicului de la stația de ampli
ficare a complexului „Grivița Roșie" stră
bate halele spațioase de la sudură va- 

. goane, trece prin atelierele de strungărie, 
( se face auzită în vacarmul de la cazan- 
) gerie încercînd parcă să stăvilească țăcă- 
(nitul asurzitor al ciocanelor pneumatice. 
1 Tineri și vîrstnici, aplecați asupra strun- 
Igurilor sau rabotezelor ascultă apelul co- 

^^îitetului U.T.M. și al colectivului spor- 
^Riv, care-i cheamă să participe cu toții 
| la trecerea probelor G.M.A. de înot... 
ț Și iată că vineri la ora 3, după încetarea 
\lucrului, tineri și vîrstnici se îndreaptă 
grăbiți spre locul unde se face adunarea. 
Două mașini spațioase le stau la dispo- 
(Ziție, dar imediat ele devin neîncăpătoare. 
Dorința tinerilor muncitori de a-și trece 
probele G.M.A. la înot sau de a învăța 
acest sport care-ți oțelește trupul, este 
deosebit de mare. Ea a izvorît mai cu 
seamă atunci cînd comitetul U.T.M. a ho- 
tărît să răspundă chemării la întrecere 
pe țară lansată de tinerii de la uzinele 
„Bernat Andrei" din Oradea. însăși mem
brii comitetului U.T.M. în frunte cu tov. 
Ion Ilie secretar al comitetului, vor să fie 
primii în această acțiune, așa că cele două 
mașini încărcate cu peste 120 tineri se 
îndreaptă spre locul de desfășurare al 
probelor G.M.A. de înot — ștrandul C.F.R. 
de la Băneasa. Trebuie remarcat că în 
urma acestei acțiuni, foarte mulți tineri 
care pu cunoșteau înotul, ba mai mult, 
fugeau de apă, astăzi vin din proprie ini
țiativă și cer instructorilor de înot să-î 

Omvețe acest sport atît de util.
Desigur că mulți dintre tineri și bine

înțeles și cei în vîrstă, care au venit în 
această zi la ștrand, cunoșteau înotul, așa 
că pînă la fluerul ștarterului, zeci de tru
puri vînjoase s-au avîntat în apa limpede 
a lacului, spre „dezamăgirea" altora, care 
nu se-ncumetau să intre în apă. Bineîn
țeles motivul nu era altul decît acela că 
nu știu să înoate.

„Dar nu-i nimic — și-a spus tovarășul

Lupeș Florica
secretar al comitetului orășenesc

U.T.M. București

sa lor de preocupare pentru activitatea 
cultural-artistică prin pretinsa lipsă a 
mijloacelor materiale. Adevărul este că 
de cele mai multe ori aceștia încearcă să 
ascundă astfel comoditatea lor de a gîndi, 
de a căuta de fiecare dată, ceva nou și 
folositor. Dacă vom pătrunde mai adine 
în v-iața unor organizații utemiste vom 
vedea însă că ele nu folosesc cum trebuie 
toate resursele pe care le au la dispoziție. 
Nu puține organizații U.T.M se mai de
zinteresează de activitatea cluburilor și 
colțurilor roșii, nu utilizează toate mij
loacele pe care acestea le pun la înde- 
mină. Așa se petrec lucrurile de pildă la 
întreprinderea „Metalica" raionul N. Băl- 
cescu, unde organizația U.T.M. nu s-a pre
ocupat deloc de activitatea clubului. De ce 
nu s-ar organiza serate ale tineretului în
chinate fruntașilor în producție, inchinate 
anumitor opere literare, audiții de muzică 
pe discuri, întîlniri cu comuniști, cu maiș
tri și fruntași in întreceri, cu scriitori, ar
tiști, ostași, de ce nu s-ar organiza sim
pozioane, procese literare ? Cite ar putea 
învăța tinerii dintr^o fabrică din discuția 
cu un tînăr pictor, de pildă, care le-ar 
vorbi despre arta marilor maeștri ruși Re
pin, Serov, Suricov, arătindu-le reprodu
cerile care apar din belșug în reviste, po- 
vestindu-le despre munca lor de creație, 
prezentîndu-le citeva din lucrările lor !

Un alt domeniu al activității cultural- 
artistice unde avem mult de făcut este 
munca cu cartea. La întreprinderea F.R.B, 
comitetul U.T.M. se preocupă cu atenție 
de această problemă și așa se explică 
că biblioteca bine aprovizionată cu toate 
noutățile este frecventată de numeroși ti
neri, că aici funcționează cu bune rezul
tate un cerc de prieteni ai cărții. Este in
teresant de văzut însă că de obicei mem
brii comitetelor U. T. M. unde această 
muncă merge defectuos sînt vizitatorii 
cei mai rari ai bibliotecii și rar îi vezi cu 
cîte o carte în mină.

Ce să ne mai mirăm că tinerii de la 
„Dacia-filatură" nu prea iau cărți de la 
bibliotecă atîta vreme cît nu s-a prevă
zut în planul de muncă al organizației 
U.T.M. nimic referitor la munca cu car
tea și însăși membrii comitetului U.T.M. 
nu se prea „omoară" cu cititul. Mai sînt 
destule organizații U.T.M. care nu urmă
resc cu atenție lectura membrilor lor, nu 
îndrumă munca tinerilor bibliotecari, nu 
popularizează suficient cartea prin recen
zii, discuții individuale, vitrine, panouri 
etc. Și că întotdeauna acolo unde noi 
muncim slab, elementele dușmănoase și 
descompuse folosesc acest lucru și răspîn- 
desc în rîndurile tinerilor rămășițe ale 
maculaturii burgheze, romane polițiste, 
pornografice etc.

In multe organizații s-a încetățenit obi
ceiul de a se face recenzii la diferite cărți. 
Dar comitetele U.T.M. manifestă o slabă 
exigență față de acestea, încredințează de 
multe ori asemenea sarcini unor tovarăși 
nepregătiți și neajutîndu-i, dau posibili
tate să prezinte tinerilor recenzii seci 
și plictisitoare, care se mulțumesc de 
cele mai multe ori să relateze destul de 
prost subiectul, fără să arate ascultăto
rilor în ce constă măiestria autorului, ce 
învață ei din acțiunile eroilor cărții, cum 
trebuie folosită cartea pentru munca de 
educație.

Tineretul se simte puternic atras spre 
activitatea artistică de amatori. Despre 
aceasta vorbesc convingător succesele 
unor organizații U.T.M. cum ar fi de pil
dă cea de la uzina „7 Noiembrie" unde 
au fost organizate brigăzi artistice care 
popularizează fruntașii în întrecere și sa
tirizează pe codași, birocrați și alte ele
mente care frînează dezvoltarea muncii, 
sau cea de la cooperativa „Electrobobina- 
jul" unde tinerii participă la organizarea 
spectacolelor de estradă cu lucrări sati
rice originale inspirate din munca de zi 
cu zi.

Tinerii alcătuiesc majoritatea în coru
rile, echipele de dansuri, orchestrele de 
pe lingă întreprinderi și instituții. Din 
nefericire nu puține sînt comitetele 
U.T.M. care nu se interesează de aceste 
echipe, lăsîndu-le cu totul în seama sin
dicatelor. Așa procedează de pildă, comi
tetele^ U.T.M. de la „Flacăra Roșie" și 
„Armătura". Se înțelege că rolul princi
pal în organizarea acestor echipe trebuie 
să revină sindicatelor, dar atîta vreme cît 
organizațiile U.T.M. pot folosi această ac
tivitate ca o metodă de educație nu au 
dreptul să o neglijeze. Tocmai de aceea 
comitetele U.T.M. trebuie să se ocupe cu 
stăruință de atragerea tinerilor în activi
tatea artistică, trebuie să-i cunoască pe
---------- ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦-------------------------------------

înotătorii la start!
Cu cîtva timp în armă ziarul nostru 

a publicat o scrisoare a tinerilor de la . 
uzinele „Bernat Andrei** din Oradea | 
prin care aceștia pe baza inițiativei ti
nerilor de la uzina „Boleslaw Bierut" 
din Capitală chemau toate organiza
țiile de bază U.T.M. ca in cinstea zilei 
de 23 August cît mai mulți tineri să 
învețe să înoate și să-și treacă norma 
G.M.A. la înot. Sute de organizații de 
bază U.T.M. răspunzind acestei che
mări au început să mobilizeze tinerii 
la antrenamente pentru a învăța să 
înoate. Tinerii de la complexul „Gri
vița Roșie" din Capitală au răspuns 
și ei cu însuflețire la această inițiativă.

Satmari antrenorul secției de înot a colec
tivului Locomotiva „Grivița Roșie" — vor 
învăța toți să înoate".

Vrînd. nevrînd, primii care au fost „con
vinși" să intre în apă, dintre neștiutori, 
au fost cazangiul Florea Simion, utemista 
Vasilescu Liliana și timplarul Dumitru 
Albiei.

Desigur că primul contact cu apa nu a 
fost tocmai plăcut. La prima înghițitură, 
Vasilescu Liliana era decisă să renunțe a 
mai învăța să înoate. Dar de acum era 
prea tîrziu. Apa caldă, soarele arzător și 
în mod deosebit „hărnicia" cu care cei
lalți tineri căutau să învețe cît mai corect 
fiecare mișcare a tehnicei înotului, toate 
acestea au „înmuiat" hotărîrea ei de a 
bate în retragere. Așa că exercițiul începu 
din nou, mai intens, cu mai multă hotă- 
rîre' și voință de a învăța. Mai ales că 
de sus, de pe mal, antrenorul de înot 
Satmari privea atent fiecare mișcare a în
cepătorilor, corecta poziția brațelor sau a 
picioarelor.

Desigur că orice început este geru. As
tăzi însă, după citeva ședințe de antre
nament și cazangiul Florea Simion și tîm-

cei care sînt mai talentați sau au apti
tudini pentru diverse domenii ale aces
tei activități, să-i stimuleze, trebuie să se 
ocupe de educarea tinerilor din echipele 
artistice în spiritul disciplinei și al mora
lei noastre.

Organizațiile U.T.M. trebuie să se inte
reseze îndeaproape de desfășurarea mun
cii artistice, să discute această problemă 
în adunări, să caute a determina îmbo
gățirea repertoriilor echipelor și nu repe
tarea la nesfîrșit a acelorași dansuri și 
cîntece, trebuie să sprijine dezvoltarea 
unor echipe cum sînt de pildă cele de 
teatru. De ce n-ar încuraja organizațiile 
U.T.M. dezvoltarea creației personale a 
tinerilor, compunerea de cîntece și ver
suri, de cuplete satirice, strigături etc., 
care plac atît de mult tineretului și care 
sînt de un real ajutor în munca de edu
cație ? Dar pentru ca lucrurile să se pe
treacă astfel trebuie ca membrii comite
telor U.T.M. să se intereseze mai mult de 
activitatea artistică și să participe chiar 
Ia această activitate și nu să se sustragă 
de la ea cum face secretarul organizației 
U.T.M. de la întreprinderea „Atelierele 
Centrale I.T.B." sau tov. Dudău Petre de 
la organizația U.T.M. de la Abator, raionul 
N. Bălcescu, care socotesc că dacă vor 
apare pe scenă vor face să le scadă presti
giul.

Aș vrea să mai spun ceva despre cîn- 
tec. La multi dintre activiștii noștri exis
tă o concepție cam rigidă în această di
recție. Ei socotesc că numai corul tre
buie să se ocupe de cîntece. Dar cintecul 
este un mijloc minunat de a însufleți 
orice muncă. Unde scrie că tinerii pot 
cînta bine numai la cor, cu partituri și 
dirijor? Cred ca activiștii ar trebui să în
curajeze tinerii să învețe cîntece pe care 
să le cînte la lucru, înaintea sau la sfîr- 
șitul unei ședințe, în excursii, ori de cîte 
ori se află împreună cîțiva tineri.

Tineretului îi place să se distreze, să 
danseze, să cînte. Departe de a căuta să 
înăbușim aceste tendințe firești noi tre
buie să dăm posibilitate tinerilor să și le 
satisfacă, căci atîta timp cît vom ști să-i 
dăm un conținut sănătos distractiv, vom 
reuși să ne apropiem tineretul și să con
tribuim la educarea lui. Unele organizații 
U.T.M. din București însă nu dau aten
ția cuvenită acestei probleme și se fac a 
nu ști că în întreprinderile lor se organi
zează baluri și reuniuni cu scop exclusiv 
mercantil și conținutul educativ este ne
glijat complet dîndu-se astfel posibilita
tea să se manifeste rămășițele putredei 
morale burgheze. Oare întotdeauna așa 
zisele matineuri care se organizează la în
treprinderile „Vasile Roaită", sau la „Pa- 
vel Tcacenco" etc. au aspectul cel mai de
cent ? Se știe prea bine că nu. De ce nu 
se iau atunci măsuri hotărîte pentru a 
transforma caracterul acestor reuniuni ? 
Cred că dacă vom ține seama de expe
riența unor organizații U.T.M. cum ar 
fi aceea de la uzinele „Clement Gottwald" 
sau de la „Centrocop“, inițiind un pro
gram artistic bine echilibrat, cu dansuri, 
cîntece și umor, sau o scurtă confe
rință, recenzie, întîlnire sau film, asigu- 
rînd o justă repartizare a locurilor în așa 
fel incit să nu se înghesuie un număr de 
două ori mai mare de oameni decît cel 
prevăzut, vom face o treabă bună.

Regimul nostru democrat-popular a 
creat cele mai variate posibilități pentru 
ca tinerii noștri să poată practica în bune 
condiții cultura fizică și sportul. Bune 
rezultate au obținut în organizarea acti
vității sportive organizațiile U.T.M. de la 
uzinele „23 August" și F. C. ,-Gheorghe 
Gheorghiu-Dej". Mai sînt însă unele or
ganizații care nu știu să folosească posi
bilitățile existente, nu știu să dea un ca
racter destul de atrăgător și educativ ac
tivității sportive. In asemenea organizații 
se face o slabă propagandă a sportului, 
se discută puțin în adunări și cu alte 
prilejuri despre necesitatea ca tinerii să-și 
oțelească trupurile, despre onoarea de a 
aduce recorduri sportive patriei.

Așa se petrec lucrurile de pildă la or
ganizația U.T.M. de la fabrica „Bella 
Breiner". In alte părți cum ar fi la „Elec
tromagnetica", tipografia Filaret etc. se 
practică mai mult o singură disciplină, de 
obicei fotbalul iar restul activității spor
tive lîncezește. Lucrurile trebuie îndrep
tate, trebuie dat posibilitatea fiecărui tî
năr să practice sportul care-1 interesează, 
trebuie ca în fiecare loc de muncă tine
retul să trăiască o viață sportivă intensă, 
să se organizeze competiții locale între 
ateliere, clase etc. și spiritul de emulație 
sportivă să fie în floare, trebuie să se or
ganizeze excursii în locuri istorice, în re
giuni pitorești, plimbări cu barca și cu 
vaporașele pe lacuri etc. Nu încape îndo
ială că atunci tinerii vor fi mai veseli 
și vioi, dornici de muncă, de acțiuni fru
moase și îndrăznețe.

plarul Dumitru Albiei și utemista Vasi
lescu Liliana nu se mai sfiesc să 
intre în bazinul de înot. Chiar dacă se 
întimplă din cînd in cînd să mai „soarbă" 
cîte o gură de apă, lucrul acesta nu-i spe
rie. Satisfacția lor, ca și a antrenorului 
este mare. începătorii de ieri, astăzi înoată 
cu curaj chiar acolo unde sub ei apa e 
adîncă de cîțiva metri.

„Avansații" își continuă încălzirea. De 
pe mal însă, fluerul ștarterului îi chea
mă pentru a începe darea probelor G.M.A.

— înotătorii la ștart! Emoția îi cuprin
de chiar și pe cei care se socoteau atot- 
cunoscători ai acestei discipline sportive.

In serii de cîte 4, concurenții în proba 
de 100 m. liber se prezintă la locul star
tului și se avîntă voinicește în apă, fie
care în dorința de a parcurge primul 
distanța. Primii 4 înotători care stră
bat bazinul în proba de 100 m. liber 
sînt utemiștii Nia Nicolae, Perjaru Cons
tantin, Cercel Artenie și „bătrînul" Tra
ian Costea care încăodată a dovedit dra
gostea lui pentru sport. Timpul de 1,59 
pe care el l-a obținut a aprins în tineri 
dorința de a învăța cît mai bine „tainele" 
înotului. Dacă astăzi ei n-au putut să 
scoată decît 2 minute pe această distan
ță, cu siguranță că mîine după antrena
mente regulate, științifice, vor obține re
zultate mult mai valoroase.

Au urmat apoi alte serii de înotători. 
Rînd pe rînd peste 100 de tineri s-au pre
zentat la start. Pînă ce discul roșietic al 
soarelui scăpată către asfințit, glasul star- 
terului a ținut încordată atenția munci
torilor ceferiști. Ei n-au regretat deloc 
felul cum și-au petrecut timpul în acea 
după-amiază a lunii lui cuptor. Soarele 
și apa i-a oțelit mai tare, le-a întărit în
crederea în forțele lor. Una din probele 
G.M.A., a fost trecută. Urmează desigur 
altele...

R. CĂLĂRĂȘANU

Din experiența 
tinerilor fruntași 

în producție

La consfătuirea de producție ce a avut 
loc cu ocazia discutării chemării la în
trecere în cinstea zilei de 23 August, 
muncitorii și tehnicienii din cadrul bazei 
tubulare Tg. Ocna și-au luat și el im
portante angajamente în muncă. Printre 
alte obiective, aceste angajamente pre
văd depășirea planului de producție cu 
10 la sută și realizarea pînă la 23 Au
gust a unor economii de material și lubre- 
fianți, în valoare de 15.000 lei.

împreună cu tovarășii mei de muncă, 
ne-am sfătuit asupra felului cum să 
ne organizăm mai bine munca, pentru a 
contribui din plin la îndeplinirea cu suc
ces a angajamentelor 
luate de către întregul 
nostru colectiv.

Problema unei mai 
bune organizări a mun
cii, nu era chiar așa de 
ușoară pentru noi. Tre
buia studiată îndea
proape desfășurarea 
procesului de produc
ție, ordinea executării 
diferitelor piese ce le 
aveam în comandă.

La o comandă lucrau
3 tovarăși. Fiecare, 
executau, de la opera
ția de spălat și pînă 
la operația de finisare, 
produsul respectiv. Din 
cînd în cînd. ne aju
tam unul pe altul. 
Dar lucrurile nu mer
geau tocmai bine. Stu
diind posibilitățile de 
îmbunătățire a muncii, 
am ajuns la concluzia
că cei trei tovarăși care lucram indivi
dual la executarea unei comenzi, să lu
crăm in colectiv.

Și iată că în secția noastră, s-a format 
în preajma zilei de 1 iulie o echipă care 
avea să muncească într-un fel deosebit, 
față de procedeul de lucru obișnuit pînă 
atunci. Montarea meselor rotative, a gra- 
nicelor U.Z.T.M. șl „1 Mai“ a motoarelor 
și cutiilor de viteză, se face acum în co
lectiv de către echipa nou creată.

Dacă ținem seama numai de timpul ce-1 
pierdea înainte un muncitor pentru a 
anunța maistrul ca să-i dea oameni care 
să-l ajute, iar la rindul său maistrul pînă 
stabilea ce muncitori să fie repartizați, 
lucrul in colectiv al echipei noastre este 
un pas înainte pe calea reducerii timpului 
de lucru necesar executării diferitelor 
comenzi.

Lucrul în colectiv, ne dă putința să exe
cutăm operații de calitate superioară, spre 
deosebire de felul cum se lucra înainte cu 
oameni nepregătiți în acest domeniu. 
Acum, buna desfășurare a muncii depinde 
numai de felul cum sînt folosite cele 430 
minute de lucru. Nouă ne este prețios, 
fiecare minut în parte și de aceea ne 
străduim să-1 folosim cît mai rodnic.

Paralel cu organizarea muncii, noi 
ne-am preocupat în deaproape și de îm
bunătățirea unor procedee de lucru, care 
să ducă direct și sigur, la sporirea pro
ductivității muncii. Astfel, prin contri
buția fiecărui membru al echipei, a fost 
construit un dispozitiv automat, care fiind 
fixat la mașina de rabotat, face ca timpul

prevăzut pentru plăcile de ambreaj, să fie 
redus de 2—3 ori.

Tot membrii echipei noastre, ajutați de 
cîțiva muncitori din secție, au construit 
și perfecționat, un dispozitiv pentru efec
tuarea la rece a curbelor la țevi. Pînă 
acum, aceste curbe se făceau prin um
plerea țevilor cu nisip și la cald. Ope
rația executării necesita 3 muncitori. Un 
singur muncitor muncește acum la dispo
zitivul construit de curînd. el execută lu
crări de bună calitate, reduce cu mult 
timpul de executare și face economii de 
combustibil prevăzut mai înainte pentru 
încălzirea țevilor.

Pe lîngă aceste noi 
metode, eu mai folosesc 
in muncă și metodele 
sovietice Kuznețov și 
Lidia Corabelnicova. In 
luna iunie am lucrat o 
zi cu material economi
sit, iar pe întreaga lună 
am înregistrat economii 
în valoare de 682 lei.

Din ziua în care am 
pornit la îndeplinirea 
angajamentului luat, eu 
împreună cu cei doi to
varăși de muncă, am 
obținut rezultate deose
bit de importante. Fără 
îndoială însă, aceste 
succese le datorăm ex
perienței înaintate în 
muncă pe care o fo
losim și sprijinului 
primit din partea to
varășului maistru Da
vid Ștefan, a comunis
tului Dulhac Petre,

secretarul biroului organizației de bază 
P.M.R. care nu a fost nici o zi străin 
de felul cum ne îndeplinim angajamentele 
luate. Un prețios ajutor în muncă, am pri
mit și din partea tovarășului Petrescu Ște
fan, secretarul comitetului organizației de 
bază U.T.M. In numeroase ocazii, de la 
dinsul am primit prețioase sfaturi, îndru
mări practice în muncă.

Din luna iulie a trecut o decadă. Deși 
la sfîrșitul fiecărei zile de muncă, îm
preună cu ceilalți doi membri ai echipei 
Telega Ion și Magda Ion, analizam felul 
cum am muncit, la sfîrșitul primei decade 
a acestei luni am făcut un bilanț amă
nunțit al succeselor obținute. Și nu mică 
ne-a fost bucuria, cînd am aflat că în loc 
de 8 m. lanț cît trebuia să facem, noi am 
făcut 19 m. Realizări importante am obți
nut și la economii. Noi am economisit în 
această perioadă, ulei și motorină, in va
loare de 170 lei.

Succesele acestea ne dau și mai multă 
încredere în forțele noastre. De aceea 
ne-am mai propus ca în afară de angaja
mentul luat, să reducem costul produselor 
eu 1 la sută și să efectuăm 35 ore muncă 
voluntară, pentru verificarea întregii in
stalații mecanizate din atelierul mecanic.

Ne așteaptă zile de muncă și mai încor
date. Noi ne vom strădui, ca pînă la 23 
August, nu numai să ne îndeplinim anga
jamentul, dar să-1 și depășim.

BIOTA ANTON 
mecanic utemist 

baza tubulară Tg. Ocna

Programele disciplinelor la care se va da examen 
de admitere în învăț anunțul superior

(Continuare din numărul trecut)

Matematică
ARITMETICA ȘI ALGEBRA

Cele patru operațiuni cu numere întregi. 
| Divizibilitatea cu 2, 3, 4, 5, 6, 9, 25. Des

compunerea în factori primi. Aflarea 
c.m.m.m.c. și c.m.m.d.c.

Cele patru operațiuni cu fracții ordinare 
și zecimale ; fracții zecimale periodice.

Rapoarte și proporții- Mărimi direct și 
invers proportionate. Reguli de trei. (Pro
bleme de atit la sută). împărțirea unui 
număr in părți direct și invers proporțio
nale cu numere date.

Sistemul metric
Extragerea rădăcinii patrate cu aproxi

mație de 1/10 n.
Numere pozitive și negative. Valoarea 

absolută a unui număr. Axa numerelor 
I reale. Calcul algebric. Valoarea numerică 
I a expresiunilor. Cele patru operațiuni cu 
1 monoame și polinoame. Pătratul si cubul 
| binoamelor.

Puteri și radicali. Exponent zero, nega
tiv și fracționar. Aducerea radicalilor la 
același indice. Raționalizarea numitorului.

Descompunerea polinoamelor în factori. 
Împărțirea unui polinom întreg în X prin 
X + sau — a.

Fracții algebrice. Simplificarea fracții
lor algebrice. Cele patru operațiuni cu 
fracțiuni algebrice.

Ecuații și identități. Ecuații și inecuații 
de gradul I cu o necunoscută. Sistem de 
ecuații cu două și trei necunoscute. Pro
bleme de gradul I.

Ecuații și inecuații de gradul II. Re
lații intre rădăcini și coeficienți. Descom
punerea trinomului de gradul II în fac
tori. Discuția rădăcinilor trinomului de 
gradul II. Ecuații bipatrate. Ecuații bi
noame de gradul III și IV.

Sisteme de gradul II sau reductibile la 
gradul II. Sisteme formate dintr-o ecua
ție de gradul II și una de gradul I. Pro
bleme de gradul II.

Noțiuni de dependență funcțională. Gra
ficele fracțiilor.

Progresii aritmetice și geometrice des
crescătoare nelimitate. (Noțiunea de li
mită).

Logaritm. Reprezentarea grafică a func
ției exponențiale și logaritmice. Logarit
mul unui produs, unui cît, unei puteri și 
unui radical. Logaritmii zecimali Operații 
cu logaritm. întrebuințarea tabelelor de 
logaritm. Ecuații exponențiale și logarit
mice.

Aranjamente, permutări și combinări. 
Binomul lui Newton pentru un exponent 
întreg și pozitiv.

Numere complexe. Cele patru operațiuni 
cu numere complexe date sub forma al
gebrică. Forma trigonometrică a numărului 
complex.

GEOMETRIA PLANĂ
Suma și diferența segmentelor de 

dreaptă. Măsurarea unghiurilor. Unghiuri 
complementare. Unghiuri opuse la vîrf.

Triunghiuri. Felurile triunghiurilor. Li
nii principale în triunghi (Mediane, înăl
țimi, bisectoare, mediatoare).

Simetria în raport cu o dreaptă. Tri
unghi isoscel și echilateral. Perpendicu
lare și oblice, Teoreme asupra lor. Media
toare și bisectoare ca locuri geometrice.

Cercul. Diametrul perpendicular pe 
coardă. Proprietatea tangentei la cerc. La

Succesele obținute ne dau mai multă 
Încredere In forțele noastre

arce egale corespund coardele egale. 
Suma și diferența arcelor. Unghiuri la 
centru. Operații asupra unghiurilor date 
în grade, minute și secunde. Poziția re
lativă a doua cercuri (exterioare, tan
gente exterioare, secante, tangente inte
rioare, concentrice).

Egalitatea triunghiurilor. Teorema un
ghiului exterior. Relații între laturile și 
unghiurile unui triunghi. Egalitatea triun
ghiurilor dreptunghice. Construcțiile ele
mentare cu rigla și cu compasul: Per
pendiculara ridicată pe mijlocul unui seg
ment de dreaptă ; perpendiculara dusă 
dintr-un punct pe o dreaptă ; bisectoarea 
unui unghi; cercul înscris și circumscris 
unui triunghi; tangenta intr-un punct al 
cercului.

Drepte paralele. Axioma paralelelor și 
consecințele ei. Teorema relativă la un
ghiurile formate de două drepte paralele 
tăiate de o secantă. Mișcarea de transla
ție. Unghiurile cu laturile respective : pa
ralele sau perpendiculare.

Suma unghiurilor unui triunghi. Suma 
unghiurilor unui poligon convex.

Paralelogram și trapez. Proprietățile la
turilor și unghiurilor dintr-un paralelo
gram. Proprietățile diagonalelor dintr-un 
paralelogram, dreptunghi, romb și patrat.

Proprietatea dreptei care unește mijloa
cele a două laturi intr-un triunghi. Pro
prietatea dreptei care unește mijloacele 
laturilor neparalele într-un trapez. împăr
țirea unui segment în părți egale.

Măsura unghiurilor înscrise în cerc: 
măsura unghiurilor cu vîrfurile înăuntru 
și în afara cercului ; măsura unui unghi 
format de o tangentă cu o coardă dusă 
prin punctul de contact. Construcția tan
gentelor duse dintr-un punct exterior la 
cerc.

Segmente comensurabile și incomensu
rabile. Raportul a două segmente. Drepte 
paralele, tăiate de un fascicol de drepte, 
împărțirea unui segment în părți propor
ționale cu segmente date. Construirea unui 
segment care să fie al patrulea proporțio
nal, cu trei segmente date.

Asemănarea triunghiurilor și a poligoa
nelor. Construirea unui poligon asemenea 
cu un poligon dat. Raportul perimetrelor 
a două poligoane asemenea. Teorema re
feritoare la segmentele determinate de 
bisectoarele unghiurilor unui triunghi pe 
laturile opuse.

Relații metrice într-un triunghi drep- 
tunghic. Teorema perpendicularei lăsată 
din virful unui unghi drept pe ipotenuză. 
Teorema lui Pitagora. Teorema lui Pita- 
gora generalizată la triunghiurile oare
care. Segmente proporționale în cerc. 
Construcții grafice.

Poligoane regulate înscrise și circum
scrise unui cerc Asemănarea poligoa
nelor regulate cu același număr de laturi 
și raportul perimetrelor lor.

Calcularea laturii unui patrat, a unui 
exagon regulat și a unui triunghi echila- 
teral cînd' se cunoaște raza cercului cir
cumscris. Relația dintre latura poligonu
lui regulat cu n laturi șl latura poligonu
lui regulat cu un număr dublu de laturi 
înscrise în același cerc.

Calcularea suprafeței: dreptunghiului, 
paralelogramului, triunghiului, trapezului 
și a poligonului regulat. Formula supra
feței triunghiului cînd se cunosc cele trei 
laturi. Raportul ariilor a două triunghiuri 
sau două poligoane asemenea.

Lungimea cercului ca limita perimetre

I Viața în organizația 
noastră

Organizația U.T.M. din G.A.S. Lăicăi M 
preocupă îndeaproape de munca tinerilor 
de ridicarea nivelului lor politic și ideo
logic și de felul cum aceștia își petrec 
timpul liber.

Roadele acestei munci au început să 
se arate rînd pe rînd și ca o încununare, 
comitetul raional U.T.M.-Mușcel a confe
rit organizației U.T.M. din G.A.S.-Lăicăi 
steagul de organizație fruntașă.

Acesta a fost un puternic imbold în 
muncă pentru tinerii din gospodărie. Ei 
au pornit la muncă cu și mai multă dra
goste, cu și mai mult entuziasm. Tot mai 
mulți tineri devin fruntași în producție. 
Asemenea tineri sînt Maria Popescu, zoo- 
tehnistă, Gheorghe I. Dobre, mulgător, care 
prin buna îngrijire pe care au dat-o ani
malelor, au îndeplinit și depășit cu mult 
planul sau tinerii fruntași în muncile 
agricole Nicolae Păun, Ion Dragnea. Ma
rin Horeabă și Petre Șerban.

Rezultatele bune obținute de tinerii din 
gospodărie, se datoresc în bună măsură 
și organizării întrecerii socialiste între 
brigăzi. Astfel utemiștii din brigada Un
gureni, raionul Tirgoviște au chemat la 
întrecere pe utemiștii din brigăzile Izvoa
rele și Bărbulețu.

Tinerii din aceste brigăzi lucrează după 
un plan care cuprinde sarcini concrete 
pentru fiecare tînăr din brigadă. Ei folo
sesc cele mai înaintate metode agroteh
nice.

După muncă tinerii din gospodărie pe
trec ore plăcute pe terenul de sport, la 
repetiție la cor sau dansuri.

Problemele care-i frămîntă sînt discu
tate în ședințele U.T.M. Numărul celor 
care participă la discuții este mare, toc
mai pentru că problemele puse în discuție 
sint interesante. Astfel s-a discutat des
pre : relațiile dintre tineri, diferite opere 
literare, anumite probleme științifice și 
altele.

Dacă viața organizației U.T.M. din 
G.A.S.-Lăicăi este interesantă, plină de 
conținut, aceasta se datorește în mare 
parte felului în care comitetul organiza
ției U.T.M. din gospodărie muncește cu 
tinerii și faptului că organizația de 
partid din gospodărie și conducerea 
gospodăriei, dau o deosebită atenție muncii 
cu tineretul și-l sprijină in mod temeinic 
în toate acțiunile.

Corespondent 
VERON ALEXANDRU

-----•-----

Realizările brigăzii utemiste
In lupta pentru obținerea titlului de 

brigadă fruntașă, brigăzile utemiste de 
la fabrica de confecții „Republica" din 
Dîrste regiunea Stalin au obținut in luna 
iunie rezultate frumoase. Brigăzile de ti
neret conduse de loan Sărescu și Nicolae 
Bogdan au fost în luna iunie principalele 
candidate la acest titlu. Astfel, brigada 
lui loan Sărescu a dat peste plan 
70 de balonzaide bărbătești, îmbunătă
țind totodată și calitatea lor cu 1 la sută, 
iar brigada lui Nicolae Bogdan a depășit 
planul cu 20 de paltoane bărbătești. In 
prima decadă a lunii iulie, aceste brigăzi 
s-au menținut în fruntea întrecerii. Bri
gada condusă de loan Sărescu și-a depă
șit angajamentul luat cu 42 de balonzaide, 
iar brigada lui Nicolae Bogdan cu 24 de 
paltoane bărbătești. (Agerpres) 

lor unor poligoane regulate înscrise cînd 
numărul laturilor se dublează necontenit. 
Lungimea cercului. Aria cercului. Rapor
tul ariilor a două cercuri. Aria sectoru
lui de cerc.'

GEOMETRIA IN SPAȚIU
Dreapta perpendiculară pe plan. Dreap

tă paralelă cu un plan. Plane paralele. 
Condiția ca o dreaptă să fie perpendicu
lară pe un plan. Teorema celor trei per
pendiculare.

Unghi diedru. Unghi plan corespunză
tor diedrului. Plane perpendiculare. Con
diția ca două plane să fie perpendiculare.

Unghiul unei drepte cu un plan.
Prismele. Suprafața laterală a prismei. 

Paralelipiped, proprietățile muchiilor și 
a diagonalelor. Relația între diagonală și 
cele trei dimensiuni ale unui paralelipiped 
dreptunghic. Volumul prismei.

Piramida. Proprietățile secțiunilor para
lele în piramidă. Raportul ariilor a două 
secțiuni paralele cu baza. Suprafața late
rală a piramidei șr a trunchiului de pira
midă.

Volumul piramidei. Volumul trunchiu
lui de piramidă.

Suprafața laterală și volumul cilindru
lui, conului și al trunchiului de con.

Sfera. Intersecția sferei cu un plan. 
Cerc mare. Planul tangent la sferă. Su
prafața sferei. Suprafața calotei și a zo
nei sferice. Sector sferic și segment sferic.

TRIGONOMETRIA
Definițiile și proprietățile fundamentale 

ale funcțiilor trigonometrice.
Măsura arcelor in radiani ; transforma

rea unui număr de grade în radiani și in
vers. Unghiuri pozitive și negative.

Determinarea funcțiilor trigonometrice 
(a sinusului, a cosinusului, a tangentei și 
a cotangentei) a unui unghi arbitrar. Va
riația fiecăreia din funcțiile trigonometrice 
cînd unghiul variază de la 0 la 2 Pi.

Periodicitatea funcțiilor trigonometrice. 
Relațiile între funcțiile trigonometrice 

ale aceluiași argument Funcțiile trigono
metrice ale unghiurilor complementare

Reducerea funcțiilor trigonometrice ale 
unui argument oarecare la funcțiile tri
gonometrice ale unui unghi ascuțit.

Graficele funcțiilor trigonometrice (a si
nusului, a cosinusului și a tangentei).

Tabelele logaritmice ale funcțiilor tri
gonometrice. Soluția generală a ecuațiilor 
sin x—a : cos x—a ; tg x—a.

Formulele care dau funcțiile trigono
metrice ale sumei a două unghiuri.

Funcțiile trigonometrice ale unui unghi 
dublu și ale jumătății de unghi.

Transformarea sumelor în expresii cal- 
culabile prin logaritmi.

Ecuații și identități trigonometrice.
Noțiuni asupra funcțiilor trigonometrice 

inverse. Valoarea principală a fiecărei 
funcții trigonometrice inverse.

Rezolvarea triunghiurilor dreptunghice.
Relații între el'mentele unui triunghi 

oarecare : formulele fundam ntale Rezol
varea triunghiurilor oarecare.

Aplicarea trigonometrie} la rezolvarea 
problemelor geometrice

(Va urma)
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Convorbire
tntre V. M. Molotov și Ciu En-lai

GENEVA 13 (Aperpres). — TASS trans
mite :

La 12 Iulie, V. M. Molotov, prim vice
președinte al Consiliului de Miniștri și mi
nistrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., a 
avut o convorbire îndelungată cu Ciu En- 
lai, premierul Consiliului Administrativ de 
Stat șl ministrul Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze, care s-a înapoiat la Geneva 
pentru a participa la conferința miniștri
lor afacerilor externe.

---- 0-----

Convorbire
între V. M. Molotov șl A. Eden
GENEVA 13 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 12 iulie, V. M. Molotov, ministrul 

Afacerilor Externe al U.R.S.S., a avut o 
convorbire la sediul delegației sovietice 
cu A. Eden, ministrul Afacerilor Externe 
al Marii Britanii, care s-a înapoiat la Ge
neva pentru a participa la conferința mi
niștrilor afacerilor externe.

★
GENEVA 13 (Agerpres). — La 13 Iulie 

V. M. Molotov, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. a avut o convorbire cu 
A .Eden, ministrul Afacerilor Externe al 
Marii Britanii.

---- •-----

V. M. Molotov l-a primit 
pe K. Menon

GENEVA 13 (Agerpres). — La 13 iulie, 
V. M. Molotov, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a primit pe Krișhna 
Menon, militant social din India. Convor
birea dintre V. M .Molotov și Krișhna 
Menon s-a referit la probleme legate de 
conferința de la Geneva.

---- e-----

Vizita făcută lui Ciu En-lai 
de A. Eden

GENEVA 13 (Agerpres). — La 13 Iulie, 
Anthony Eden, șeful delegației engleze l-a 
vizitat pe Ciu En-lai, șeful delegației R. P. 
Chineze. întrevederea a durat 30 minute.

-----•-----

Vizita făcută lui Ciu En-lai 
de P. Mendes-France

GENEVA 13 (Agerpres). — La 13 iulie, 
Pierre Mendes-France, președintele Consi
liului de Miniștri și ministrul Afacerilor 
Externe al Franței, l-a vizitat pe Ciu 
En-lai, premierul Consiliului Administra
tiv de Stat și ministrul Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze. întrevederea a durat o 
oră și 15 minute.—a—

întrevedere între Fam Van Dong 
și P. Mendes-France

GENEVA 13 (Agerpres). — La 13 Iulie 
a avut loc la Geneva a doua întrevedere 
dintre Fam Van Dong, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R.D. Vietnam și 
Mendes-France, premierul și ministrul 
Afacerilor Externe al Franței.

Cei doi miniștri au avut un schimb de 
vederi în legătură cu restabilirea păcii în 
Indochina. Discuțiile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă cordială.

---- e-----

Situația militară din Vietnam
HANOI 13 (Agerpres). — Armata Popu

lară Vietnameză continuă operațiile ofen
sive în regiunea de nord-vest a deltei 
Tonkinului.

După cum anunță agenția France Presse, 
localitatea Son Tay — punct puternic for
tificat al sistemului defensiv creat de 
corpul expedițlonar francez — se află sub 
tirul artileriei armatei populare.

De asemenea, în sectorul Hung Yen for
țele populare au lansat la 11 iulie un pu
ternic atac împotriva trupelor franceze.

14 Iulie — aniversarea căderii Bastiliei

Franța vrea să trăiască liberă
Poporul francez sărbătorește an de an 

Ia 14 Iulie aniversarea căderii BastilleL 
La 14 Iulie 1789, populația „de jos" a Pa
risului s-a răsculat pentru că mizeria era 
mare Iar nedreptățile sociale revoltătoare. 
Situația economică ajunsese de nesuportat 
atît la Paris cît și în restul țării. Poporul 
flămînzea. In același timp, în somptuoa
sele palate regale se ducea o viață de lux. 
Și cum murmurul de nemulțumire al po
porului răzbatea totuși in parcurile și pa
latele regale, brutele cu blazon strigau în 
gura mare asemeni baronului Breteuil: 
„Dacă Parisul trebuie ars îl vom arde". 
In acest scop au și fost aduse de 
feudali la Paris trupe străine: re
gimentele germane de la Charentin 
Reimach șl Diesbach erau gata să mă
celărească populația. Dar poporul răscu
lat a trecut la atac și — ca început al 
biruințelor sale care aveau să răstoarne 
feudalismul — a luat cu asalt Bastilia 
fortăreață — închisoare în care regii 
Franței trimiteau să putrezească de viu pe 
oricine-i stingherea. Căderea și dărîma- 
rea acestei temnițe ce simboliza în ochii 
maselor asuprirea și teroarea a constituit 
momentul crucial al revoluției franceze 
din 1789 care a distrus regimul feudal și 
a instaurat republica burgheză.

Aniversarea lui 14 iulie e legată de cele 
mai însemnate bătălii pentru libertate ale 
poporului francez. Burghezia franceză a 
trădat idealurile revoluției care a adus-o 
la putere. Odată ajunsă la conducerea sta
tului ea trimitea la ghilotină sărăcimea 
„vinovată" de a fi crezut că revoluția îi 
va astîmpăra foamea și-i va curma mize
ria neagră. Pe ruinele aristocrației feudale 
s-a ridicat o aristocrație a bogaților ex
ploatatori sîngeroși ai poporului muncitor. 
Muncitorimea franceză, forțele cele mai 
sănătoase ale națiunii franceze au preluat 
însă tradițiile luptei eroice pentru liber
tate. Pe baricadele din 1871 din timpul Co
munei din Paris, în lupta împotriva in
staurării regimului fascist în 1936, în miș-
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Rezoluția Consiliului Economic și Social O.N.U. 
privitoare la cererea de intrare a R.P.R. 

în U.N.E.S.C.O.
GENEVA 13 (Agerpres). — In ședința 

din 12 iulie a Consiliului Economic și So
cial al Organizației Națiunilor Unite a 
fost luată în discuție cererea R.P.R. de a 
fi primită ca membră a Organizației Na
țiunilor Unite pentru Educație, Știință și 
Cultură (U.N.E.S.C.O.).

După cum se știe, guvernul R.P.R. a 
adresat această cerere la 18 mai a.c. direc
torului general al U.N.E.S.C.O.-ului. In 
cererea sa guvernul R.P.R. a exprimat 
dorința Romîniei de a fi admisă ca mem
bră a acestei Organizații în interesul dez
voltării relațiilor culturale cu celelalte 
state.

In conformitate cu prevederile acordu
lui existent între O.N.U. și U.N.E.S.C.O. 
cererea R.P.R. a fost înaintată Consiliului 
Economic și Social al OJ^.U.-ului, acesta 
urmînd să-și dea avizul.

In cadrul celei de a 18-a sesiuni care 
se ține actualmente la Geneva în ședința 
din 12 iulie Consiliul Economic și Social 
a luat în discuție cererea R.P.R.

Delegatul Republicii Cehoslovace a pre
zentat un proiect de rezoluție care reco
mandă Consiliului să aducă la cunoștință 
U.N.E.S.C.O.-ului că nu are obiecții îm
potriva admiterii R.P.R. ca membră în 
această organizație. Prezentind acest pro
iect de rezoluție delegatul cehoslovac No- 
sek, a subliniat marile succese și realizări 
ale R.P.R.

Scopul întrevederilor lui Dulles la Paris

Deosebirile de vederi dintre S. U. A. și țările vest-europene

GENEVA 13 (Agerpres). — TASS
După cum s-a aflat, Mendes-France, pri

mul ministru și ministrul Afacerilor Ex
terne a! Franței și A. Eden, ministrul Afa
cerilor Externe al Angliei, care au so
sit la Geneva pentru continuarea confe
rinței în problema restabilirii păcii în In
dochina, au plecat la Paris pentru o între
vedere cu secretarul de stat al S-U.A-, 
Dulles. Potrivit informațiilor primite, 
această întrevedere va fi consacrată discu
tării problemelor de care se ocupă confe- 

I rința de la Geneva
Plecarea lui Dulles de Ia Geneva îna

inte de începerea discutării problemei in- 
dochineze și refuzul său de a se întoarce 
la Geneva, unde au și sosit ceilalți mi
niștri ai Afacerilor Externe pentru a con
tinua conferința, nu poate să nu atragă 
atenția.

La Geneva se subliniază faptul că Dulles 
a plecat la Paris tocmai în momentul cînd 
s-a conturat o apropiere între pozițiile 

; participanților la conferința de la Geneva 
’ și cînd s-a creat posibilitatea pentru ob- 
: ținerea unor rezultate pozitive. In cercurile 

delegației sovietice se atrage atenția asu
pra faptului că în rindurile opiniei publice 
se poate crea impresia că aceste acțiuni 
ale lui Dulles înseamnă o încercare de a

LONDRA 13 (Agerpres). — Presa en
gleză vorbește In termeni rezervați des
pre deosebirea dintre punctele de vedere 
ale Americii și țărilor vesteuropene în 
privința conferinței de la Geneva.

Comentatorul diplomatic al ziarului 
„Birmingham Post" subliniază lipsa de 
dorință a Statelor Unite de a participa la 
lucrările conferinței. „Atît Anglia, cît și 
Franța — scrie comentatorul — au încer
cat să-i convingă pe americani să pună 
capăt boicotării conferinței și să-l trimită 
pe Dulles înapoi la Geneva. Americanii 
au insă o atitudine vădit potrivnică 
conferinței, ceea ce au lăsat să se înțe
leagă limpede încă din momentul cînd s-a 
hotărît convocarea conferinței de la Ge
neva. Comentatorul subliniază de aseme
nea că „boicotarea de către americani a 
guvernului de la Pekin... este interpretată 
în multe părți ale lumii ca o încercare a 
americanilor de a împiedica realizarea re
glementării în Indochina, reglementare 
care este în opoziție cu strategia ameri
cană in zona de vest a Pacificului".

★
GENEVA 13 (Agerpres). — Corespon

dentul din New York al Agenției telegra
fice elvețiene anunță : 

carea de rezistență contra cotropitorilor 
hitleriști, patrioțil francezi au apărat li
bertatea poporului, viața și viitorul Fran
ței.

14 iulie 1954 găsește masele largi ale 
poporului francez unite în lupta pentru 
pace, pentru libertate și independența na
țională a Franței. Uneltirile cercurilor 
conducătoare din S.U.A. sprijinite de cele 
mai reacționare cercuri franceze au pus 
în pericol independența Franței, existența 
ei ca stat suveran și ca mare putere. Aces
te cercuri au împins Franța în războiul 
murdar și dezastruos din Indochina. Aces
te cercuri încearcă să tîrască in prăpastie 
Franța legînd-o de mîini și picioare prin 
tratatul privitor la așa numita „armată 
europeană". Principalul scop al constitui
rii „armatei europene" este reînvierea 
Wehrmachtului german ceea ce primej
duiește securitatea națională a Franței, 
încurajați de guvernanții americani, mili- 
tariștii germani își ridică iarăși capul. 
N-au trecut decit 9 ani de la zdrobirea 
hitlerismului și huliganii din uniunea fas
cistă „Căștile de oțel" au și început să 
cînte : „Vom zdrobi victorios Franța 1“ 
(„Siegreich wollen wir Frankreich schla- 
gen !“) Generalul Friessner, unul din or
ganizatorii uniunilor militare revanșarde 
vest-germane a declarat că : „De îndată 
ce Germania occidentală va avea 20 de 
divizii se va putea sta de vorbă pe un alt 
ton cu domnii francezi". Un alt hitlerist, 
amiralul Stummel, consideră că pentru a 
sta de vorbă cu francezii „cu totul pe 
alt ton" ar fi suficiente doar 15 divizii și 
că „granițele de Vest ale Germaniei tre
buiesc stabilite in preajma Parisului". 
Tendințele revanșarde ale diriguitorilor de 
la Bonn își găsesc de altfel expresia în 
asemenea acțiuni cum este crearea unui 
serviciu special „pentru problemele Alsa
ciei și Lorenei", care dirijează grupurile 
revanșarde germane din această parte a 
Franței. Inițiatorii „armatei europene" 
sint gata să-i ajute pe revanșarzii vest- 
germani să apuce pe vechiul itinerar. Și 
dacă militariștii germani n-au putut con
sfinți pe calea armelor înrobirea poporului 
francez, cercurile reacționare de la Wa
shington și Londra caută să aducă revan
șarzilor de la Bonn victoria asupra Fran-

Delegatul S.U.A. luind cuvintul a în
cercat să determine respingerea recoman
dării de admitere. El a reluat în acest 
scop toate afirmațiile calomnioase pe care 
reprezentanții S.U.A. le-au ridicat în mai 
multe rînduri la O.N.U. împotriva regi
mului democratic din R.P.R. El a fost 
sprijinit de delegatul englez.

In favoarea proiectului de rezoluție ce
hoslovac au luat cuvintul delegații 
U.R.S.S., Belgiei, Egiptului, Argentinei, 
Indiei și Iugoslaviei.

Delegatul U.R.S.S. Kumîkin, a dezvă
luit netemeinicia afirmațiilor delegatului 
S.UA, a arătat marile drepturi demo
cratice de care se bucură cetățenii R.PJL 
drepturi și libertăți garantate de Consti
tuția R.P.R. și înfăptuite prin asigurarea 
condițiilor materiale necesare.

Cu toată opoziția delegatului american. 
Consiliul Economic și Social al OJi.U. a 
aprobat proiectul de rezoluție prezentat 
de delegatul Republicii Cehoslovace cu 
10 voturi pentru, 7 contra și o abținere.

In favoarea rezoluției au votat delegații 
U.R.S.S., R. Cehoslovace. Argentinei. Au
straliei, Belgiei, Egiptului. Indiei, Iugo
slaviei. Norvegiei și Pakistanului.

Delegații S-U-A, Angliei. Franței. Cu
bei, Turciei, Ecuadorului și Gomindanului 
au votat împotrivă. Reprezentantul Vene- 
zuelei s-a abținut.

Împiedica realizarea unui acord cu privire 
la restabilirea păcii in Indochina și de a 
exercita in acest scop presiunile corespun
zătoare asupra poziției Franței și Angliei. 

Faptul că Du'.les duce tratative sepa
rate cu unii participant! la conferință do
vedește totodată tendința cercurilor guver
nante ale S.UA de a se eschiva de la dis
cutarea deschisă la conferința de la Ge
neva a poziției pe care o adoptă delegația 
americană in problema indochineză. Acest 
lucru dovedește odată mai mult că diplo
mații americani preferă metodele de pre
siune și dictat realizării unor acorduri 
acceptabile pe calea tratativelor cu toți 
participant!! la conferință.

Se subliniază ce asemenea că această 
teamă a lui Dulles de a expune deschis 
poziția S.UA in fața opiniei publice, se 
explică în primul rind prin faptul că po
sibilitatea existentă de realizare a unui . 
acord privitor la restabilirea păcii în In
dochina și de micșorare a încordării in
ternaționale este in contradicție cu politica 
cercurilor agresive ale Statelor Unite.

In cercurile delegației sovietice se ex
primă convingerea că aceste încercări ale 
diplomației SUA- nu trebuie să împiedice 
obținerea unor rezultate pozitive la con
ferința de la Geneva.

_ln cercurile oficiale din Washington 
domnesc in prezent temeri serioase rela
tiv la soarta uniunii anticomuniste— Di
plomații din Washington sint ce! mai mult 
îngrijorați de faptul că in prezent, după 
cit se pare, nici una din marile puteri ale 
Uniunii occidentale nu este in stare să 
rezolve breșa care s-a format in domeniul 
cooperării".

Problema cea mai litigioasă în momen
tul de față — scrie corespondentul — este 
recunoașterea Republicii Populare Chi
neze. ..Eisenhower și Churchill — scrie co
respondentul — nu au găsit cu ocazia re
centei lor întrevederi la Washington o so
luție pentru această problemă, care a de
venit și mai complicată in urma tratati
velor frar.co-chineze. Washingtonul este 
convins că intr-un viitor apropiat Franța 
va recunoaște China și în acest fei pre
siunea în favoarea admiterii guvernului 
de la Pekin în O.N.U. va deveni și mai 
puternică. Churchill ar fi propus lui Ei
senhower să facă tot posibilul să împie
dice includerea pe ordinea de zi a proble
mei admiterii Chine: in O.N.U. la viitoa
rea sesiune a Adunării Generale ; se crede 
însă că această problemă va fi totuși pusă 
și anume de către India".

tei fără a trage nici un foc de armă. Dacă 
în 1914 militariștii germani au încercat 
prin lupte înverșunate și sîngeroase să 
ajungă la Paris, fără a izbuti, dacă in 
1940 prin diferite manevre politice și pro- 
fitind de trădarea cercurilor diriguitoare 
din Franța ei au intrat repede in Paris 
dar au intimpinat totuși in dram împotri
virea armatei franceze, acum ei speră să 
ocupe pur și simplu Parisul fără niciun 
fel de război, pe baza tratatului „armatei 
europene", unitățile militare franceze ur
mînd să nu facă altceva decit să-i salute 
ca pe un schimb al gărzii și nimic mai 
mult. Fără indoială că la prima ocazie 
favorabilă nici militariștii de la Bonn și 
nici protectorii lor americani n-ar ezita 
să aducă trupe germane pe teritoriul 
Franței pentru a se putea răfui cînd va 
veni momentul oportun cu forțele patrio
tice ale țării. „Comunitatea europeană este 
necesară pentru a face ordine în Franța" 
— scria cu o cinică sinceritate ziarul vest- 
berlinez „Der Tag".

Forțele patriotice cinstite din Franța își 
dau seama că tratatul „armatei europene" 
este un atentat împotriva securității, inde
pendenței și suveranității Franței, un in
strument de amestec străin în afacerile 
interne ale acestei țări. Pledînd pentru 
crearea armatei europene S.U.A. și An
glia caută nu numai să reînvie militaris
mul german ci și să reducă Franța la si
tuația de putere de mina a doua. E semni
ficativ că generalul de Gaulle a subliniat 
în una din declarațiile sale acest aspect 
al problemei. „Trebuie sâ se înțeleagă — 
a spus de Gaulle — că dacă această ab
surditate (tratatul cu privire la „armata 
europeană" n. r.) ar fi ratificată. Franței 
i s-ar răpi pentru totdeauna dreptul de 
a dispune de ea însăși". Adepții tratatului 
„c.d.e" subminează insăși bazele statului 
francez și caută să transforme o mare pu
tere mondială într-o provincie lipsită de 
drepturi a surogatului de stat „european" în 
curs de creare sub egidă americană. După 
recentele tratative anglo-americane de la 
Washington revista „United States News 
and World Report" apropiată de Departa
mentul de stat al S.U A. scria „S.U.A. și 
Anglia... au început să discute ce se poate 
face pentru a exclude Franța din rîndul 

Declarația lui Churchill 
în Camera Comunelor
LONDRA 13 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția Reuter, la 12 iulie pri
mul ministru Churchill a făcut în Ca
mera Comunelor o declarație despre re
centa sa vizită la Washington. Potrivit 
spuselor lui, principalul motiv care l-a 
determinat să plece la președintele Ei
senhower a fost bomba cu hidrogen.

...Am fost profund neliniștit, a declarat 
Churchill, de faptul că noi nu am avut 
informațiile necesare și, ținind seama de 
istoricul acestei probleme, am considerat 
că ar trebui să avem o întrevedere per
sonală cu președintele Eisenhower.

Churchill a declarat că problema ener
giei termo-nucleare constituia obiectul 
principalei sale atenții înainte ca el și 
Eden să fi plecat Ia Washington.

Din declarația lui Churchill rezultă 
insă că în cursul tratativelor de la Was- 

I hington in problemele energiei atomice, 
nu s-a realizat un acord satisfăcător pen- 

: tru Anglia.
..Am toate motivele să sper — a de

clarat Churchill — că în cele din urmă 
se va crea in viitor intre țările noastre 
o situație mai satisfăcătoare".

Churchill a spus în continuare că vi- j 
zita sa la Washington „a risipit unele 
neînțelegeri și a izbăvit de coșmare pe 
prietenii noștri americani, pe care îi ne- 

, liniștea orientarea politicii noastre".
Primul ministru a elogiat apoi decla

rația alcătuită din șase puncte pe care 
el și Eisenhower au dat-o publicității 
după conferință și care, după cum se 
știe, constituie o dovadă a concesiilor fă
cute de Anglia cercurilor agresive ale 
S-U-A.

Exercitind presiuni asupra guvernului 
francez. Churchill s-a pronunțat din nou 
în favoarea tratatului cu privire la „co
munitatea defensivă europeană" și a î 

, creării forțelor armate vest-germane. :
Referindu-se Ia China, Churchill a 

! afirmat că, nu consideră extrem de ur- . 
gentă problema admiterii Republicii 
Populare Chineze în Organizația Națiu- | 
nilor Unite. Anglia continuă să rămină i 
la vechiul ei punct de vedere și anume I 
că guvernul Republicii Populare Chineze 
trebuie să reprezinte China la O.N.U., dar 
că nu ar fi sosit încă momentul pentru 
a pune această chestiune.

---- • —

Scurte știri
• Ziarul „Times of India" ocupîndu-se 

intr-un articol de fond de punerea în 
funcțiune in Uniunea Sovietică a primei 
centrale electrice pe bază de energie 
atomică subliniază că acest lucru repre
zintă începutul „revoluției industriale 
atomice". Ziarul salută folosirea energiei 
atomice in scopuri pașnice.

• După cum transmite agenția France 
Presse parlamentul libanez a ratificat 
acordul economic libano-sovietic, care 
prevede un volum de schimburi anuale 
de 10 milioane lire libaneze, de fiecare 
parte.

• Telegramele sosite din Cairo anunță 
că în capitala Egiptului au fost reluate 
tratativele preliminare anglo-egiptene 
asupra evacuării canalului Suez de către 
trupele britanice. Cercurile bine infor
mate din Londra declară că în cadrul 
primelor ședințe delegația britanică a

| făcut o serie de noi propuneri potrivit 
I cărora retragerea forțelor britanice ur

mează să se efectueze in mod treptat în- 
i tr-o perioadă de doi ani. Propunerile bri

tanice prevăd de asemenea răminerea teh
nicienilor englezi în zona canalului pe o 
perioadă de timp limitat la 4-6 ani.

• Ziarul turc „Dunia" publică un ar
ticol cu privire la ciocnirea care a avut 
loc intre țărani și jandarmi in districtul 
Sarakamach. Un grup de jandarmi con
duși de doi ofițeri au sosit în regiunea 
satelor Lialoglu și Tcemik, districtul 
Sarakamach. pentru a rezolva un conflict 
cu privire la pășunile dintre cele două 
sate. Jandarmii au început să perchezi
ționeze și să terorizeze pe țărani. Țăranii 
din satul Lialoglu au opus rezistență jan
darmilor. astfel îneît a avut loc o cioc- j 
nire din care jandarmii abia au putut să i 
se salveze, părăsind un autocamion cu ' 
arme și alimente.

celor trei mari puteri conducătoare*. De- 
«.gur cercurile reacționare de la Was
hington și Londra ar prefera ca locul 
Franței pe arena internațională să fie luat 
de ..Mica Europă** in frunte cu Germania 
occidentală strins legată de S.U.A.

Toate socotelile dușmanilor Franței sint 
însă făcute fără a ține seama de poporul 
francez. Iar poporul francez care își dă 
mereu mai bine seama de pericolul în 
care se află viitorul țării se ridică la 
luptă pentru a apăra gloria și măreția 
patriei sale. In Franța au avut și au loc 
adinei schimbări care exercită o influență 
serioasă asupra poziției și raportului de 
forțe politice organizate din țară. Miș
carea patriotică din Franța împotriva cre
ării „comunității defensive europene** și 
pentru securitate colectivă !n Europa ia 
pe zi ce trece o amploare tot mai mare. 
Pe zi ce trece planul creării sistemului de 
securitate colectivă in Europa capătă o 
popularitate tot mai mare în Franța, fapt 
care nu e întimplător. Acest plan, spre 
deosebire de „c.d.e.“ dă Franței garan
ții reale în ceea ce privește securita
tea ei națională, fără a-i știrbi suvera
nitatea. fără a o priva de armata pro
prie, fără a-i submina bazele econo
miei naționale, fără a reînvia perico
lul invaziei germane. Opoziția puter
nică a poporului francez față de „c.d.e.** 
s-a reflectat și în votul Comisiei pentru 
apărarea națională a Adunării Naționale 
franceze care s-a pronunțat împotriva 
..armatei europene". Ziarul .Journal du 
Parlement" a relatat că deputății care 
s-au pronunțat împotriva „c.d.e." repre
zintă peste 11.000.000 de voturi din tota
lul de 15.500.000 exprimate in ultimele 
alegeri parlamentare. Presiunile Washing
tonului și Londrei care amenință acum 
cu crearea unei „armate naționale vest 
germane" duc la o și mai puternică creș
tere a valului împotrivirii mînioase a po
porului Franței față de „comunitatea de
fensivă europeană". In același timp pă
turi largi ale poporului francez cer înceta
rea imediată a războiului în Indochina. Că
derea guvernului Laniel care fusese cam
pion al extinderii războiului contra po
poarelor indochineze și venirea guvernu
lui condus de Mendes-France care s-a 
pronunțat pentru încetarea războiului ne 
indică tăria mișcării populare din Franța 
împotriva războiului murdar din Indo
china. Căderea guvernului americanizat al 
lui Laniel a arătat cît de puternică este vo
ința opiniei publice franceze ca Franța 
să nu mai urmeze drumul dictat de Wa-

FOILETON

De ce ar fi bine 
ca la West-Point 

să se predea croitoria
£ Nenumărate sint cauzele care duc la 
. pierderea unui război sau numai a 
j unei bătălii. Desigur insă că cea mai 
| originală explicație a găsit-o istoricul 
' francez Thiers care afirma că Napo- 
' leon a pierdut bătălia de la Borodino 

I * deoarece în aceea zi a avut... gutu- 
j | rai. Deci faptul că Napoleon și-a dozat 

I greșit picăturile de gomenol in nas a 
j avut o influență hotăritoare la Boro- 
* dino. Generalizind această „descoperi- 
Îre" am putea spune că in război, se 

pierde sau se ciștigă, în funcție de nu- 
* mărul de batiste intrebuințate de co- 
I mandant.

Thiers este insă învechit. Căci nu 
numai guturaiul influențează moralul 
unei armate, ci și bunul gust în cro
iala hainelor. Aceasta este o recentă 
descoperire a strategilor Pentagonului.

Povestea a început să-și desfășoare 
acțiunea in Anglia mai de mult și ca în 
orice poveste americană uvertura a fost 
alcătuită cu împușcături, morți, răniți, 
femei violate, chefuri, accidente de au
tomobil, furturi mai mici și mai mari, 
bătăi, intr-un cuvînt tot ceea ce ține 
de manifestarea celor mai josnice in
stincte omenești. Desigur că se înțelege 
că e vorba de modul cum s-au mani
festat G. I. (porecla soldaților ameri
cani) în Anglia.

Un singur exemplu e edificator. 
Pînă de curînd orășelul Oxford era 
renumit în lumea întreagă pentru uni
versitatea cu tradiție în lumea brita
nică, ce poartă numele orașului. Dar 
această cetate a științei și culturii en
gleze a devenit cunoscută recent și 
prin alte evenimente. Faima de ultimă 
oră nu i-au adus-o, e drept, locuitorii 
ei, ci binevoitorii oaspeți veniți de 
peste ocean și instalați in număr mare 
în orășel. Aceștia s-au ocupat la Ox
ford cu chestiuni mai puțin academice. 
Societatea pentru moravuri cetățenești 
din orașul Oxford, scria intr-un ra
port, că familiile din oraș „au primit 
cu cordialitate pe americani și după 
aceea au fost nevoiți să constate că 
aceștia au sedus fetele acestor fami
lii". Și astfel a intrat Oxford în istorie 
nu numai ca o vestită cetate universi
tară ci și ca orășelul în care sint multe 
mame, dar foarte puțini tați. De altfel, 
o anchetă anunța că în Anglia, în pu
ritana Anglie, sint peste 70.000 de co
pii nelegitimi care își au tații în rîn
dul „chipeșilor" cuceritori americani. 
Situația a ajuns atît de gravă îneît în 
Camera Comunelor deputatul Sorensen 
a întrebat de ce nu au fost informate 
Statele Unite asupra „atmosferei în
cordate care se manifestă în țară din 
pricina aceasta". întrebarea a primit 
un răspuns diplomatic. Cu toate 
acestea insăși sir David Maxwell Fyfe, 
ministrul de interne englez, a fost ne
voit să se ocupe de chestiunea com
portării militarilor americani în An
glia.

Intentarea de procese militarilor a- 
mericani nu se prea obișnuiește. A de
venit cunoscut, de pildă, cazul unui 
aviator american care numai citat 
in fața tribunalului din Birken
head a refuzat să se prezinte. Cînd 
a fost căutat la regiment, comandanții 
lui au răspuns că domnul aviator a 
plecat din Anglia, deoarece... nimeni 
nu a garantat că el va rămîne în 
Marea Britanie. Desigur că nici nu 

\ era vorba de o chestiune „importantă": 
j un copil pe care aviatorul american 
* nu voia să-l recunoască. Acest fapt 
j dovedește însă că purtările unora din- 

Știri s p
• După o întrerupere de cîteva săptă- 

mîni, activitatea fotbalistică se reia astăzi 
în Capitală pe stadionul Republicii cu des
fășurarea întîlnirii internaționale priete
nești dintre echipa selecționată a tinere-

shington, drumul catastrofei naționale. In 
rindurile francezilor de cele mai diferite 
convingeri se înrădăcinează mereu mai 
puternic convingerea că Franța va putea 
să-și mențină poziția de mare putere nu
mai dacă va duce o politică independentă, 
care să țină seama de interesele poporului 
francez și de interesele menținerii păcii. 
Cercurile largi ale opiniei publice franceze 
cer mereu mai insistent schimbarea ra
dicală a politicii externe a Franței. Po
porul francez nu vrea ca treburile pa
triei sale să fie hotărite la Washington, 
nu vrea ca diplomații americani sau en
glezi să ia hotărîri in numele Franței în 
problemele internaționale. Forțele patrio
tice din Franța cer guvernului Mendes 
France să țină seama de dorința poporu
lui : încetarea imediată a războiului din 
Indochina.

Poporul Franței și-a dovedit nu odată 
energia, dragostea de patrie și de liber
tate. Forțele sănătoase ale națiunii fran
ceze se străduiesc să păstreze neatinse 
prestigiul și gțoria patriei. Franța poate și 
trebuie să-și spună cuvintul său greu în 
treburile europene și-n politica mondială. 
Ea este în stare nu numai să-și apere in
dependența dar, alături de celelalte mari 
puteri, poate și trebuie să-și aducă con
tribuția la cauza asigurării păcii și întă
ririi securității europene.

Franța cu trecutul ei glorios nu va în- 
genunchia în fața pretendenților ameri
cani la „dominația mondială". Domnii de 
la Departamentul de stat și de la Penta
gon ar face bine să se gîndească la istoria 
glorioasă a poporului francez: niciodată 
acest popor nu va deveni un popor de 
robi, niciodată urmașii comunarzilor nu 
vor deveni mercenari ai Wall Streetului.

Fiecare stradă a Parisului poartă amin
tirile bătăliei pentru Bastilia, ale Comu
nei, ale baricadelor din 1848 și ale luptelor 
crîncene împotriva ocupantilor hitleriști.

Urmașii de azi ai răsculaților care au 
dărîmat Bastilia nu au uitat cum se dă- 
rîmă bastiliile reacțiunii, cum trebuie lup
tat pentru libertate, pentru independența 
patriei. Ducînd mai departe tradițiile re
voluționare ale lui 1789 patrioții francezi 
fac din aniversarea lui 14 iulie o zi de 
unire a celor mai largi mase populare în 
lupta pentru pace și independență națio
nală. Poporul francez știe că are alături 
de el în această luptă simpatia și spri
jinul oamenilor cinstiți, iubitori de pace 
din întreaga lume.

EM. RUCAR
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tre militarii americani se bucură de 
patronajul binevoitor al înalților șefi 
militari yankei.

Dar coarda s-a întins prea mult și 
comandamentul american din Anglia a 
început să fie îngrijorat în fața pro
testelor mereu mai hotărite ale popu
lației. Atunci, s-a luat o hotărîre 
demnă de toată admirația: militarii 
americani pentru a nu mai fi recu- 
noscuți, vor merge în afara cantona
mentelor numai și numai îmbrăcați 
civil. Cum s-ar spune, cu alte cuvinte, 
lupul a fost îtâbrăcat în piele de oaie.

Englezii nu s-au lăsat insă convinși 
de autenticitatea britanică a yankeilor. 
Mai ales că-i trăda croiala hainelor : 
pantalon pînă la gleznă, strîmți, man
șetă lată, cravată cu desene pe care o 
femeie dezbrăcată era o ornamentație 
decentă. Astfel de desene puteau fi vă
zute chiar și pe hainele de piele ale 
militarilor americani. Iar haina lungă 
de obicei, pînă aproape de genunchi.

Trebuia deci găsită o altă soluție 
care să-i camufleze pe băieții din Te
xas sau Oklahoma. Și strategii ameri
cani au găsit-o. Colonelul G. F. 
McGuire, comandantul adjunct al for
țelor aeriene americane nr. 3 a dat un 
ordin sever prin care se obligă: 
purtarea hainelor civile și acestea nea
părat decente. Mister McGuire dove- 
dindu-se un fin psiholog a mers și 
mai departe ordonind ca îmbrăcămin
tea civilă a militarilor să fie „în con
cordanță cu obiceiurile locale". Aștep
tăm deci acum prima fotografie a unui 
militar american îmbrăcat în celebra 
„fustă" scoțiană, aceasta pentru a 
respecta bineînțeles tradițiile locale.

Deci, de la haine militare la cele 
civile de croială americană, de la 
acestea la cele „decente'1 și mai de
parte la îmbrăcămintea „în concor
danță cu obiceiurile locale".

In concluzie ar fi bine ca la West 
Point, celebra academie militară din 
S.U.A., să se predea și un curs de 
croitorie. Poate cu această meserie mi
litarii americani vor avea mai mult 
succes în rindurile populației engleze. 
Iar de pe altă parte poate că în ale 
croitoriei sint mai talentați generalii 
yankei decit în strategie gîndindu-ne 
la bătălia din Ardeni, Coreea iar mai 
recent, la Dien Bien Fu.

Iar dacă despre Napoleon care a. 
pierdut o bătălie din cauza,..guturaiului 
Hegel spunea că ar fi spiritul univer
sal călare pe cal, apoi despre unii ge
nerali americani, care speră să-și cîști- 
ge popularitate in Anglia prin fuste 
scoțiene, se poate afirma că au tot 
atîta spirit cit și calul pe care călărea 
„spiritul universal" al lui Napoleon.

SERGIU BRAND

o r t i v e
tului din R.P.R. și echipa Szegedi Hala- 
das din R. P. Ungară.

Echipa Szegedi Haladas cuprinde o 
serie de tineri jucători talentați care 
practică un joc rapid tehnic, plin de di
namism. Fotbaliștii maghiari au reușit in 
cadrul campionatului performanțe de va
loare, printre care și o victorie cu 1-0 în 
fața echipei Kinissi.

In vederea acestui joc și a viitoarelor 
întîlnirl internaționale din cursul lunii 
august, echipa selecționată a tineretului 
din R.P.R. s-a antrenat cu intensitate pen
tru a Se prezenta în cea mai bună formă. 
Din formația echipei tineretului din R.P.R. 
fac parte jucătorii care s-au remarcat cu 
prilejul campionatului republican, ca: 
Pcretz, Macri, Dușan, Gîrleanu, Suciu, 
Botescu, Tătaru și alții.

• După 3 zile de întreceri, marți s-a 
încheiat la poligonul Tunari (Băneasa) în- 
tîlnirea internațională de tir dintre echi
pele reprezentative ale R.P.R. și Franței. 
Victoria finală a revenit trăgătorilor din 
R.P.R. cu scorul de 7—0. In ultima zi s-au 
desfășurat probele de pistol viteză și armă 
liberă (combinată). In cele două probe, 
sportivii romîni au arătat o excelentă pre
gătire, cucerind victorii remarcabile.

La pistol viteză primul loc a fost cucerit 
de maestrul emerit al sportului Gh. Li- 
chiardopol (R.P.R.) cu 580 puncte.

Proba de armă liberă (combinată) a fost/ 
marcată atît la individual cît și la echipă 
de performanțe de valoare realizate dej 
sportivii celor două țări, care au stabilii 
noi recorduri. In clasamentul individualL 
s-a clasat Mazoyer (Franța) cu 596 punct^B 
urmat de maestrul sportului P. CișmigBB 
(R.P.R.) cu 595 puncte. f

Iată rezultatele tehnice înregistrate:/ 
armă liberă (combinată) 1. R.P.R. 2.350 
puncte (nou record republican) ; 2. Franțp 
2.357 puncte (nou record francez) ; pistoli 
viteză: 1. R.P.R. 239/2.283; 2. Franță
233/2.122.

SPECTACOLE
MIERCURI 14 IULIE 1954

CINEMATOGRAFE: Patria, București, Grădina 
..Progres*': O noapte la Veneția: M. Emlnescu: 
Cafeneaua de pe bulevard: Republica, 1. C. Frimu , 
Înfrățirea între popoare: Crîn^ul de călini; Maxim 
Gorki, Elena Pavel: De la lăcrămioare pînă lâ 
căderea frunzelor; Lumina: /Marile speranțe; Victo
ria, Gh. Doja: Vinovați fără vină: Alex. Popov: 
Maeștrii baletului rus; 8 Martie: Balada Siberiei; 
Vasile Roaita, Unirea: Fanfan la Tu’ioe; Cultural: 
Umbre; Constantin David: Sub oraș; Alex. Sahia, 
Munca (Șos. Mihai Bravu 221): Hamlet; Flacăra : 
Ernst Thălmann: Donca Simo: Povestea mic,ulul 
cocoșat; Arta : Suspine pe stradă: Popular: Nu-1 
pace sub măslini: Moșilor: Magazin stat ;
T. Vladimirescu: Primăvara; Miorița: Preludiul
gloriei: 23 August : Rapsodie caucaziană: llie
Pintilie: Brigada lui lonnț: 8 Mal: Așteaptă-mij| 
Volga: Julia; I Mai: Căsătorie ciudată; Libertă^H 
Pulbere argintie; Rahova; Petroliștii din CaspiUJ 
Zborul în lună: Olga Banele: Pumnii! de fier ; 
N. Bălcescu: Insula misterelor; Boleslaw Bierut: 
Ruy-BIas.
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