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Crișan Gheorghe de tovarășii săi ?
I zile utemiștii de la 

„30 Decembrie’4 din
NTR-UNA din 

uzinele textile. „
Arad au aflat o veste rușinoasă. Ute
mistul Crișan Gheorghe de la filatură, 
schimbul Ă, fiind în schimbul de noapte 

’0 găsit de cuviință să-și lase mașina în 
mers și să se culce. Și, pentru a nu* fi 
'deranjat de nimeni s-a culcat frumos in
tr-o ladă, și a tras o altă ladă deasupra 
ca acoperiș.

Această faptă rușinoasă a indignat în
tregul tineret din uzină.

La cererea utemiștilor acest caz a fost 
discutat în adunarea generală U.T.M.,’ 
3uindu-se măsurile corespunzătoare.

Combativitatea manifestată de utemiș
tii de la uzinele textile „30 Decembrie" 
din Arad, față de acest acț de indiscipli
nă, oglindește înaltul lor simț de răspun
dere față de poporul muncitor. Intr-ade
văr cum ar f’ 
satori cînd 
îndeplinirea 
stînjenită ?

Problema 
nei socialiste a muncii are o mare impor
tanță și trebuie să stea permanent în 
centrul atenției organizațiilor de bază 
U.T.M.

In articolul redacțional : „Pentru con
tinua îmbunătățire a muncii Uniunii Tine
retului Muncitor" apărut în „Scînteia" 
se arată printre altele ; „...Organi
zațiile U.T.M. din industrie sînt chemate 
să antreneze mase mai largi de tineri în 
întrecerea socialistă pentru îndeplinirea 
planului de producție la toți indicii, pen
tru ridicarea productivității muncii, pen
tru reducerea prețului de cost, pentru rea
lizarea de economii, pentru întărirea dis
ciplinei în muncă..."

Organizațiile de U.T.M. își pot înde
plini sarcina lor de bază, aceea de a 
face educație comunistă tineretului, nu
mai prin antrenarea tinerilor la o parti
cipare activă la munca și lupta între
gului popor muncitor pentru îndeplinirea 
sarcinilor puse de partidul nostru.

Sînt unele organizații U.T.M. care do
vedesc însă superficialitate și formalism 
în muncă și nu privesc întrecerea socia
listă ca o preocupare permanentă, nu văd 
rolul lor de însuflețitori ai tineretului în 
întrecere. Trezind în sufletele tinerilor 
dragoste și pasiune pentru munca ce o 
depun, organizațiile U.T.M. trebuie tot
odată să arate tinerilor că bucuria muncii 
libere este de nedespărțit de o disciplină 
strictă, liber consimțită.

A fi disciplinat în 
seamnă să dai dovadă 
punctualitate, să folosești, 
orice minut din orele 
culți și să aplici în 
maiștrilor, să respecți 
lumina ochilor bunul 
pentru a face din experiența înaintată 
un bun al întregului colectiv. Fără aceste 
însușiri, contribuția ta tinere muncitor la 
îndeplinirea sarcinilor puse de partid in 
fața întregului nostru popor, nu va fi 
cea dorită.

M.ai există încă tineri în fabrici și 
uzine care lipsesc nemotivat de la lucru, 
întîrzie, sau pierd în timpul lucrului 
minute prețioase, cu diverse preocupări, 
străine procesului de producție. Mai exis-

fi putut ei să rămînă nepă- 
munca lor entuziastă pentru 

planului de producție era

întăririi continue a discipli-

producție în
de o perfectă 

la maximum 
muncă, să as-de

practică sfaturile 
și să păstrezi ca 
obștesc, să lupți

tă tineri care vorbesc obraznic maiștrilor 
și vîrstnicilor fără a da atenție sfaturi
lor lor.

Sub conducerea organizațiilor de par
tid, organizațiile U.T.M. sînt datoare să* 
cultive în conștiința tineretului calitățile 
morale ale orbului de tip nou, să lupte 
împotriva oricărei încercări a dușmanului 
de clasă de a atrage tineretul sub in
fluența ideologiei burgheze și de a-1 îm
pinge spre fapte de huliganism, de indis
ciplină.

A face din fiecare tinăr un muncitor 
bun, înseamnă să te ocupi de el cu aten
ție și în m.od permanent ajutîndu-1 să-și 
dezvolte calitățile și să se debaraseze de 
unele apucături rele.

„Nu este lucru ușor a schimba pe unii 
oameni radical — povestește utemista 
Moldovan Eleonora, directoarea fabricii 
de postav „Libertatea" din Sibiu. Aceasta 
cere o muncă permanentă în care să do
vedești multă răbdare. Noi am făcut din 
elemente cu apucături rele muncitori îna
intați. Lăcătușul utemist Coman Simon 
absolvent al unei școli profesionale, lipsea 
de la lucru, avea manifestări de huliga
nism față de tovarășii săi. De multe ori 
nu-și îndeplinea chiar normele. Era nece
sar ajutorul colectivului. Am discutat în 
nenumărate rînduri cu el, n-am dat îna
poi chiar dacă n-am reușit de la prima 
încercare. Comitetul organizației de bază 
U.T.M., utemiștii, nu l-au lăsat, s-au apro
piat de el. Astăzi ne mîndrim cu utemis
tul Coman Simon. El este fruntaș în pro
ducție și conduce o brigadă. De 6 luni de 
zile n-are nici o absență nemotivată. A 
devenit un muncitor de nădejde. Noi l-am 
propus pentru facultate, iar cl ne-a asi
gurat că nu ne va face de rușine. Sintem 
siguri că-și va ține cuvintul dat**.

Hotărîrile plenarei lărgite a C.C. al 
P.M.R. din august 1953 au pus.în faț 
celor ce muncesc din patria noastră sar
cini deosebit de importante, menite să 
ducă la ridicarea nivelului lor de trai 
material și cultural. Oamenii munc 
din patria noastră înfăptuiesc zi de 
prin munca lor conștientă cuvintul parti
dului. Tineretul, care este nădejdea și vii
torul patriei noastre prin energia sa, prin 
entuziasmul său creator și spiritul său de 
inițiativă este chemat ca alături de vîrst- 
nici să-și dea din plin contribuția. Che
marea la întrecere lansată de colectivele 
celor 13 întreprinderi din Capitală în cins
tea celei de a X-a aniversări a eliberării 
patriei noastre a aprins și mai mult fla
căra întrecerii socialiste, îndemnîhd ma
sele largi de muncitori pe drumul unor 
noi succese. Din rindurile tineretului apar 
noi fruntași in producție, inovatori și ra- 
ționalizatori care pun toată puterea lor 
de muncă, toată energia lor tinerească tot 
spiritul lor inventiv, în slujba creșterii 
producției ți productivității muncii, îmbu
nătățirii permanente a calității produselor 
și reducerii prețului lor de cost. Datoria 
fiecărui tinăr, fiecărui utemist este să 
lupte din toate puterile pentru întărirea 
unei discipline puternice în rindurile ti
neretului, una din condițiile îndeplinirii 
cu succes a angajamentelor luate în cin
stea măreței sărbători.

Adunarea solemnă 
cu prilejul împlinirii a 50 de ani 

de la moartea scriitorului rus A. P. Cehov
Cu prilejul comemorării a 50 de ani de 

la moartea marelui scriitor rus A. P. 
Cehov a avut loc joi seara în Capitală, 
la Casa Prieteniei Romîno-Sovietice, o 
adunare solemnă organizată de Comitetul 
Permanent pentru Apărarea Păcii din 
R.P.R., Consiliul General A.R.L.U.S. și 
Uniunea Scriitorilor din R.P.R.

Cu acest prilej a fost deschisă, în ho
lul Casei Prieteniei Romîno-Sovietice, o 
expoziție închinată vieții și operei lui 
Cehov, care a fost cercetată cu viu in
teres de participanții la adunare.

Prezidiul adunării solemne a fost for
mat din tovarășii : Florica Mezincescu, 
membru în Consiliul Mondial al Păcii, 
vicepreședinte al Comitetului Permanent 
pentru Apărarea Păcii din R.P.R., dr. I. 
Bogdan, vicepreședinte al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., C. Prisnea și I. P. Pu
țuri, locțiitori ai ministrului Culturii, 
Eugen Frunză, secretar al Uniunii Scrii
torilor din R.P.R., D. E. Belov, reprezen
tantul permanent al V.O.K.S.-ului în 
R.P.R., N. Teșa, secretar al A.R.L.U.S.- 
ului și scriitorii M. Davidoglu, Eusebiu 
Camilar și Al. Philippide, laureați ai 
Premiului de Stat.

Adunarea a fost deschisă de tov. Florica 
Mezincescu, care a subliniat că în întreaga 
lume au loc, din inițiativa Consiliului 
Mondial al Păcii, manifestări închinate 
marelui scriitor clasic rus A. P. Cehov. 
De asemenea, anul acesta sînt comemo
rați compozitorul ceh A. Dvorak, marele 
clasic grec Aristofan și romancierul en
glez H. Fielding. Aceste aniversări cultu
rale sînt de natură a* înlesni cunoașterea 
jreciprocă a popoarelor, a le dezvălui co
munitatea lor de năzuințe și a înlătura 
sentimentele de neîncredere și teamă pe 
■care încearcă să le sădească între popoare

vrășmașii Înțelegerii internaționale și ai 
păcii.

A luat apoi cuvintul scriitorul Ion Vit- 
ner, membru in Biroul Uniunii Scriitori
lor din R.P.R., care a dezvoltat conferința 
intitulată : ..A. P. Cehov. un poet al ade
vărului și libertății omului".

Conferențiarul a arătat că Cehov este 
una din cele mai mari personalități ale 
literaturii ruse și mondiale. Subliniind 
universalitatea operei lui Cehov, vorbito
rul a arătat că această operă, plină de 
umor fin, de iubire de oameni, de tilcuri 
profunde, a pătruns în conștiința a mi
lioane de cititori, așa incit despre Cehov 
poate spune orice om, din oricare parte 
a lumii, la fel ca și omul rus : „Cehov al 
nostru".

Ca oameni care am dărimat o orinduire 
nedreaptă, a accentuat conferențiarul, 
noi iubim în Cehov pe marele artist care 
n-a vrut să lucreze pentru consolidarea 
unei orînduiri nedrepte, ci a luptat îm
potriva ei.

Conferința a fost călduros aplaudată 
A urmat un program artistic în cadru! 
căruia actorii Val Săndulescu și Migri 
Avram Nicolau de la Teatrul Armatei au 
citit din opera lui A. P. Cehov. In înche
iere, a fost prezentat în premieră filmul 
în culori „Ordinul Ar.a“, noua transpu
nere pe ecran a nuvelei cu același nume 
de A. P. Cehov.

★
. La Ministerul Poștelor și Telecomunica
țiilor a vorbit despre viața și opera ma
relui scriitor rus, tov. conf. univ. Tamara 
Gane. După conferință s-au citit frag
mente din lucrările lui A. P. Cehov.

Cu prilejul comemorării scriitorului rus 
A. P. Cehov au mai avut loc adunări 
comemorative și în alte orașe ale țării. 

(Agerpres)

întrecerea pe profesu

nevoie

trimisul nos-

TINERI ȘI TINERE!
întrecerea pe profesii este un prilej de 

ridicare a măestriei voastre profesionale.
A obține titlu! de cel mai bun țesător, 

filator, strungar, sudor etc., pe întreprindere, 
este o mare cinste. Par ii rin nd în număr 
cit mai mare la această întrecere, contribu
ția tineretului la obținerea de noi succese 
în cinstei zilei de 23 August va fi din ce 
in ce mai mare

Vineri 16 iulie 1954

în unele întreprinderi din regiunea Bacău
Vreau să devin cel mai bun tinăr țesător 

din fabrică
întrecerea pe profesii pornită 

în cadrul întrecerii socialiste ce 
se desfășoară în cinstea zilei de 
23 August este un minunat pri
lej de a obține noi succese în 
muncă, prin ridicarea continuă 
a măestriei profesionale. De a- 
ceea, eu am salutat cu entuziasm 
această acțiune prețioasă și 
mi-am propus să mă alătur ei.

împreună cu membrii comite
tului organizației de bază U.T.M. 
și cu tehnicienii din cadrul sec
torului unde lucrez, am discutat 
In amănunțime obiectivele ce 
mi-am propus să le realizez în 
cadrul întrecerii pe profesii, 
pentru titlul de cel mai bun tî- 
năr țesător. După aceea, eu 
m-am angajat ca pînă la 23 Au
gust să dau zilnic cite 25 metri 
țesături peste plan, să dau lu
cru numai de calitatea I, să 
reduc deșeurile cu 30 grame la 
fiecare bucată și să întrețin în 
bune condiții de funcționare, 
cele 4 războaie la care lucrez. 
Odată luat acest angajament și 
adus la cunoștință tinerilor țe
sători din fabrica noastră, a tre
buit să pornesc la 
lui. In primul rînd, 
dreptat atenția către 
mai bună a muncii.

Astfel, în fiecare zi vin la lu
cru cu 10—15 minute mai de
vreme, timp în care îmi pregă
tesc bătătura, îmi educ bobine 
pentru a înlocui firele lipsă și 
discut cu tovarășul din schimbul 
dinaintea mea despre felul cum 
au funcționat războaiele. Apoi 
ung părțile principale ale răz
boaielor, verific ducă pikerile, 
curelele de bătaie, suveicile și 
amortizoarele sînt în perfectă 
stare de funcționare.

In cazul în care observ un de
fect din pricina căruia războiul 
s-ar opri în timpul 
îl înlătur imediat, 
acest. lucru ? Este 
punsul ce-I pot da. 
mortizor aproape rupt, nu 
înlocuit la timp, la ruperea to
tală, suveica poate fi prinsă în 
rost, fapt ce produce ruperea de 
fire. Ruperea unei curele de bă
taie, sau defectarea unui piker 
în timpul funcționării războiu
lui, produce pagube tot la fel de 
mari. Pentru înlăturarea acestor 
pagube, este necesar un timp 

este de o oră 
jumătate. De 
cea mai mare 

războiului îna- 
lucrului. Mun-

îndeplinirea 
mi-am în- 
organlzarea

lucrului, eu 
De ce fac 
simplu răs- 
Dacă un a- 

este

care nu rareori 
pînă la o oră și 
aceea, eu acord 
atenție verificării 
inte de începerea 
cind în acest fel, am reușit ca 
să evit aproape în întregime 
orice posibilitate de oprire din 
lucru a războaielor, orice stag
nare a muncii. Dacă acestea sînt 
măsurile pregătitoare ce le iau

Chemarea cadrelor didactice 
și personalului administrativ 

din invățâmint 
din comuna Popești - Leordeni

Tinerii au 
de sprijin concret

în vederea desfășurării în con
diții optime a zilei de muncă, 
este necesar să arăt și felul cum 
muncesc eu în cele 480 minute 
de lucru. Un lucru care nu-mi 
scapă niciodată din vedere, este 
asigurarea și pregătirea suveici
lor de rezervă. In timp ce răz
boaiele lucrează, pentru fiecare 
în parte eu îmi pregătesc cite 
o suveică. Schimbarea acesteia o 
fac iarăși cu multă rapiditate în- 
lăturînd aproape în întregime 
timpii morți ce se creează de 
obicei la această operație. Cînd 
umplu suveica, privesc atent 
țeava cu bătătură. Aici, urmă
resc dacă este lucrată bine, 
dacă nu este pătată și dacă are 
nuanța ce-mi trebuie mie. Cînd 
pe țeava din suveica ce lucrea
ză mai este circa un metru fir, 
eu o schimb. Aceasta o fac. pen
tru că dacă aș lăsa războiul să 
se oprească singur, suveica ar 
putea rămîne în rost. Apoi nu 
mai fac nici o bătaie în plus care 
de obicei este necesară pentru 
alegerea firului. Am constatat 
că dacă las să se termine firul 
de pe țeava suveicii, pierd într-o 
oră 200—300 bătăi. Războaiele 
le pornesc în așa fel, incit ele să 
nu se oprească toate deodată. 
Astfel. am posibilitatea să 
schimb suveicile pe rînd fără ca 
în acest timp să mai șadă vreun 
alt război, pe motiv că s-a ter
minat bătătura.

In timpul celor 8 ore de mun
că eu aplic metoda marșrut. 
Printre altele, eu merg tntr-p 
anumită ordine la cele 4 răz
boaie, 
schimba 
firul de 
se rupe

Multă ........... ..._ _ ... ......
ținerii războaielor in bune con- 
dițiuni. La două zile, eu ung 
războaiele, curăț lagărele etc. 
Această operație o fac în afara 
ungerii zilnice a războaielor de 
către ungător. Cînd s-a terminat 
urzeala, desfund toate lagărele, 
controlez piesele ce s-ar putea 
defecta, schimb piesele uzate.

Roadele acestei munci, an în
trecut pină și așteptările mele. 
In primele 3 zile ale lunii iulie, 
eu am dat peste plan 81 metri 

I, în timp 
de 75 tne-

pentru a controla și 
suveicile, pentru a lega 
bătătură în cazul cînd 
etc.
atenție acord si între-

țesături de calitatea 
ce angajamentul era 
tri.

Rezultatele acestea 
pentru mine 
muncă și mă străduiesc 
cinstea zilei de 23 August 
mai multe țesături peste 
numai de calitatea I.

AUREL CHIKIAC 
țesător utemist — tcslferia 

bumbac — Fabrica de 
postav Buhuși

In cinstea zilei de 23 August, cadrele 
didactice și personalul adiministrativ din 
învățămint din comuna Popești-Leordeni, 
raionul Nicolae Bălcescu, au chemat la 
întrecere pe toți învățătorii, profesorii și 
personalul administrativ din învățămintul 
preșcolar, elementar, mediu și profesional 
din București, pentru asigurarea tuturor 
condițiilor necesare deschiderii nouiui an 
școlar și pentru dezvoltarea activității 
culturale in rîndul oamenilor muncii pe 
timpul verii. In acest scop, învățătorii și 
personalul administrativ al Școlii de 7 ani 
din Popești-Leordeni s-au angajat ca pînă 
la 15 august să termine construcția prin 
autoimpunere a celor două săli de clasă 
de la Popești-Leordeni și să repare localul 
școlii și mobilierul.

Pînă la 20 august se va repara materia
lul didactic, se vor confecționa noi mate
riale didactice și se va aproviziona școala 
cu manuale și rechizite școlare pentru anul 
școlar 1954/1955.

Se vor organiza 3 manifestări artistice 
la gospodăria agricolă de stat din comună 
și la ariile de treier. De asemenea, cadrele 
didactice din comuna Popești-Leordeni 
s-au angajat să înscrie la cursurile de al
fabetizare încă 10 neștiutori de carte, să 
sprijine activitatea culturală a căminului 
cultural „Olga Bancic" din comună și să 
sprijine pe țăranii muncitori 
la muncile agricole de vară.

din comună

(Agerpres)

--•--
In preajma deschiderii 

internaționale sludenjeșfi 
de la Timiș
15 (Agerpres).

taberei

TASS

consiitu:e 
un nou imbold in 

ca în 
să dau 

plan,

BACAU (de la 
tru Ion Șinca).

Ziarul nostru, publică nume
roase știri despre felul cum se 
desfășoară întrecerea pe profe
sii, despre succesele obținute de 
tinerii ce s-au încadrat în aceas
tă întrecere, 
citesc și tinerii 
orașul Bacău, 
ocazii, ei și-au 
rința de a se alătura întrecerii 
pe profesii, de a lupta cu acest 
prilej pentru ridicarea măestriei 
lor profesionale, pentru dobîn- 
direa unor succese cit mai mari 
în muncă.

Dorinței lor însă nu i s-a dat 
peste tot ascultare. Comitetele 
organizațiilor de bază U.T.M. de 
la întreprinderile „Partizanul", 
„Proletarul", „Sovrom-utilaj pe
trolifer", „Bacăul", „Muncitorul 
liber" etc. din orașul Bacău, tă
răgănează sprijinirea concretă a 
tineretului în această privință. 
De această tărăgăneală dă do
vadă și comitetul orășenesc 
U.T.M. Bacău. Tovarășul Oprișa 
Virgil, prim-secretar al comitetu
lui orășenesc U.T.M., asigură pe 
tovarășii care-1 întreabă, că mă
surile pentru extinderea întrece
rii pe profesii, s-au luat. Cind 
este însă vorba să arate concret 
rezultatele practice ale acestor 
măsuri tovarășul Oprișa dă din 
colț în colț. Dînsul nu este si
gur dacă s-a pornit pe undeva 
această întrecere pe profesii.

Membrii biroului nu au 
controlat și tras la răspundere 
pe secretarii comitetelor organi
zațiilor de bază U.T.M., care la 
rîndul lor au o atitudine pasivă 
față de întrecerea pe profesii. 
Față de această situație, comite
tul regional U.T.M. Bacău are 
datoria să-i tragă la răspundere 
pe tovarășii din comitetul oră
șenesc U.T.M., să-i 
formalismul în care

Tinerii croitori și 
tinerele filatoare și țesătoare, 
tinerii strungari, frezori, ajustori 
și sudori din orașul Bacău, vor 
să se întreacă, vor să cucerească 
titlul de cel mai bun tinăr mese
riaș pe întreprindere. Comitetele 
organizațiilor de bază U.T.M., nu 
au alte îndatoriri decît să-i spri
jine pe acești tineri, ajutîndu-i 
ca în cinstea zilei de 23 August 
să obțină cit mai multe sucese 
in muncă.

Știrile acestea le 
muncitori din 

In numeroase 
manifestat do-

scoată din 
se zbat.

richtuitori,

a plecat din Moscova spre

MOSCOVA 
transmite :

La 14 iulie
București o delegație de studenți sovie
tici formată din M. Andreev, L. Beliakin, 
I. Zenușkina și V. Popov care își vor pe
trece vacanța de vară la tabăra studen
țească internațională de vară, organizată 
în Romînia de Uniunea Internațională a 
Studenților și de Uniunea Tineretului 
Muncitor din Romînia.

Strîngerea recoltei a intrat ca o sărbătoare în tradiția 
poporului nostru muncitor. Oamenii muncii se bucură de 
roadele trudei depuse, de împlinirea dorinței de a culege 
recolte bune.

In fotografie : tînăra Arghira Petre, fruntașă în muncă 
la gospodăria agricolă colectivă „11 Iunie“-Valea Roșie, 
regiunea București. Fotograful a surprins-o cu snopi în 
mină,* cu o cunună pe cap și plină de veselie. De ce e 
veselă ? E și firesc : gospodăria strînge multe grîne și deci 
munca colectiviștilor va fi bine răsplătită.

Are de ce să se bucure Arghira Petre.

La seceriș în raionul Slobozia
SLOBOZIA VECHE (de la trimisul nostru). — Pentru ci, 

ziua de 23 August, cea de a X-a aniversare a eliberării 
patriei noastre să-i găsească cu realizări deosebite în mun
că și în întîmpinarea Conferinței pe țară a Uniunii Tine
retului Muncitor, tinerii colectiviști din raionul Slobozia 
muncesc cu un mare avint. Flăcăii și fetele de pe întinsul 
Bărăganului muncesc în aceste zile cu mult entuziasm.

Brigada a IlI-a de la gospodăria colectivă „Ștefan Pla- 
văț“ din comuna Sudiți condusă de tinărul Gheorghe Mu- 
șat a terminat de secerat prima din gospodărie 120 de hec
tare, cu grîu, orz și mazăre, clasîndu-se fruntașă pe gos
podărie la seceriș. De asemenea utemistele Iuliana Iosif, 
Constantin Georgeta, Veta Grozea, Victoria Pușcaș, ute
mistul Gheorghe Iordache și alții din celelalte brigăzi de 
cîmp din gospodărie au obținut la seceriș cele mai mari 
realizări,. Brigada a III-a condusă de tinărul Gheorghe 
Mușat, imediat ce a terminat secerișul a și început dezmi
riștitul, dezmiriștind pînă în prezent 50 la sută din supra
fețele recoltate.

Gospodăria colectivă „Ștefan Plavăț" a terminat secera
tul a 510 hectare cu grîu, 160 ha. cu orz, 127 hectare cu 

ovăz, 100 hectare cu mazăre, cu o zi înainte față de data 
prevăzută în angajamentele ce și le-ail luat în cinstea zilei 
de 23 August.

Și la gospodăria agricolă colectivă „Ana Ipătescu" din 
același raion s-au înregistrat o seamă de realizări impor
tante în munca tinerilor colectiviști. Iată un aspect: colec
tivistul Gheorghe Paraschiv s-a clasat în muncile agricole 
de vară, fruntaș pe gospodărie. Mai mulți ■ tineri printre 
care și utemistul Victor Stoian l-au chemat pe tovarășul 
Paraschiv la întrecere socialistă. Utemistul Victor Stoian 
muncind cu multă însuflețire a reușit să-1 întreacă pe to
varășul Paraschiv la seceriș, clasîndu-se astfel și el frun
taș pe gospodărie în muncile agricole de vară.

La gospodăria agricolă colectivă „Republica" s-a termi
nat de curînd secerișul a 90 hectare cu grîu, 30 hectare cu 
orz și 8 hectare cu răpită. In cadrul acestor acțiuni tinerii 
au muncit cu un avint necunoscut încă în gospodărie. De 
exemplu utemistul Dinu C. Vasile și tinerii Ion Bălan, 
Luca Maria, Elena M. Iliana și încă mulți alții își depă
șeau zilnic normele la seceriș cu 100 la sută.

Sînt bine cunoscute la gospodăria agricolă colectivă „Vla
dimir Maiacovschi" eforturile sporite cu care muncesc în 
campania agricolă de vară tinerii Gicu Bejgu, Pompiliu 
Munteanu, Iancu Soare, Stanciu Aurelia, Munteanu Dida, 
Rădulescu Vasilichi și alții. Ei reușesc să depășească zilnic 
normele la seceriș cu 100 pînă la 200 la sută. Pentru a ter
mina secerișul și dezmiriștitul deodată, tinerii de la această 
gospodărie au început dezmiriștitul odată cu secerișul.

iii inlimpmarea Conferinței pe țam a C. T. M.
★ ★

Angajamente și succese 
din Timișoara

In cinstea Conferinței U.T.M. ne tară, 
utemiștii și tinerii din orașul Timișoara 
iși aduc contribuția lor atît în producție 
cit și în alte domenii de activitate.

Pentru a cunoaște acțiunile ce se vor 
întreprinde în întîmpinarea Conferinței 
U.T.M. pe țară corespondentul ziarului 
nostru pentru regiunea Timișoara, s-a 
adresat tovarășului Lăzi Carol, șeful sec
ției organizațiilor U.T.M. de la Comitetul 
orășenesc U.T.M. Timișoara.

întrebare: Ce măsuri a luat comitetul 
orășenesc U.T.M. Timișoara în vederea 
mobilizării tineretului în întîmpinarea 
Conferinței U.T.M. pe țară ?

Răspuns : In vederea întîmpinării aces
tui eveniment de seamă cu noi succese 
privind activitatea utemiștilor și tinerilor 
în toate domeniile de activitate, comite
tul orășenesc U.T.M. și-a întocmit un 
plan de muncă în care sînt prevăzute 
acțiunile ce se vor întreprinde de către 
tineretul din orașul nostru. Au fost in- 
struiți secretarii organizațiilor de bază 
U.T.M. din întreprinderi și instituții, în 
vederea îmbunătățirii vieții de organiza
ție, pentru mobilizarea tineretului la în
trecerea pe profesii etc.

întrebare : Ați putea să ne vorbiți des
pre unele realizări obținute in urma mă
surilor ce le-ați luat ?

Răspuns : La organizația de bază U.T.M. 
de la întreprinderea „Bumbacul" de pil
dă, țesătoarea Nicolae Elena a chemat la 
întrecere toate țesătoarele din orașul Ti
mișoara pentru obținerea titlului de „cel 
mai bun țesător**. De cînd a pornit aceas
tă întrecere în întreprinderile textile, se 
duce o luptă susținută pentru obținerea 
titlului de „cel mai bun țesător".

Cele peste 200 de brigăzi din orașul 
nostru muncesc cu sîrguință pentru a ob
ține succese însemnate în cinstea Con
ferinței U.T.M. pe țară și a zilei de 23 
August.
' Să vă dau un alt exemplu din dome

niul luptei pentru realizarea de economii. 
Brigada utemistei Harth Maria de la în
treprinderea „Nikos Beloiannis" a econo
misit mii de dm. pătrați de piele. Numai 
Harth Maria singură a economisit 3900

★

ale tinerilor

de piele în valoare dedm. pătrati
1.794 lei. Colectivul întreprinderii a rea
lizat în luna iunie economii în valoare de 
62.370 lei.

De asemenea gazetele de perete (exem
plu cea de la Industria Lînei) au în
ceput să publice articole legate de mobi
lizarea tineretului la acțiuni organizate 
în cinstea Conferinței U.T.M. pe țară. 
Acestea sînt doar primele realizări.

întrebare: Ce acțiuni vor mai între
prinde tinerii din orașul Timișoara ?

Răspuns : După cum v-am mai spus, în 
momentul de față tinerii din întreprin
derile orașului nostru muncesc pentru a 
traduce în viată hotărîrea plenarei lăr
gite a C.C. al P.M.R. din august 1953 și a 
plenarei a X-a a C.C. al U.T.M. Brigada 
uîemistă condusă de Stoianovici Maria 
de la întreprinderea „13 Decembrie** apli- 
cînd metoda Valentinei Hrisanova a rea
lizat norma cu 107,3 la sută.

Pentru a spori contribuția tineretului 
la realizarea acestei sarcini se vor înfiin
ța încă 10 brigăzi utemiste de producție, 
3 posturi utemiste de control, iar iniția
tiva tinerilor 
Brăila, se va 
deri.

In vederea 
coltare, din 
oraș vor pleca la sate, în zilele libere, 
peste 2000 de tineri și peste 1.500 pio
nieri și școlari.

In ceea ce privește sportul se va pune 
un accent deosebit la antrenarea unui nu
măr cit mai mare de tineri care să în
vețe să înoate. Vom da bătălia în ceea 
ce privește trecerea normelor G.M.A. mai 
ales la natație, precum și celelalte nor
me G.M.A. de vară. Numai la „Industria 
Lînei" vor fi antrenați în această lună 10 
tineri să învețe să înoate, iar 15 tineri vor 
trece normele G.M.A. la natație.

Acestea sînt doar unele obiective cu 
care va întîmpina tineretul din orașul 
nostru Conferința U.T.M. pe țară și ziua 
de 23 August.

de la uzinele „Progresul"- 
extinde și în alte întreprin-

sprijinirii campaniei de re- 
cadrul întreprinderilor din

Realizări 
ale tinerilor oglindite 

în ziarul local
BIRLAD (de la corespondentul nostru

Angelescu Gheorghe).
Incepînd cu numărul de duminică 11 

iulie, ziarul „Steagul Roșu", organul comi
tetului regional P.M.R. și al sfatului 
popular regional Bîrlad a trecut la publi
carea unei rubrici permanente intitulată : 
„In cinstea Conferinței regionale U.T.M.".

Sînt publicate aici două știri, scrise de 
către membrii redacției în care vorbesc 
despre succesele utemiștilor. In prima, cea 
de la G.A.S. Zorleni se scrie despre re
zultatele obținute în campania de recol
tare de către utemistul Gheorghe Cio- 
cîrlan, conducătorul unei combaine auto
propulsate care și-a depășit sarcinile 
de plan pînă în prezent cu 38 la sută. 
Cealaltă știre se ocupă de cei 12 utemiști 
din comuna Mireni raionul Bîrlad în 
frunte cu loan Dimofte și Ion Gălan, care 
au efectuat 223 ore muncă voluntară.

Corespondentul Clement Dobre, ne in
formează că tinerii tractoriști din brigada 
4 și 7 de la S.M.T. A.djud. condusă de bfe- 
culai Ștefan si Dumitru Modica au termi
nat reparațiile înainte de termenul fixat 
trecînd să aiute și alte brigăzi rămase în 
urmă. Utemistul Usturoi Mărgărit vor
bește în corespondența sa despre ute
miștii Marian Caracaș, Alexandru Milica 
și alții de la fabrica de ulei „Republica" 
din Bîrlad care au contribuit din plin la 
depășirea planului pe întreaga fabrică cu 
24 la sută. Corespondentul N. P. Popa a 
scris despre angajamentele tinerilor din 
comuna Ungureni raionul Tecuci care au 
făcut polenizarea artificială ;- cul
turi. Numerous. știri vorbesc de preocu
pările pionierilor. Astfel în știrea „Folosesc 
cu rod vacanța" corespondentul Iile Va- 
sile vorbește despre tinerii din comunele 
Gugești, Risipiți și Gologanu din raionul 
Focșani care au sprijinit acțiunile care au 
avut loc. Tot în această rubrică se poate 
citi și știrea tovarășului Fănel Mihai care 
ne informează că pionierii unității nr. 3 
din comuna Străoane raionul Panciu au 
sărbătorit într-un cadru festiv deschide
rea taberei de curte.

Ziarul continuă să publice știri și mate
riale din toate domeniile de activitate a 
tinerilor.



Meridiane, paralele 
și interferențe climatice

Republica Populară Romînă e situată în 
partea de apus și miază-zi a marelui conti
nent euro-asiatic. După ce răsare din apele 
Pacificului, aducînd o nouă, zi pe fața pă- 
mîntului și în istoria omenirii, soarele că
lătorește timp de șase ore pe deasupra 
unor imense întinderi, pină ce sub razele 
lui încep să lucească apele Dunării și cres
tele Carpaților. înaintea romînilor l-au 
salutat japonezii, chinezii, indienii și rușii, 
înaintea Carpaților și a Dunării, sub razele 
lui au lucit Ian-Țe, marele fluviu chinez, 
piscurile Himalaiei și podișul Tibetului; 
Lena, Obi și Enisei, marile fluvii siberiene; 
crestele Pamir-Altaiului, apele singuratice 
ale Caspicei, culmile Caucazului ; iar în 
cele din urmă Uralul, Volga, Donul și 
Niprul.

Trecînd de țara noastră, soarele mai 
merge încă două ore peste centrul și ves
tul Europei, luminîndu-i popoarele și flu- 
viile-i felurite, și apoi începe să traverseze 
Atlanticul. După ce ne-am purtat privirile 
atît de mult, de la răsărit la apus, să le 
aducem din nou în dreptul Carpaților, pri
vind de data aceasta de la miază-noapte 
spre miază-zi. Popoarele pe care mișcarea 
de rotație a pămintului le face să se scoale 
odată cu noi, sînt, începînd de la miază
noapte, finlandezii, polonezii, bulgarii, 
grecii și, dincolo de apele Mediteranei, 
egiptenii. Pe acest meridian, al 25-lea estic, 
trăiesc după același ceas, dar în zone cli
matice total diferite, pescarii din arhipe
lagul Spitzberg și cei din arhipelagul gre
cesc, păstorii din cîmpia Dunării și cei din 
fierbintea Libie.

Străbătută de cea de a 45-a paralelă nor
dică, țara noastră se află la jumătatea 
drumului dintre pădurile gigantice ale 
Ecuatorului și munții de ghiață ai Polului 
Nord. Noi nu cunoaștem ca oamenii cer
cului polar, ziua de șase luni, dar în 
timpul solstițiului de vară lumina durează 
șaisprezece ore; iar iarna nopțile sint 
foarte lungi. Atunci, timp de citeva luni, 
Dunărea îngheață și săniile trec peste ea 
în goana cailor, cu troznet mare.

Cu două mii de ani în urmă, exilat pe 
țărmurile Mării Negre, căreia atunci i se 
spunea Pontus Euxinus, poetul roman Ovi- 
diu a vestit, în lungi și tînguitoare plîn- 
geri, lumii însorite a Mediteranei, aspri
mea iernilor scite. El i-a văzut pe geți, 
locuitorii de atunci ai acestor târîmuri și 
strămoșii noștri îndepărtați, tăind vinul 
înghețat cu topoarele. Dacă în fiece primă
vară, păsările călătoare coboară în luxu
rianta deltă a Dunării unde trăiesc jumă
tate de an ca într-un paradis, de la jumă
tatea lui august 
mari formațiuni 
spre miază-zi.

Dunărea însă 
locuitori, rămin 
care trec, poartă pecetea marelui frig ce 
coboară, fără nici un fel de stavilă, din re
giunile arctice, peste întinsul stepelor ruse. 
De acolo suflă un vint temut, Crivățul, 
care coboară termometrul cu mai mult de 
30 de grade sub zero. Dar mai primejdios 
e vara, cînd nu mai e de ghiață, ci de foc, 
iar arșița pe care o aduce poate preface 
în scrum covorul verde al vegetației.

Așa dar, pămînturile țării noastre cu
nosc răsuflul aspru al climei continentale. 
Dar, in același timp, din bazinul cald al 
Mediteranei răzbate peste granița de mia
ză-zi ceva din clima țărilor in care cresc 
lămîii, măslinii și portocalii. Și din clima 
oceanică a Europei sosește o boare pînă 
în munții din miază-noapte. făcînd să 
crească acolo castanul comestibil și limpe
zind într-atît cerul, îneît, sub albăstrimea 
lui, de mult a luat ființă o școală de pic
tură la Baia Mare, unul din cele mai nor
dice orașe ale țării.

Aflind toate acestea, începem să cunoaș
tem cea mai de seamă caracteristică a pă- 
mînturilor din Carpați și de la Dunăre : 
faptul că șînt un loc de intîlnire a condi
țiilor naturale de viață ale continentului. 
Alături de climă, flora și fauna stau de 
asemenea mărturii despre aceasta, dînd 
prilej poporului romîn să cunoască. în mica 
lui țară, imagini ale condițiilor de viață 
europene, asiatice și chiar africane.

In ultimii ani, poporul nostru intensi
fică în mod deliberat consecințele econo
mice ale acestei grandioase interferențe. 
Bumbacul de pildă, pe vremuri propriu 
Sudanului Egiptean, începe să ocupe spații 
tot mai mari în cîmpia Dunării. In delta 
acestui fluviu, atît de năpraznic înghețat 
peste iarnă, planurile de transformare a 
țării prevăd plantarea livezilor de lămîi.

Astfel, în ceea ce privește condițiile na
turale de viață, Republica Populară Ro
mînă se află, în continentul european, la 
răscrucea dintre miază-noapte și miază-zi, 
dintre răsărit și apus.

au grijă să se strîngă în 
aeriene, luîndu-și zborul

și Carpații, și vechii lor 
pe loc ; iar iernile prin

Felurite bogății
Casa a fost gata.
Cei dinții locatari ai ei s-au mulțumit să 

mănînce, prins cu undițe de os, peștele din 
bălți, și s-au adăpostit în colibe de stuf.

Apoi, ridieîndu-și privirile, au zărit cul
mile Carpaților, acoperite de pășuni și pă
duri ; și-au făcut locuințe de lemn și au 
început să crească turme de vite.

DeInteresîndu-mă de 
activitatea cluburilor 
studențești din Capi
tală, am aflat că unul 
din ele care a început să desfășoare de- 

acum o rodnică activitate, este cel al ra
ionului Stalin, situat în localul Insti
tutului de Științe Economice și Plani
ficare, „V. I. Lenin". încrezătoare mi-am 
îndreptat deci pașii spre intrarea princi
pală a Institutului. Intrebînd la poartă 
despre club, imediat am primit indicația 
încotro s-o apuc. Urcînd un etaj, am și ză
rit pe ușa din fața mea o tăbliță „Clubul 
studențesc". Pe cealaltă aripă a ușii, era 
afișat programul din săptămîna aceasta. 
Am aruncat doar o privire pe coala mare 
de carton și văzînd. că fiece zi e însem
nată cu altă culoare, am tras concluzia : 
programul trebuie să fie variat și intere
sant.

Intrînd în club, m-am asigurat și mai 
mult că aflasem adevărul.

După ce am făcut cunoștință pe rînd 
cu membrii colectivului de conducere și 
am schimbat citeva vorbe cu ei, m-am 
simțit și mai asigurată : aici e totul în or
dine. Oamenii Se zbat ce-i drept, dar lu
crurile merg bine. Iată că sînt vreo 10 șa- 
huri... .

Dar cînd a venit vorba despre volei, 
tenis de masă, baschet, cei din conducere 
s-au încurcat un pic. Ba că plasa de te
nis de masă e stricată, ba că n-au mingi 
și nici palete (mingi de volei există nu-
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Geo Bogza

In cele din urmă au băgat de seamă că, 
sgiriat puțin și'semănat cu boabe de grîu, 
păm intui se dovedea de o generozitate ui
mitoare. Mult mai tirziu și-au dat seama 
că de mare folos in privința aceasta putea 
fi o bucată de fier.

Inconjurînd podișul transilvan cu ziduri 
de cetate, Carpații s-au căptușit ei înșiși 
pe dinăuntru ca un șir de munți vulcanici. 
Aceștia au adus din adîncimile pămîntu- 
lui, mai spre suprafață, tot felul de metale.

Dacii se pare că au fost cei dinții care 
au lucrat fierul pe aceste păminturi. De 
curind s-a descoperit în munții Hunedoa
rei o nicovală grea și un întreg atelier de 
fierărie care a fost în funcțiune, într-una 
din așezările dacilor, cu 2.000 de ani în 
urmă. Astăzi, în preajma acelor locuri se 
înalță coșurile fumeginde ale Hunedoarei, 
gigant al metalurgiei grele din Republica 
Populară Romînă.

Așa dar, Carpații nu au clădit numai o 
cetate in inima țării, ci au avut grijă ca 
în subsolul ei să se găsească tot felul de 
zăcăminte de cea mai mare importanță 
pentru mersul ulterior al istoriei.

★

Sint în țara noastră de o parte și de alta 
a Carpaților, două văi al căror rol a fost 
hotărîtor în evoluția mijloacelor de pro
ducție, în evoluția societății omenești de 
pe aceste păminturi.

Stînd sub veghea unor munți inalți. stră
bătute de rîuri limpezi și acoperite de pă
duri bătrîne, și una și alta dintre aceste 
văi pot fi trecute — și sint trecute — in 
rindul celor mai frumoase locuri ale țării. 
Dar marea lor faimă avea să fie alta. Cea 
dinții dintre ele situată pe versantul de 
miazănoapte al Carpaților, la izvoarele 
Jiului, pe care îl cunoaștem pentru îndrăz
neala cu care a străpuns munții. In acea
stă vale, in îndepărtate ere geologice, 
inundații formidabile au tîrit copacii unor 
păduri întregi, sub care apoi pămintul s-a 
scufundat, acoperindu-L

Trunchiurile lor se mai văd și azi, după 
milioane de ani, și chiar unele frunze, dar 
pietrificate. Cînd, pe la jumătatea secolu
lui trecut, cărbunii au devenit atît de ne
cesari pentru a fierbe apa care punea in 
funcțiune mașinile cu aburi, in Valea Jiu
lui s-au săpat tot mai multe mine cu tot 
mai mulți lucrători. In acel timp, pe în
treaga întindere a țârii se înmulțeau trep
tat tot felul de mașini și oamenii care le 
puneau in mișcare. Așa a apărut pe aceste 
păminturi cea mai nouă forță a istoriei: 
clasa muncitoare. Intr-o descriere geogra
fică în care s-a vorbit mai mult de forțele 
care au făcut să apară munți, dealuri, ape 
și câmpii, menționarea acestei noi forțe 
face parte din desfășurarea firească a po
vestirii. Oriunde această forță eliberată, a 
intrat in acțiune, fața pămintului cunoaște 
modificări adinei, pe care atlasurile geo
grafice sint ținute să le înregistreze. Pen
tru aceasta, e nevoie de tot felul de cer
neluri : albastră, verde sau neagră, după 
cum e vorba de ape, păduri sau orașe.

In călătoria noastră pe aceste păminturi 
am salutat odată horstul dobrogean, ca pe 
martorul bătrîn și singuratic al unor lumi 
dispărute. Să salutăm acum Valea Jiului, 
ca pe unul din simburii noii lumi ce se 
dezvoltă, plină de forțe și de intenții gran
dioase.

Citeva decenii după Valea Jiului, a în
ceput să-și spună cuvântul in evoluția 
poporului nostru, Valea Prahovei. Și ea se 
pregătise îndelung, milioane de ani. aș
tepți nd momentul potrivit in care să in
tervină. De data aceasta nu mai e vorba 
de trunchiuri de copaci pietrificate, ci de 
cantități uriașe de microorganisme, a că
ror lentă putrezire în adincimea pămîn- 
tului le-a transformat într-un lichid negru 
și vîscos, ce s-a dovedit inflamabil. Astfel 
a apărut, uneori țîșnind cu furie din mă
runtaiele pămintului, petrolul — ș: din el 
s-a distilat benzina, sîngele motoarelor cu 
explozie. Cea mai spectaculoasă conse
cință a acestui fapt a fost că după mi
lioane de ani de la dispariția acelor zbură
toare gigantice și fantastice ale preistoriei, 
văzduhul s-a umplut din nou cu păsări 
Uriașe, de data aceasta născocite de om.

Un mic monument de piatră albă e ri
dicat pe Valea Prahovei, nu departe de 
sondele prin care au țîșnit cele dinții va
luri de petrol, în locul unde s-a prăbușit 
Aurel Vlaicu, inventator al unui aparat 
de zburat cu care — în 1913, în vremuri 
încă eroice ale aviației — încercase să 
treacă munții. Cit timp era de cînd păs
torii Carpaților trăseseră pe fața lor —- cu 
piciorul — cea dinții potecă ? Acum în
drăzneau să se ridice în aer și să-i treacă 
în zbor.

Marile șantiere, marile 
transformări

Am vorbit despre feluritele bogății ale 
țării noastre și despre felul armonios în 
care sînt raspîndite pe întinderea ei. Dar, 
pînă nu de multă vreme, în folosirea lor 

ce nu
mai una, nu se joacă cu ea „ca să nu se 
piardă"). Aflind în felul acesta, că acti
vitatea sportivă nu poate fi prea strălu
cită din momentul ce se rezumă numai și 
numai la șah, m-am gîndit, că poate totuși 
să existe un program interesant care cu
prinde alte acțiuni mai organizate. Intere- 
sindu-mă de programul săptăminii trecute 
figura tovarășului Oprea Mihai, organi
zatoric în colectivul de conducere al clu
bului, student la Institutul de Comerț Ex
terior, s-a luminat pentru o clipă.

— Ei, săptămîna trecută am avut un 
program foarte frumos, — zise dînsul, dar 
parcă se mai gindea să adauge ceva. Apoi 
se răzgindi și începu să-mi înșire unele 
puncte prevăzute în program.

— De pildă, plănuisem o excursie de două 
zile la Băneasa, unde studenții aveau să 
se întilnească cu lotul nostru reprezen
tativ de tir de la Poligonul Tunari, care 
a susținut întîlnirea cu Franța. Am și 
vorbit pentru corturile în care urma să 
petrecem două zile. In sfirșit: totul era 
aranjat, dar...

— Dar ? — întrebai foarte curioasă.
— N-am realizat nimic, fiindcă n-au 

nit studenții.
M-a mirat oarecum acest fapt și am 

trebat: de ce n-au venit studenții ? 
fost mobilizați?

Tovarășul Buibăr, activist de la comite
tul raional U.T.M.-Stalin, mi-a răspuns 
cu oarecare indiferență:

— Ce mobilizare, tovarășe ? Doar era 
pus afișul. Cine vroia, putea să-l citească.

ve-

în-
Au

rafie

își înălța coșurile la marginea 
fabricînd de pildă locomotive, 

ei intrau și ieșeau zece mii de

pe 
cu 
pe

era o gravă dezarmonie. Lipsea anume ca
racterul colectiv în stăpînirea acestor bo
gății, singurul care poate da forță și gran
doare.

Un munte se ridica spre cer, acoperit de 
păduri și pășuni alpine, cu fața brăzdată 
de izvoare limpezi, și plini de uimire 
aflam că muntele acela e al unui sin
gur om.

O uzină 
unui oraș, 
pe porțile 
muncitori, și plini de stupoare aflăm că tot 
acel mecanism complex și plin de forță 
era al unui singur stăpin, ca un ceasornic 
de buzunar cu care faci ce vrei.

Erau oameni care aveau mine de cărbuni, 
mine de aur, sau puțuri de petrol. Numărul 
lor, în comparație cu restul populației, era 
neînchipuit de mic. Se întruneau intr-o 
casă pe care scria „Asociația Marii Finanțe 
și Industrii". Dar tot ei îi spuneau, mai 
scurt și mai plastic „Clubul miliardarilor 4.

Prin revoluția înfăptuită în țara noastră, 
domnia acestor exploatatori a fost înlătu
rată, iar puterea de muncă a poporului e 
folosită în lucrări grandioase, menite să-i 
îmbunătățească și să-i înfrumusețeze 
viața.

In unele amurguri, în vreme ce în văile 
munților a venit noaptea, zăpezile de pe 
creștetul lor mai împrăștie asupra lumii o 
lumină difuză și blîndă. La lumina aceasta, 
veacuri de-a rîndul oamenii de la poalele 
Carpaților și-au mai văzut o vreme fața, 
înainte de a fi acoperită cu totul de întu
neric.

E vorba acum ca alba strălucire de 
culmile munților să fie adusă în văi și, 
ajutorul hidrocentralelor, să fie purtată 
toată întinderea țării, ziua și noaptea.

In Carpații Moldovei se înalță cea mai 
mare uzină de electricitate : hidrocentrala 
„V. I. Lenin“. In locul acela, pentru a pune 
la punct harta țării, vom avea nevoie nu 
numai de cernelurile verzi și albastre, ci și 
de o radieră- Va trebui să ștergem unele 
așezări omenești de pe Valea Bistriței, de
oarece apele ei zăgăzuite, dînd naștere ma
relui lac, ie vor acoperi in întregime, cum 
vor acoperi și pădurile și drumurile pe 
care astăzi mai putem merge.

Ce fior adine, al măreției forțelor na
turii, am încercat de aîitea ori străbătind 
Carpații, privind in vechi circuri glaciare, 
apa lacurilor alpine. Dar cu cît mai adine 
e fiorul pe care îl încercăm acum, plimbin- 
du-ne pe fundul viitorului lac, dînd mult 
capul pe spate pentru a putea privi linia 
pină la care, prin intervenția îndrăzneață 
a omului, vor urca apele.

Pe Bistrița, la Bicaz. se construiește cea 
mai mare hidrocentrală. Dar, conform unui 
grandios pian de electrificare, hidrocen
trale se vor ivi pe fiecare din riurile ce 
pornesc din Carpați, pe fiecare spiță a 
marii roti de ape care înconjoară țara noa
stră. Incit, dobindind o putere de neînchi
puit. ea va putea să poarte întregul nostru 
popor pe culmea spre care urcă.

Dar. trebuie să mărturisim că printr-o 
inadvertență a naturii, in această atit de 
armonioasă roată lipseau vreo două spițe. 
De pildă, intre apele Ialomița: și ale Ar
geșului e un spațiu prea mare prin care 
nu curge nici un riu. Acolo, caracterul de 
stepă al Bărăganului, cîmpia de la est de 
București, atinge cel mai înalt grad de in
tensitate. Nefîind nici un pic de apâ. nici 
arborii n-au crescut- incit cernelurile cu 
care se înseamnă pădurile lasă în partea 
aceea o pată albă.

Acum, aceste goluri vor E completau 
Așa cum la începutul isteriei noastre am 
devenit stăpini pe cea mai la indenună bo
găție a acestor păminturi prin rețeaua po
tecilor aiprie. acum Ie-o vom smulge pe 
cea din urmă si mai duxuă. invund fata 
uscată a Bărăganului. acoperind-o cu o 
vastă rețea de canale de irigație. Perdele 
de păduri vor frina violența viaturilor ră
săritene, îmblânzind excesele cl-mei conti
nentale de care suferă deseori capitala 
țării noastre. Prin marea bătălie incepjiă. 
se urmăresc deodată atit de multe și va
riate scopuri : de la asigurarea recoltelor 
din Bărăgan pină Ia dobindirea unui grad 
de umiditate in plus pentru aerul Bucu
reștilor.

Toate aceste acțiuni care se desfășoară 
pe întinsul patriei noastre au fost pornite 
din necesitatea unei mai mari dezvoltări 
a economiei, din dorința de a face viața 
oamenilor mai ușoară, dar in același timp 
ele schimbă in mod esențial înfățișarea țării, 
infrumusețind-o. Una e o cimpie in lungul 
căreia se duc doar singuratici stHpi de te
lefon. și alta e cîmpia din care se înalță, 
superbi, palmierii metalici ai liniilor de 
înaltă tensiune. Barajele și lacurile din 
munți, perdelele de păduri, rețeaua canale
lor de irigație, aduc o frumusețe nouă pe 
fața pâmintulut proprie epocii noastre. De 
mult, de milioane de ani. casa fusese gata, 
temeinic construită și plină de bogății. Iată 
însă că locatarii ei intervin, desăvîrșind 
opera naturii, cori j ind greșelile, comple- 
tir.d lipsurile pe care le descoperă.

Dar pentru ca această acțiune să înceapă, 
a fost nevoie de un lung răstimp. A tre
buit ca brațul puternic al poporului să 
poată lucra in folosul său

Acum, ca un pictor demiurg, el trage 
linii și pune culori pe tabloul măreț al pa
triei sale.

vin studenții la club ?
Dar să vedem mai departe programul 

„interesant" din săptămîna trecută. S-a 
luat buna inițiativă de a organiza o întîl- 
nire cu maestra emerită a sportului, cam
pioana mondială la tenis de masă, Ange
lica Rozeanu. Numai un singur lucru au 
uitat cei din conducerea clubului: că nu 
sînt nici mingi de tenis de masă, nici pa
lete, iar cele trei mese... ca și cum n-ar fi. 
Pe deasupra nu s-au îngrijit nici de data 
aceasta să mobilizeze studenții și astfel din 
inițiativa luată nu s-a realizat nimic.

Desigur că sînt mulți la număr studen
ții dornici să desfășoare o bogată activi
tate în vara aceasta. Dar ce poate asi
gura un 
la 5 VII 
zumă la

6 VII
sportive ; după amiază, ora 16.30—20 : în
treceri sportive.

7 VII de la ora 8.30—12.30: sport (volei, 
baschet) ; 16.30—20 : sport (volei, baschet).

8 VII:
9 VII 

obișnuit,
10 VII 

(volei, baschet);
20 : reuniune.

La ce participare se așteaptă conducerea 
clubului cînd nici programul acesta mo
noton și neirtteresant nu e respectat ?

Pe data de 8 iulie a.c., studentul Dumi-

program ca cel al săptăminii de 
la 10 VII, de pildă, care se re- 
următoarele:
de la ora 8.30—12.30 : întreceri

zi de ștrand, 
de la 
film.
de la

ora 8.30—12.30 : program

ora 8.30—12.30 : sport 
după amiază, ora 16.30—

vor 
vom

Vînătoarea sub apă
Inchipuiește-ți că, purtat pe aripile 

unui vis frumos, sau privind îneîntat și 
furat de un film documentar-științific co
bori în adincurile mărilor în lumea minu
nată de basm a peștilor și a miilor de ani
male acvatice de toate felurile și culorile. 
Priveliști nemaivăzute se deschid în fața 
ochilor tăi. Te gîndești poate că acest lu
cru este imposibil, că pentru a vedea fru
musețile submarine, pentru a vina sutele 
de specii de pești sau să studiezi viața, 
faunei și florei subacvatice, ai nevoie de 
aparate foarte costisitoare, grele și com
plicate. Nu, aceasta nu mai este un lu
cru atît de imposibil. De curînd, un, tî- 
năr, F. Brandrup, de la Asociația vină- 
tocilor și pescarilor sportivi, a pus la, 
punct și a făcut deja o serie de expe
riențe sub apă, cu un dispozitiv pe cît de 
simplu, pe atît de practic, ușor de procu
re i și plin de efect. Toată „aparatura” 
constă intr-o mască etanșă de cauciuc ce 
acoperă ochii și nasul scufundătorului și 
care îi înlesnește o vizibilitate clară, ne
deformată, exact ca în mediul nostru, 
aerul. Cu ajutorul acesteia se poate vedea 
sub apă pînă la circa 45 m. distanță.

La începuturile pline de încercări și 
dibuiri a acestui sport, vînătorul subma
rin trebuia să-și scoată capul din 15 în 
15 secunde pentru a respira. Acum, se 
folosește un respirator de suprafață, sim
plu ; sau dacă dorim explorări ce 
dura zeci de minute în adine, ne 
echipa cu un tub de oxigen.

Pentru a face înotul mai ușor, mai lip
sit de eforturi și in aceeași măsură mai 
eficace, ne vom atașa la picioare „labele 
de broască” făcute din cauciuc. Ele au 
rosiul de a da viteză și ușurință înotăto- 
rs-Iui. va elibera de această sarcină mii-

*.c în care rom ține arma de vinătoare 
submarină, și în afară de aceasta înotul 
uestru nu va face zgomot și tulburare; 
mișcările Jabelor** nu vor speria peștii 
— vînatuL

In privința armei — undița pescarului 
submarin — s-cu făcut o serie de încer
cări. In locul lancei simple, grele și di
ficila de cîcnetraf prm lungimea ei, cu 
«re scufundătorii indonezieni pescuiesc 
tn mările lor «Ide — tfnăntf nostru spor
tiv a pent o soluție mult mai perfectă: 
•ruta mbuiariud Ea este de fapt o arba
letă perfecționată, de forma unui pistol, 
c cărui țecvă a fost prelungită in față 
și fu spatele crosei. Mecanismul se com
pune dintr-vn arc puternic ce se com
primă. iar la apăsarea trăgaciului el 
amcă o săgeată cu o forță și viteză su- 
ficienzâ penr-u ca tirul sub apă să fie 
precis te 5—5 metri. Săgeata străbate 
pestele șt cu ajutorul unei sfori rezistente 
înfășurate pe o mulineti atașată la armă 
se întoarce m mitnile înotătorului cu 
prada — trofeul meritat al vinătorului 
curajos și îndrăzneț.

Bineînțeles, acest sport ce oferi tînâru- 
lui cutezător plăcerile și frumusețile com
plexe «le înotului, pescuitului și vânătoa
rei, cere în schimb cîtera calități. îna
inte de toate, acest sport este al celor cu
rajoși și îndrăzneți, al tinereții pline de 
arint, dor-.îee de a redea și afla lucruri 
noi, interesante. Nu este neapărat nevoie 
să fii un campion de înot și scufundări 
(ajutorul neprețuit al „labe.or* de cau
ciuc tc face aproepe un campion), dar 
totuși trebuie sâ știi să înoți bine și sâ 
te scufunzi, mai ales atunci cind urmă
rești pești de adincime, la 10—12 metri. 
Nu te așteaptă nici un pericol sau lucrum 
neprevăzute în adine, 
sport iți trebuie totuși 
neală.

dar pentru acest 
curaj și indrăz-

(După un ciclu de 
în revista „Vinâtorul 
tiv".

articole publicate 
și pescarul spor-

trescu Șerban din 
anul III de la Institu
tul de Căi Ferate a 
venit la club cu pa

lete de tenis de masă. Spre mirarea lui 
însă a găsit ușile clubului încuiate. I s-a 
părut curios ; fusese acolo doar cu o zi 
înainte și in program se anunța activitate 
sportivă pentru a doua zi. Intre timp însă 
ce s-a gindit conducerea clubului: de ce 
să-și bată ei capul, să țină și clubul des
chis ? Mai bine schimbă pe program ac
tivitatea, încuie ușile și se duc la ștrand, 
fără să se mai gîndească că poate mai sint 
și unii studenți care în timpul acesta vor 
să desfășoare altă activitate.

Și cu toate că într-o ramă sub sticlă, 
pe un fond roșu e afișat articolul redac
țional din „Scînteia" nr. 3018, intitulat: 
„Pentru continua îmbunătățire a muncii 
Uniunii Tineretului Muncitor", conducerea 
clubului de aci nu se călăuzește de loc 
după spusele lui.

Toate lipsurile găsite în loc de realizări 
— (la ceea ce mă așteptam eu) — sînt 
grave, dar se pot remedia. Pentru aceasta 
e nevoie însă de o preocupare mult mai 
serioasă din partea conducerii clubului, 
pentru alcătuirea unui program bogat 
și variat, de mai mult sprijin concret din 
partea comitetului raional U.T.M.-Stalin 
și a comitetului orășenesc U.T.M.-Bucu- 
rești.

Colectivul de conducere cu ajutorul co
mitetului raional, să ia legătura cu orga
nele respective, pentru a putea organiza 
excursii cu cost redus, vizionări de 
filme, spectacole și altele, să alcătuiască 
un program mult mai interesant și să se 
țină de realizarea acestuia, chiar dacă ar 
fi foarte greu de realizat. In felul acesta 
s-ar putea, ca peste un tirpp să se spună 
pe bună dreptate, că în raionul Stalin 
funcționează un club studențesc bun.

ECATERINA REDEI

Drumuri noî spre vssîor!
Absolvenții școlilor din sistemul rezervelor de muncă măresc an 

muncitorilor.
Industria grea și ușoară, alimentară și de construcții primesc 

cadre tinere, absolvenți ai școliior profesionale.
Tineri absolvenți, faceți ca prin munca voastră să oontribuițl 

economiei noastre naționale!
Pretutindeni, uzinele vă așteaptă cu drag!

de

Și

la

an numărul

anul acesta

dezvoltarea

Terminasem cele 7 clase 
elementare într-o comună 
din împrejurimile Tîrgo- 
viștei. Ce gînduri mă năpă
deau atunci ! Ce să-mi 
aleg ? Unde să merg ? Am 
stat într-o seară de vorbă 
cu tata. Tata e petrolist. 
Vorbele tatei produceau 
asupra-mi o puternică im
presie. Aveam să ajung 
strungar. Așa am ajuns la 
centrul școlar profesional 
din Tîrgoviște. Zilele de 
școală au rămas de neui
tat în viața mea. După 
două săptămini de școală, 
am trecut să 
strung. Am 
emoționat.

Au trecut 
șir în care am învățat lu
cruri ce mi se păreau deo
sebit de interesante. Nu 
întotdeauna însă am avut 
succese în școală. Primul 
meu clește patent executat 
pe la 
a fost

lucrez la 
fost atunci

apoi zile în

jumătatea anului I 
așezat în vitrină.

Voi merge mai departe
ani în urmă, nu- 

Mariei Cincă, renu- 
țesătoare ajunsese 

in Boru—satu-mi na

C-a 
mele 
mita 
pină
tal din raionul Buzău. Pe 
această maistră țesătoare 
n-am văzut-o nici atunci 
și nici acum, dar știu că 
învață pentru a deveni in
gineră. Din simplu munci
tor, inginer, e prea cu pu
tință astăzi.

îmboldită de gîndul că 
aș putea fi și eu țesătoare 
am părăsit într-o dimi
neață Boru. Era o dimi
neață de august Am ajuns 
la centrul școlar profesio
nal textil și pielărie din 
București. In scurtă vreme 
am început să lucrez la 
război. Nu e ușor să lu
crezi la război. O mică 
neatenție poate aduce după 
sine un rebut de zeci de 
metri de pînză.

In drum spre ideal
In comună am văzut rar 

filme. Așteptam însă ne
răbdător să sosească o 
nouă caravană cinemato
grafică. Priveam atent la 
operator cum lucrează cu 
aparatele. Așa s-a înfiri
pat in mine dorința de a 
învăța această meserie.

Tocmai terminasem 7 
clase elementare cînd am 
auzit că la Craiova s-a 
deschis o școală profesio
nală de cinematografie. 
Am dat examen și am reu
șit. Au început primele 
lecții. Unele se asemănau 
cu cele din școala elemen
tară, altele însă se deose
beau mult și cu cît se deo
sebeau mai mult cu atit

să execut 
o nouă 

piese 
dat.

re-

an
în

Noi avem în școală vitri
nă cu piese date rebut și 
piese executate bine. Pri
ma mea piesă a fost un 
rebut. Mult m-a frămân
tat atunci acest lucru. Ar
deam de dorința 
cît mai grabnic 
piesă. De atunci 
but nu am mai

La sfirșitul primului 
m-am înapoiat iarăși 
sat. M-am revăzut cu foș
tii mei colegi. Mulți dintre 
ei erau și ei elevi. Seara 
discutam pe îndelete și 
fiecare dintre noi depă- 
nam pe rind amintirile din 
școală.

In vacanță am primit 
de la Olteanu Constantin, 
un coleg de clasă și un 
bun prieten al meu, trei 
scrisori. In cea djn urmă 
îmi scria că dragi îi sînt 
plaiurile sale
că de școală l-a cuprins 
un dor aprins. Mi-a amin-

natale, dar

Apoi au urmat zilele de 
practică la întreprinde
rea „7 Noiembrie". Aici am 
cunoscut pe țesătoarea 
fruntașă în întrecerea so
cialistă Maria Sohan. O 
cunoștea și pe Maria Cin
că. Ne povestea despre ea 
cu atîta căldură, că fiecare 
vorbă a ei, 
o povață, 
nou fel de

Am aflat 
era pildă 
muncii, în
rățenia locului de muncă. 
Și ceea ce ne-a impresio
nat mai mult, e faptul că 
Maria Cincă tot timpul li
ber citea. Am început să 
citesc și eu. Simțeam apoi 
cum cititul pune mereu 
mai multă stăpînire pe 
mine. Adesea în orele li
bere, discutam cu tovarășa 
Măruță secretara organi-

era pentru noi 
un îndemn, un 
a lucra.
că Maria Cincă 
în organizarea 
ordinea și cu-

erau mai interesante. Să 
cunoști aparatul de pro
iecție, să știi să proiectezi 
imaginea limpede pe ecran, 
toate acestea te fac să fii 
nerăbdător în așteptarea 
lecției următoare. După 
primul an de școală, am 
făcut practică la cinemato
graful „30 Decembrie" din 
Craiova, 
ceput la 
tovarășul 
operator
„Cenușăreasa" 
singur. Cînd s-a terminat 
filmul am coborît în sala 
cinematografului. Specta
torii îndreptîndu-se spre 
ieșire discutau asupra fil
mului. Cînd urcam scările

Lucram la în- 
aparat, ajutat de 

Francisca loan, 
șef. La filmul 

am lucrat

187.500 lei economii
Sus în pădure, la 12 km. depărtare de 

comuna Tulnici, raionul Vrancea, se aflau 
15.000 steri de lemne care trebuiau 
transportați în vale — la Prisaca, la 23 km. 
Cînd s-a calculat cam cît ar costa tran
sportul lor cu atelajele — s-a constatat că 
numai pentru 4.500 steri ar fi trebuit să 
se plătească cca 200.000 lei. Suma, după 
cum se vede este uriașă. Ocolul Silvic din 
Tulnici era la mare încurcătură mai ales 
că era vorba de nici mai mult nici mai 
puțin decît 15.000 steri.

Organizația de bază de partid și cea de 
U.T.M. din comună i-au venit însă în aju
tor cu o propunere interesantă. Ce-ar fi 
să se transporte lemnul pe apele Putnei ? 
Ce dacă pînă acum Putna nu a purtat 

de stat o 
pînă la începe- 
dar aceasta mi 
lungă, cit toată

II practica am 
uzină. Sfaturile 
primite de la 
dorința de a 

piesă începută, 
atrăgeau, incitmă

tit în scrisoare despre pri
mul meu clește patent.

Mai aveam 
săptămînă 
rea școlii, 
s-a părut 
vacanța.

In anul 
făcut-o în 
prețioase 
muncitori, 
termina o 
atît 
abia așteptam să fiu pen
tru totdeauna aici.

Și iată că ziua aceasta 
a venit. Voi fi de acum 
strungar, în uzină. Promit 
școlii de care se leagă atî- 
tea amintiri, că și in uzi
nă ca și în școală mă voi 
strădui să ajung un strun
gar calificat, folositor pa
triei mele dragi.

MIHAILESCU VICTOR 
absolvent al Centrului 

școlar profesional- 
Tîrgoviște

zației de bază U.T.M. pe 
școală fie o operă citită, 
fie o problemă din activi
tatea practică. Toate aces
tea 
,dat 
nut 
Si 
mancă irosirii timpului. 
Am terminat școala profe
sională cu succes. îmi dau 
seama că succesul meu se 
datorește unui studiu chib
zuit, luptei împotriva iro
sirii timpului.

Școala m-a propus să 
merg mai departe la o 
șeoală medie tehnică tex
tilă. Ceea ce doream a de
venit realitate.

mă ademeneau. Mi-am 
seama că fiecare mi- 
în școală e important, 
sînt acum mare duș- 

irosirii

zainescu georgeta 
absolventă a Centrului 

școlar profesional 
textil și pielărie — 

București

spre cabină, tovarășul ope
rator șef mi-a strîns mîna 
și mi-a spus : „Un început 
bun tovarășe Negru". De 
atunci am rămas adesea 
singur în cabină.

Școala s-a terminat. Am 
aflat acum că voi lucra ca 
operator la Studioul de 
filme documentare „Ale
xandru Sahia" din Bucu
rești.

Drumul spre ideal e spi
nos, dar de voință șl spinii 
se frîng.

NEGRU ION 
absolvent al Școlii 

profesionale de 
cinematografie- 

Craiova

niciodată pe valurile sale o astfel de în
cărcătură. Să încercăm.

Zis și făcut. S-a hotărît ca transportul 
să se efectueze în 3 etape. Astfel pe data 
de 24 mai plutașii au coborît pe drumul 
văii Putnei cu 4.500 steri. Lemnele au 
ajuns la punctul de sosire Prisaca la 12 
iunie... Au muncit 23 plutași care au cîș- 
tigat zilnic în medie cîte 25 lei. Aceasta 
însemnează că transportul celor 4.500 de 
steri a costat nu 200.000 lei, ci cca. 12.500 
lei. Economia 
nată.

Transportul 
Ocolul Silvic 
acum economii de 3 ori mai mari decît 
anul trecut.

realizată este deci însem-

lemnelor pe apă continuă, 
din Tulnici a realizat pînă

Corespondent 
FĂNICĂ VOINEA



Viața U. T. M.

Pentru întărirea
și tinerii

frăției între
minoritățile

tinerii romîni
naționale

Uniunea Tineretului Muncitor educă 
masele de tineri în spiritul dragostei în
flăcărate pentru patrie, pentru patria în 
care trăiește și muncește, în care-și fău
rește viitorul fericit.

Lucrările conferinței organizației U.T.M. 
din Regiunea Autonomă Maghiară au 
constituit o manifestare entuziastă a spi
ritului de frăție care domnește între tine
retul romîn și tineretul minorităților na
ționale a hotărîrii lor ferme de a înde
plini fără rezerve sarcinile încredințate 
de partid și guvern.

Sînt multe fapte care indică dragostea 
nețărmurită față de patrie a tinerilor ro
mîni și maghiari din Regiunea Autonomă 
Maghiară. Astfel numai în ultimele trei 
luni, in cadrul luptei pentru economii, 
tinerii muncitori au economisit 403.487 lei. 
Aproape 6.000 de tineri, antrenați în în
trecerea socialistă, își îndeplinesc și depă
șesc zilnic sarcinile de plan. In multe în
treprinderi, ca de pildă, uzinele de fier 
„viăhita", din raionul Odorhei, coopera
tiva „Textila Mureș" și altele, brigăzile și 
posturile utemiste de control au adus o 
contribuție prețioasă la îmbunătățirea 
muncii, la îndeplinirea și depășirea planu
rilor de producție. Membrii postului ute
mist de control, în frunte cu responsabi
lul său, utemistul Bogoly Carol, de la 
combinatul forestier Reghin, au studiat 
posibilitățile folosirii la maximum a re
zervelor interne. După cîteva zile, ei au 
propus conducerii întreprinderii măsuri și 
soluții concrete, pentru ca din deșeurile de 
cherestea, folosite pînă atunci pentru foc, 
să se fabrice diferite obiecte casnice. La 
cererea organizațiilor de bază U.T.M.. în 
regiune, la diferite întreprinderi, au fost 
Înființate patru secții de tineret produ
cătoare de bunuri de larg consum.

Cu aceiași însuflețire au luptat pentru 
Îndeplinirea sarcinilor partidului și tinerii 
de pe ogoarele regiunii. Tinerii de la 
S.M.T.-Reghin și-au îndeplinit planul de 
însămințări în campania de primăvară în 
proporție de 191 la sută. In același timp, 
ei au economisit peste 1.000 kg. combu
stibil.

Sub îndrumarea șl conducerea organi
zațiilor de partid, organizațiile de bază 
U.T.M. din întovărășiri și gospodării agri
cole colective au contribuit la întărirea 
economică și organizatorică a acestora. La 
gospodăria agricolă colectivă Firiași, ra
ionul Odorhei, colectiviștii, sub îndruma
rea organizației de partid si U.T.M. au 
aplicat pe toată suprafața de 44 ha. însă- 
mînțată cu porumb și cartofi, metoda 
avansată de cultivare în cuiburi așezate 
în patrat. In gospodăria agricolă colec
tivă din Călimănești, raionul Sîngeorgiul 
de Pădure, utemiștii au pregătit și îngri
jit 102 m. p. răsadnițe. In 
peste 450 de tineri romîni
B-au înscris în gospodăriile 
lective și în întovărășiri.

Răspunzînd chemării partidului șl gu
vernului pentru descoperirea și folosirea 
terenurilor virane, tinerii din Regiunea 
Autonomă Maghiară au descoperit și cul
tivat 81,20 ha. de pămînt nefoîosit și au 
plantat aproape 100.000 de puiețî.

Lucrările conferinței au arătat însă că 
în multe domenii activitatea organizației 
regionale U.T.M. a rămas în urma cerin
țelor.

De bună seamă au avut dreptate dele
gații la conferința regională U.T.M. din 
Regiunea Autonomă Maghiară cînd au 
arătat comitetului regional că darea de 
seamă nu făcea altceva decît
lipsurile care s-au manifestat în rîndu- 
rile tinerilor din sectorul industrial, din 
agricultură, precum și în rîndul elevilor 
și studenților, fără să arate cauzele lor.

— Nu sîntem mulțumiți — a spus

Pe marginea conferinței 
organizației regiona le U.TM. 

din Regiunea Autonomă Maghiară

delegatul Nagy Vilmoș, din raionul 
Gheorghieni — pentru faptul că darea de 
seamă „trece cu vederea" tocmai cauzele 
lipsurilor, rădăcinile lor. Din ce cauză și 
cui se datorește faptul că la întreprin
derea „Encsel Mauriciu" tinerii au lipsit 
de la lucru în ultimile 3 luni aproape 400 
de zile, că în multe comune din raionul 

• Miercurea Ciuc, sînt utemiști și tineri ce 
nu îndeplinesc obligațiile fată de stat de 
predare a cotelor, sau că la Liceul de fete 
nr. 2 din Tg. Mureș, s-au manifestat în
cercări ale dușmanului de clasă de a se
măna vrajbă în rîndul tinerilor romîni și 
maghiari, de a le otrăvi conștiința propa- 
gînd șovinismul ?

Și tot delegații la conferință au arătat 
apoi cauzele care au permis să se mani
feste aceste lipsuri: neglijarea serioasă de 
către comitetul regional U.T.M. a muncii 
politico-ideologice în rindul tineretului.

Zi de zi, partidul educă masele de ti
neri, îndrumă și ajută organizațiile U.T.M. 
să-și îmbunătățească munca de educare a 
tinerei generații in spiritul ideologiei co
muniste.

Dușmanii poporului nostru muncitor șl 
agenții lor caută pe toate căile să abată 
tineretul nostru de pe calea luptei pen
tru pace și socialism. Ei nu pot privi cu 
ochi buni conviețuirea frățească a po
porului romîn cu minoritățile naționale.

Vuculescu Ștefan, delegat la conferința 
regională, a vorbit despre 
mitetul regional U.T.M. nu 
nizațiilor de bază U.T.M. 
educația politico-ideologică
gată de lupta Împotriva influienței și ră
mășițelor educației burgheze, Împotriva 
deprinderilor moștenite de la lumea ve
che, împotriva încercărilor dușmanului 
de clasă, de a sădi 
tulul concepțiile și 
burgheze.

Ințelegînd îngust
U.T.M. în domeniul educației politico- 
ideologice a tineretului, comitetul regio
nal U.T.M. a redus întreaga muncă la ac
tivitatea sporadică a agitatorilor, la în
scrierea tinerilor în cercurile de învăță- 
mînt politic și la trimiterea în organiza
țiile de bază U.T.M. a 2—3 conferințe.

Odată cu încadrarea unui număr des
tul de mic de tineri în cercurile de învă- 
țămînt politic, organizațiile U.T.M. lipsite 
de îndrumare și control și-au Încetat ac
tivitatea multilaterală în domeniul educa
ției politico-ideologice a tinerilor.

Un fapt semnificativ în această direcție 
este acela că informările politice intro
duse, nu de mult în organizațiile de bază 
U.T.M. s-au organizat numai cîteva săptă- 
mîni. Apoi, lipsite de control, organizațiile 
de bază U.T.M. au încetat de a se mai 
ocupa de organizarea lor, de buna lor 
desfășurare.

Combătînd orice manifestare a naționa
lismului burghez, conferința U.T.M. din 
Regiunea Autonomă Maghiară a cons
tituit o manifestare vie a unității, a fră
ției și colaborării prietenești a tineretu
lui din regiune in lupta comună pentru 
construirea socialismului.

Delegații la conferință Puni Florica, 
Stan Ilie au arătat că acolo unde orga-

nizatiile de bază U.T.M. s-au ocupat de 
educarea tineretului în spiritul vigilenței 
și combativității de clasă au fost multe 
acțiuni de demascare a elementelor duș
mănoase de către tineri. In raionul Mureș 
în comuna Periș, membrii organizației de 
bază U.T.M. au demascat o fată de chia
bur care se strecurase în rîndul organi
zației. In Sîntana de Mureș, utemiștii au 
demascat un chiabur care dăduse foc unor 
instalații ale colectivei.

Trebuie spus însă că comitetul regio
nal U.T.M. nu s-a străduit în suficientă 
măsură să educe tineretul în așa fel in
cit să înțeleagă că patriotismul nu este 
ceva abstract, rupt de viața clocotitoare, 
de construcție a socialismului și de 
rare a păcii care se desfășoară in 
noastră.

faptul că co- 
a arătat orga- 
și tinerilor că 
este strîns le-

în rindurile tinere- 
moravurile putrede

munca organizațiilor

ultimul timp, 
și maghiari 
agricole co-

să înșire

★
Analizînd cauzele lipsurilor care 

manifestat în activitatea Comitetului re
gional U.T.M. al Regiunii Autonome Ma
ghiare trebuie arătat că au existat se
rioase manifestări de formalism, de bi
rocratism, de muncă de mîntuială. Sînt 
multe organizații de bază U.T.M. ca, de 
pildă, S.M.T.-Tg. Mureș, așezate numai 
la trei pași de comitetul regional, unde 
de luni de zile nici un activist nu a tre
cut pe acolo. De asemenea trebuie arătat 
că de multe ori comitetul regional U.T.M. 
a transformat munca vie, operativă de 
îndrumare a comitetelor raionale, într-o 
muncă birocratică de trimitere și cerere 
de note informative. Delegații la confe
rință au criticat pe membrii comitetului 
și biroului regional pentru faptul că 
merg numai în „vizite" pentru 10—15 mi
nute prin organizațiile de bază U.T.M.

Delegații la conferința regională au a- 
rătat că în lupta pentru îndeplinirea 
hotăririi plenarei C.C. al P.M.R. din 
august 1953 și a celei de a X-a plenară 
a C.C. al U.T.M. tinerii din Regiunea 
Autonomă Maghiară au obținut unele 
succese, insă nesatisfăcătoare in raport 
cu cerințele. Pentru aceasta conferința 
regională a cerut noului comitet regional 
să lupte pentru îndeplinirea hotărîrilor 
luate pentru dezvoltarea spiritului critic 
și autocritic, a cărui lipsă s-a simțit în 
mod deosebit în timpul conferinței, să 
lupte pentru îmbunătățirea 
muncii politico-ideologice in 
rilor.

Delegații Ia conferință a
îmbogățească munca de propagandă prin 
conferințe, să se organizeze întîlniri cu 
vechii comuniști încercați in focul lupte
lor și să se lupte din toate puterile pentru 
combaterea misticismului, pentru antrena
rea tinerilor într-o bogată activitate cul- 
tural-artistică și sportivă.

Punînd la baza activității sale indica
țiile date de articolul redacțional din 
Scînteia „Pentru continua îmbunătățire a 
muncii Uniunii Tineretului Muncitor" co
mitetul regional U.T.M. trebuie să în
drume pe utemiști și tineri „...să învețe 
să-și însușească bazele marxism-leninis- 
mului, precum și bogate cunoștințe în 
domeniul tehnicii, industriale, al agroteh
nicei și zootehniei, cunoștințe științifice 
și de cultură generală, și să le pună în 
practică în slujba poporului". Trebuie 
muncit în așa fel, ca fiecare utemist, fie
care tînăr să fie un om cult, cu 
cunoștințe politico-ideologice, un 
înflăcărat al traducerii în viață a 
rilor partidului pentru ridicarea 
lui material și cultural de trăi 
porului.

Utcmista Clostcrman Adela de la fa
brica „Tehnocin" din Capitală a fost 
calificată la locul de muncă după me
toda Cotlear. Insușindu-și meseria de 
acusticiană, ea reușește nu numai 
să-și îndeplinească planul zilnic, ci 
chiar să și-l depășească, în medie cu 
40 la sută.

Fotografia de mai sus o reprezintă 
pe tînăra Closterman Adela la locul 
său de muncă. Știind că de amplifi
cator depinde in bună măsură func
ționarea aparatelor de proiecție, ea le 
verifică cu conștiinciozitate tensiunea, 
înainte ca fabrica să le livreze.

Foto: VICTORIA DIACONESCU

A apărut

LUPTA DE CLASA

neîncetată a 
rindul tine-

cerut să se

bogate 
patriot 
hotărî- 
nivelu- 
al po-

AL. PINTEA

Comunicatul Ministe rului Invățămîntului

Organ Teoretic și Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Muncitoresc 

Romîn
Seria a V-a, Anul'XXXIV, Nr. 7 

iulie 1954
Sumar :

Editorial: Uniunea Tineretului Mun
citor — ajutor credincios și rezerva 
principală a partidului.

Să întărim munca politică pentru asi
gurarea succesului in campania agri
colă de vară.

I. Aluas : 60 de ani de la apariția lu
crării lui Lenin „Ce sînt „prietenii 
poporului" și cum luptă ei împotriva 
social-democraților ?“

E. Alexe : Gospodăriile agricole de stat 
pot și trebuie să devină gospodării 
agricole model.

C. I. Gulian, Gh. Lupașcu : Victor Ba- 
beș, un mare om de știință, patriot 
și gînditor progresist (la centenarul 
nașterii sale).

R. Comșa: Zece ani de la eliberarea 
Republicii Populare Polone.

I. Manea: Monopolurile americane — 
sugrumătorii independenței Guate- 
malei.
Din experiența muncii de partid

T. Torok : Rolul și însemnătatea sta
giului de candidat de partid.

Critică și Bibliografie
A. Lucaci: Mai multe broșuri de răs- 

pîndire a experienței înaintate în 
munca de partid.

De vînzare la librării și chioșcuri. 
Prețul unui număr 1,50 lei. Abonamen
tele pe semestrul II 1954 se fac la ofi
ciile poștale, prin factorii poștali 
difuzorii voluntari din întreprinderi 

instituții
Prețul abonamentului semestrial — 

lei, pe 12 luni — 18 lei.

Și
Și

Ministerul Invățămîntului comunică :
Condițiile de înscriere la examenul de 

admitere în instituțiile de învățămînt, in 
anul școlar 1954/1955 sînt următoarele :

I. PENTRU ȘCOLILE MEDII, 
ȘCOLILE PEDAGOGICE ȘI 
ȘCOLILE MEDII TEHNICE

Admiterea se tace pe baza unui exa
men la care se pot înscrie absolvenții 
școlilor de 7 ani din anul școlar 1953/1954, 
precum și din seriile mai vechi.

Pentru înscrierea in școlile medii și 
pedagogice, absolvenții clasei a VII-a din 
seriile mai vechi nu pot depăși vîrsta de 
16 ani, iar la școlile medii tehnice vîrsta 
de 25 ani împliniți la 31 decembrie a.c. 
Pentru clasa a VIII-a, elevii se vor înscrie 
la școala medie cea mai apropiată de 
domiciliul lor.

2. Cererile de înscriere la examenul de 
admitere se depun la școli între 15 iulie- 
4 august a.c., însoțite de următoarele 
acte :

a) certificatul de naștere ;
b) certificatul de absolvire a clasei a 

VII-a
Absolvenții clasei a VII-a care se în

scriu la examenul de admitere la aceeași 
școală nu vor prezenta certificate ;

c) declarația tip pentru stabilirea taxei 
școlare și acordarea bursei, completată de 
părinți sau de susținătorii legali ;

d) acte doveditoare a situației materiale: 
adeverințe recente de la întreprinderi și 
instituții în care să se specifice salariul 
și funcția părinților (susținătorilor legali), 
precum și acte eliberate de comitetul 
executiv al sfatului popular, de veniturile 
realizate de părinți și impozitul pe aceste 
venituri și numărul copiilor minori.

Pentru școlile medii tehnice, in cererea 
de înscriere se va arăta specialitatea pe 
care candidatul dorește să o urmeze.

3. Candidații vor fi supuși unui examen 
medical eliminatoriu, care va incepe cu 4 
zile inaintea examenului de admitere. In 
aceeași perioadă se vor ține și probele 
profesionale, care de asemenea sînt eli
minatorii.
II. PENTRU ȘCOLILE PROFESIONALE

1. Admiterea se face pe baza unui exa
men la care se pot înscrie absolvenții 
școlțlor de 7 ani.

Vîrsta minimă a candidaților trebuie să 
fie de 14 ani împliniți la 31 decembrie 
a.c.. iar cea maximă de 16 ani la aceiași 
dată. Pentru sectoarele: siderurgie, chi
mie și petrol, vîrsta minimă este de 15 
ani împliniți la 31 decembrie a.c. și cea 
maximă de 17 ani la aceiași dată. Pentru 
virsta maximă se admite o depășire de 2 
luni.

2. Cererile de înscriere la examenul de 
admitere se depun la școli între 15 iulie- 
20 august a.c., însoțite de următoarele 
acte :

a) certificat de naștere ;
b) certificat de absolvire a clasei a 

VII-a ;
c) acte doveditoare a situației materi

ale ; adeverințe recente de la instituții sau 
întreprinderi, în care Să se specifice sa
lariul și funcția părinților (susținătorilor 
legali), precum și acte eliberate de comi
tetul executiv al sfatului popular in care 
să se specifice veniturile realizate de pă
rinți (susținători legali), impozitul ce-1 
plătesc și numărul copiilor minori ;

d) certificat de sănătate, eliberat de po
liclinica sau de spitale unificate de adulți. 
Acest certificat trebuie să cuprindă obli
gatoriu următoarele examene medicale: 
microradiografie sau radioscopie pulmo
nară, analiza sîngelui, un examen clinic 
(boli interne, O.R.L., oftalmologie, chirur
gical și neurologie).

Examenul medical este eliminatoriu.
3. Nu se admit înscrieri dintr-o regiune 

în alta sau dintr-o localitate în care 
există școală profesională în alta, cu ex
cepția celor care vor să se înscrie la o 
școală din sectorul construcții.

III. PENTRU ÎNVĂȚĂMINTUL 
SUPERIOR

1. Admiterea în anul I al instituțiilor de 
învățămînt superior se face pe baza unui 
examen.

2. Se pot prezenta la examenul de ad
mitere în instituțiile de învățămînt toți 
cetățenii R.P.R. care au trecut examenul 
de maturitate (absolvire) a unei școlii 
medii de 10 ani, examenul de diplomă al

unei școli medii tehnice, examenul de stat 
al unei școli pedagogice, absolvenții facul
tăților muncitorești său- absolvenții CU 
examen de bacalaureat al fostelor licee 
teoretice, industriale sau comerciale, pre
cum și absolvenții fostelor școli normala 
care au obținut diploma de învățător.

Absolvenții școlilor medii sau școlilor 
echivalente din străinătate, cetățeni ro- 
mîni sau străini, vor fi înscriși la exame
nul de admitere după obținerea echivală
rii studiilor lor de către Ministerul Invă- 
țămintului.

Absolvenții școlilor medii tehnice care 
au fost repartizați în producție se pot 
prezenta la examenul de admitere în in
stituțiile de învățămînt superior (la cursu
rile de zi) numai după ce au făcut stagiul 
de 3 ani în producție, conform prevederi
lor Decretului nr. 189/1950

Absolvenții școlilor medii seria 1953/ 
1954 care au obținut diplome de merit se 
primesc in instituțiile de învățămînt su
perior fără examen de admitere.

Se mai primesc fără examen de admi- , 
tere și absolvenții școlilor medii tehnice 
cu diplome de merit seria 1953/1954’ dacă 
au repartizare pentru învățămintul su
perior. înscrierea lor se va face numai la 
instituția de învățămînt superior cores
punzătoare specialității absolvite.

Absolvenții școlilor medii cu diplome de 
merit, serii mai vechi vor depune examen 
de admitere.

Candidații cu diplome de merit seria 
1953/1954 care doresc să obțină bursă tre
buie să depună examen de admitere.

3. Intrucît frecvența în instituțiile de 
învățămînt superior este obligatorie, ab
solvenții școlilor medii care sînt în cîmpul 
muncii și îndeplinesc condițiile arătate la 
punctul 2 pot urma cursurile fără frec
vență sau cursurile serale de pe lingă in
stituțiile de învățămînt superior, unde 
există această formă de învățămînt. Ei vor 
depune examenul de admitere care se dă 
în aceleași condiții ca la cursurile de zi.

4. înscrierile pentru examenul de admi
tere se fac pe facultăți sau secții pînă la 
10 august pentru cursurile de zi; între 15 
iulie—13 august pentru cursurile serale și 
între 1 august—1 septembrie pentru cursu
rile fără frecvență.

Pentru înscrierea la examenul de admi
tere candidații vor completa o declarație 
tip de înscriere (specificând pe lingă fa
cultatea Ia care dorise să fie înscriși și a 
două facultate preferată) pe care o vor 
înainta secretarului instituției de învăță- 
mînt respective. La această declarație 
vor anexa :

— certificat de naștere ;
— certificat de cetățenie :
— diplomă de maturitate pentru ab

solvenții școlilor medii de 1(1 ani, diplo
mă de tehnician pentru absolvenții șco
lilor medii tehnice, diplomă de exame
nul de stat pentru absolvenții școlilor 
pedagogice, iar pentru seriile mai vechi 
actele prevăzute la punctul 2 din pre
zentul comunicat (partea privind învă
țămîntul superior). Absolvenții școlilor 
medii seria 1953/1954 se vor înscrie pe 
baza unei adeverințe provizorii de pro
movare a examenului de maturitate. 
După începerea anului școlar ei vor pre
zenta obligatoriu diplomele ; • '

— certificat de sănătate eliberat de po
liclinica studențească sau de spitalele 
unificate de adulți, unde nu există poli
clinici studențești. Aceste certificate tre
buie să cuprindă obligatoriu următoarele 
examene medicale : microradiografie sau 
radioscopie pulmonară, analiza sîngelui, 
un examen clinic (boli interne, O.R.L., 
oftalmologie, chirurgical și neurologie). 
Certificatele medicale eliberate de spita
lele unificate vor trebui să poarte și viza 
Comisiei medicale de la policlinica stu
dențească ;

— completarea unei declarații
— 3 fotografii 6/9 ;
— recipisa de plata taxei de 5 

tru examenul de admitere ;
— pentru absolvenții școlilor 

gice, școlilor medii tehnice, dovada de 
repartizare in învățămintul superior ;

— recomandația de la locul de muncă 
cu indicația postului pe care îl ocupă și 
a specialității (pentru secțiile serale și 
fără frecvență).

Pentru informații suplimentare, candi
dații se vor adresa instituțiilor de învă
țămînt respective. (Agerpres)

Iei pen'

pedago-

tip :
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Mai aproape de problemele gospodăriilor colective 
și ale întovărășirilor!

Regiunea Craiova de astăzi are altă în
fățișare de cît Oltenia de altă dată, ți
nut al înapoierii și mizeriei. Traiul celor 
ce muncesc pămîntul devine tot mai bun 
mai cu seamă al celor ce se unesc în gos
podării colective șl întovărășiri. La Ce- 
zieni și Fărcașele în Caracal, la Poiana 
Mare și Piscul Vechi în Calafat, la Rast 
și Băilești în raionul Băilești, la Celei în 
Corabia și în orice sat cu gospodărie co
lectivă sau întovărășire vei merge ai să 
vezi colectiviști și membri ai întovărăși
rilor construindu-și case noi sau îmbună
tățind pe cele vechi, ai să vezi în case 
lucruri alese, ai să-i vezi pe oameni bine 
îmbrăcați, ai să vezi că în curțile lor apar 
în locul sărăciei de altădată vaci, pă
sări, oi.

Resursele traiului nou al colectiviștilor, 
stau în primul rînd în unirea pămînturi- 
lor și a forțelor, în lucrul laolaltă și cu 
mașini perfecționate, cu metode înaintate. 
Un alt izvor de resurse se găsește în dez
voltarea de către multe gospodării ca ace
lea din Drăghiceni-Caracal, Piscu-Vechi, 
Poiana Mare-Calafat etc. a creșterii vite
lor, păsărilor, albinelor, în folosirea a nu
meroase rezerve de care dispune gospo
dăria colectivă.

FAPTE TINEREȘTI

Schimbarea fostei Oltenii este urmarea 
politicii partidului și guvernului de creș
tere a nivelului de viață a celor ce mun
cesc. Comuniștii din satele vechii Oltenii 
au povățuit pe țăranii muncitori să apu
ce pe calea indicată de partid, calea gos
podăriei colective.

Alături de comuniști și sub îndrumarea 
lor, au pus umărul și mulți utemiști, che- 
mînd tineretul în gospodăriile colective și 
întovărășiri.

Președinți de gospodării colective ca cei 
din Bîrza-Balș, Castranova-Cralova sau 
de întovărășiri ca cei din Reșca, raionul 
Caracal mărturisesc că tineretul este un 
reazim al gospodăriei sau întovărășirii. 
Și în adevăr, dacă cercetezi carnetele bri
gadierilor din gospodăriile colective, sau 
însemnările președinților de întovărășiri 
te convingi, că în multe locuri tineretul 
participă activ la muncă, este în primele 
rinduri.

Uneori organizațiile U.T.M. au și preo
cupări mai adînci, care privesc munca 
gospodăriilor sau întovărășirilor pe toate 
planurile. Ele se îngrijesc să pregătească 
tineri brigadieri, socotitori, contabili, șefi 
de echipă sau crescători de animale, ti-

Despre munca 
organizațiilor utemiste 
din regiunea Craiova

neri care să participe activ la conducerea 
treburilor obștești și la înflorirea gospo
dăriilor.

La gospodăria colectivă din Cioroiu, 
președintele e utemist, utemistă e și briga
diera legumicolă, 2 tineri lucrează la fer
me, iar alți tineri sînt locțiitori de șefi de 
echipă.

Organizația de bază U.T.M. din Cioroiu 
își orientează tot mai mult activitatea 
spre educarea tinerilor în spiritul luptei 
pentru dezvoltarea gospodăriei. In adu
nările sale generale dezbate probleme le
gate de creșterea avutului obștesc, trage 
la răspundere pe leneși și chiulangii.

Prosperitatea gospodăriilor colective și 
întovărășirilor determină pe mulți tineri 
să pornească pe calea gospodăriei socia
liste. Unele organizații U.T.M. din regiu
ne țin seama de această înclinare a ti
neretului și își centrează activitatea în 
direcția convingerii tineretului de a apuca 
drumul muncii colective, cu mijloace per
fecționate. Organizația U.T.M. din satul 
Bitlanele-Strehaia ajută organizația de 
partid în munca politică pentru alcătu
irea unei întovărășiri.- In adunările sale 
s-a dezbătut statutul model al întovără
șirilor, agitatorii discută cu tinerii, scriu 
articole la gazeta de stradă și ajută la 
organizarea de vizite la gospodăriile co
lective și întovărășirile din împrejurimi. 
Doi utemiști au fost recomandați să mun
cească în comitetul de inițiativă al înto
vărășirii.

Important în succesele înregistrate este 
faptul că, luînd în seamă dorința tine
retului de a trăi mai bine, mai omenește, 
unele organizații U.T.M. și-au îndreptat 
atenția spre antrenarea tineretului la în
tărirea gospodăriilor și întovărășirilor 
existente și spre atragerea altor tineri pe 
calea muncii colective.

MUNCĂ DE PARADĂ ȘI FORMALISM

In articolul redacțional al Scînteii „Pen
tru continua îmbunătățire a muncii Uniu
nii Tineretului Muncitor" se arată că 
munca U.T.M. în agricultură continuă să 
rămînă in urmă, că în unele gospodării 
colective nu se duce o activitate perma
nentă în rindurile tinerilor colectiviști. 

Această apreciere este pe deplin valabilă 
și pentru organizațiile U.T.M. din regiu
nea Craiova.

In gospodăriile colective existente în re
giunea Craiova, pe lingă o seamă de rea
lizări prețioase în cultivarea pămîntului, 
sînt încă mari resurse nefolosite, se mani
festă lipsă de organizare și spirit gospo
dăresc.

Sînt gospodării ca Brăneț din raionul 
Balș cu suficiente posibilități pentru a 
dezvolta creșterea vitelor, păsărilor, gră
dinăritul etc. Sînt în raioanele Balș, Ca
racal și altele, posibilități de dezvoltare 
a rețelei de eleștee fără ca această acțiune 
să ceară prea multe eforturi sau investi
ții. Sînt și alte posibilități. Dar nu se 
folosesc.

Trebuie remarcat că în gospodăriile co
lective din regiunea Craiova creșterea va
cilor de lapte este mult rămasă în urmă. 
Față de numărul de vaci pe suta de hec
tare stabilit prin legea privitoare la dez
voltarea creșterii animalelor numărul 
existent e cu totul neîndestulător.

Cadre calificate pentru creșterea anima
lelor sînt încă insuficiente.

Se ridică și alte probleme în legătură 
cu întărirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective. Din păcate ele nu 
atrag atenția organizațiilor U.T.M. Acti
viștii le ignorează.

Tovarășii Nină Nicolae, prim secretar 
al comitetului raional U.T.M.-Segarcea, 
Popescu Pantelimon, secretar al comitetu
lui raional U.T.M.-Balș, Oglindoiu Ila- 
rion, șeful secției organizații utemiste a 
comitetului raional U.T.M.-Craiova nu cu
nosc măcar o gospodărie colectivă din ra
ionul lor despre care să spună exact cite 
familii cuprinde, cît pămînt are, cu ce și 
cum e semănat, cîte vite posedă, în ce di
recție trebuie să se dezvolte, care-i valoa
rea zilei-muncă etc. E mare numărul acti
viștilor care nu știu asemenea lucruri.

Necunoașterea problemelor gospodăriilor 
colective a dus la neglijarea muncii în 
rîndul tinerilor care au posturi de răs
pundere în gospodăriile colective, sau 
care lucrează la creșterea animalelor. In 
general educarea tineretului grija pentru 
pregătirea politică și profesională a cadre
lor e mult rămasă în urmă.

Tovarășul Nină Nicolae, primul secre
tar al comitetului raional U.T.M.-Segar- 
ce știe că utemistul Croitoru Oprea a 
fost președinte la gospodăria colectivă din 
Măceșu. Intre timp a fost chemat la o 

școală de președinți. De multă vreme de 
cînd s-a întors, Croitoru Oprea lucrează 
ca... brigadier. Iar tovarășul Nină Nico
lae așteaptă să fie informat — nu se știe 
de cine — de ce nu mai e Croitoru Oprea 
președinte.

Alteori se face muncă de paradă și se 
ajunge chiar la călcarea statutului gospo
dăriei colective. Tovarășul Bănică Barbu, 
șef al secției organizații utemiste a comi
tetului raional U.T.M.-Balș a „stabilit" 
muncă voluntară în gospodăriile colective 
la lucrările de întreținere a culturilor 
ceea ce nu-i permis. El a mobilizat tineri 
cu gospodării individuale și tineri din gos
podăria’ colectivă să prășească voluntar 
culturi ale gospodăriei colective. Și pen- 
trucă atît nu era deajuns, a socotit că e 
mai plăcut, mai frumos, mai cu fast ca 
toată acțiunea să se facă cu... muzică.

„NU-I UȘOR"

Articolul redacțional al Scînteii subli
niază că organizațiile U.T.M. trebuie să 
lupte pentru lărgirea și consolidarea sec
torului socialist al agriculturii. Utemiștilor 
de la sate le revine sarcina de cinste de a 
lămuri pe tinerii țărani muncitori asupra 
superiorității agriculturii socialiste, de a 
mobiliza pe tineri să-și convingă părinții 
pentru a intra în gospodării colective și 
întovărășiri agricole și să dea exemplu în 
această privință.

Sînt însă activiști în raioanele regiunii 
Craiova care atunci cînd vorbesc despre 
colectivizare nu uită să-ți repete : „nu-i 
ușor". Se pare că asemenea activiști au 
pornit la muncă gîndind că vor termina 
„în doi timpi și trei mișcări" căci atunci 
cînd se izbesc de greutăți încep să se vaite, 
cum fac unii activiști de la comitetele ra
ionale Strehaia, Balș etc.

Dar unde se spune că aceasta e o treabă 
ușoară, care se rezolvă cît ai bate din 
palme ?

Trebuie remarcat că în satele regiunii 
Craiova ca și in alte sate ale țării mai 
sînt probleme nelămurite pentru țăranii 
muncitori. De pildă, zestrea fetelor care 
intră în gospodăria colectivă, ce se face cu 
gospodăria personală și altele.

Ca și in alte părți chiaburii încearcă fel 
de fel de manevre. Cînd fostul său argat 
Ștefan Bălașa a făcut cerere să intre în 
gospodăria colectivă, ca să-1 împiedice să 
devină colectivist, chiaburul Radu Nuță 
din comuna Fălcoiu s-a grăbit să-1 ajute 
să-și construiască o casă. Chiaburii specu
lează slăbiciunile unor gospodării colec
tive, pentru a le ponegri în fața țăranilor 
muncitori.

Pe de altă parte trebuie luate în seamă 
și unele fenomene care oglindesc sim
patia de care se bucură gospodăriile co
lective în fața țăranilor muneitori. In 
unele comune, de pildă, Fălcoiu, în peri

oade grele de muncă, fără să fie chemați, 
țăranii muncitori dau ajutor gospodăriilor 
colective. In comuna Bîrca, raionul Segar
cea, țăranii muncitori cu gospodării indi
viduale, critică pe colectiviștii codași și 
leneși care-și închipuie gospodăria azil.

In general țăranii muncitori cu gospo
dării individuale urmăresc cu atenție 
munca gospodăriilor colective, le urmează 
deseori exemplul.

La comitetul raional U.T.M.-Balș ca și 
la altele nu numai că nu se sezisează 
aceste probleme, dar nici nu se ține seama 
de unele practici obișnuite. De luni de zile 
se trece in plan prelucrarea statutului 
model al întovărășirilor și . nu s-a mai 
prelucrat nici pină acum De luni de zilă 
se programează vizite ale tinerilor cu 
gospodării inviduale la gospodăriile co
lective, vizite care au aceeași soartă.

La Strehaia, biroul comitetului raional 
U.T.M. in frunte cu primul secretar se 
deplasează foarte rar pe teren și nu cu
noaște problemele, frămîntările din raion.

La o seamă de comitete raionale se stu
diază superficial documentele de partid. 
Numeroși activiști din raioanele regiunii 
cunosc foarte slab documentele partidu
lui. Primii secretari și secretarii cu pro
paganda ai comitetelor raionale nu se 
ocupă de pregătirea activului.

Activiști cu munci de răspundere ca 
tovarășul Oglindaru Uarion, șeful secției 
organizații utemiste a comitetului raional 
U.T.M.-Craiova, fac serioase greșeli poli
tice cînd merg pe teren, datorită necu
noașterii temeinice a politicii partidului. 
Cînd s-a dus în comuna Șimnicul de Sus, 
președintele sfatului popular i s-a plîns 
că munca e grea din pricina mașinațiilor 
chiaburești și că dacă n-ar mai fi chia
burii în comună treburile ar merge 
strună. Președintele propunea deschiabu
rirea. Tovarășul Oglindaru în loc să com
bată asemenea păreri oportuniste, a fost 
gata să-1 susțină.

La asemenea greșeli duce necunoașterea 
situației de pe teren, lipsa de pregătire a 
activului.

DESPRE SECȚIA AGRARĂ 
A COMITETULUI REGIONAL

Dacă ar exista în realitate o secție 
agrară a comitetului regional U.T.M.-Cra
iova, adică o secție care să se ocupe cu 
problemele agrare poate că lipsurile și 
greșelile semnalate ar fi cu mult mai pu
ține.

Din păcate o asemenea secție nu există. 
Există in schimb o secție agrară ai cărei 
activiști sînt folosiți de biroul comitetu
lui regional in muncă de control la toate 
problemele ca și instructorii regionali.

Secția agrară a comitetului regional 
U.T.M.-Craiova n-a studiat luni de zile 
decît problema S.M.T.-urilor. încolo a 

alergat după diverse sarcini date de bi
roul regional, după situații și hirtii. Mun
ca educativă a fost lăsată cu totul la o 
parte. Activiștii secției Balaban Ion, Pa
puc Dumitru și șeful secției Cioclei Du
mitru sint foarte puțin informați asu
pra situației de pe teren.

Cit de bine se potrivește acestei situații 
aprecierea făcută în articolul redacțional 
din Scinteia activității unor organizații 
U.T.M. : „Munca vie cu oamenii a fost 
înlocuită în mare parte cu munca cu hîr- 
tiile,... nu s-a organizat și nu s-a controlat 
temeinic îndeplinirea hotărîrilor luate".

Șeful secției agrare nu știe numărul 
gospodăriilor agricole colective și al înto
vărășirilor din regiune, nu cunoaște situa
ția dezvoltării gospodăriilor colective și nu 
_s-a sezisat cu întreaga secție de faptul că 
în acest an e insuficient numărul gospo
dăriilor colective nou înființate. Șeful sec
ției agrare nu a mers pe teren de mai 
bine de o lună de zile, iar activiștilor sec
ției cînd se întorc de pe teren nu li se 
cer informări asupra situației și mai cu 
seamă păreri, propuneri. Secția și-a pier
dut funcția de studiere și aprofundare a 
problemelor.

Vina pentru desființarea în fapt a sec
ției agrare o poartă fostul birou al comi
tetului regional, in frunte cu primul se
cretar Ștefan Boldeanu.

Imprimînd o concepție îngustă asupra 
muncii, neținînd seama de sarcinile per
manente, biroul comitetului regional a 
dus muncă pe campanii, formală, a obli
gat pe activiști să alerge după cutare sau 
cutare situație statistică. Biroul vechiu
lui comitet regional n-a' ținut seama de 
dorințele unor instructori care cereau 
ajutor pentru a fi bine pregătiți în pro
blemele agriculturii.

De aceea munca educativă dusă de or
ganizațiile U.T.M. din regiunea Craiova 
pentru formarea de noi gospodării colec
tive și întovărășiri agricole, precum și 
pentru întărirea celor existente este for
mală, lipsită de conținut.

Biroul noului comitet regional este obli
gat să discute situația secției agrare, să o 
ajute să funcționeze ca o secție care con
trolează executarea directivelor în munca 
agrară, să studieze situația și să propună 
măsuri.

Fără înlăturarea lipsurilor existente 
munca nu va putea înregistra succese în 
antrenarea întregului tineret muncitor de 
la sate in lupta pentru aplicarea hotărî
rilor partidului și guvernului.

PETRE NIȚĂ
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Plenara C C
al Uniunii Tineretului Comunist Leninist din U«R«S«S«

MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS 
Zilele trecute a avut loc la Moscova ple- 

, nara Comitetului Central al U.T.C.L. Ple- 
nara a discutat problema participării or- 

i ganizațiilor comsomoliste la pregătirea și 
'desfășurarea strîngerii recoltei, la îndepli
nirea planului de colectări a produselor 
■! agricole și a adoptat o hotărîre corespun- 
; zătoare. In cadrul plenarei a prezentat 
un raport A. N. Șelepin, secretar al Co- 
jmitetului Central al Uniunii Tineretului 
’Comunist Leninist.

Raportorul și cei care au luat cuvîntul 
;Ia discuții au subliniat importanța uriașă 
!a plenarei Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, care 
a avut loc în iunie 1954. Participanții la 

! plenara C.C. al U.T.C.L. au subliniat că 
!măsurile înfăptuite de Partidul Comunist 
| și Guvernul Sovietic în vederea puternicu- 
; lui avînt continuu al tuturor ramurilor 
agriculturii socialiste și în vederea spori

rii producției mărfurilor de larg consum 
sînt aprobate de întregul popor și au de- 

îterminat un puternic avînt în muncă în 
rîndurile tinerilor muncitori, colhoznici, 

țîn rîndurile întregului tineret sovietic.
Multe organizații comsomoliste au acor

dat un ajutor eficient colhozurilor, stațiu- 
I nilor cțp mașini și tractoare și sovhozurilor 
iîn efectuarea la timp și în bune condiții 
Ja însămînțărilor de primăvară. Aproxi- 
I'mativ 15.000 brigăzi de tineri tractoriști 
încadrîndu-se în întrecerea socialistă pe 
întreaga țară, luptă cu perseverență pen
tru obținerea unor recolte bogate. La

Cuvîntarea rostită de Sahib Sing Sokhey cu ocazia înmînării 
Premiului Internațional Stalin „Pentru întărirea păcii între popoare"

TASSMOSCOVA 15 (Agerpres). 
transmite:

La 14 iulie, în sala Sverdlov din Krem
lin a avut loc solemnitatea înmînării Pre- 

'miului Internațional Stalin „Pentru întă- 
■ rirea păcii între popoare" profesorului Șa- 
;hib Sing Sokhey, eminent om de știință 
indian, deputat în parlamentul Indiei.

Solemnitatea înmînării Premiului In
ternațional Stalin lui S. S. Sokhey s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă și cordială, 
care-s-a transformat într-o demonstrație 
a sentimentelor de prietenie pe care po
porul sovietic le nutrește față de marele 
popor al Indiei.

Apoi prof. Sahib Sing Sokhey a rostit 
o cuvîntare care a fost ascultată cu deose
bită atenție de asistență și în care a spus 
printre altele :

Domnule președinte ! Dragi prieteni!

Faptul că Premiul Internațional Stalin 
„Pentru întărirea păcii între popoare" este 
decernat pentru a doua oară în timp de 
doi ani unui cetățean indian este o cinste, 
o foarte mare cinste. Intrucît eu nu pot 
pretinde un renume atît de mare ca ccl 
de care șe bucură prietenul meu, dr. Sai- 
fuddin Kitchlew, căruia acest premiu i-a 
fost înmînat anul trecut, consider că prin 
mine această înaltă distincție, este atri
buită întregii Indii care luptă neobosit 
pentru pace, sub conducerea înțeleaptă a 
primului ministru, Pandit Jawaharlal 
Nehru. (Aplauze).

Fiecare indian care gîndește sănătos este 
hstăzi un luptător pentru pace.

încă în tinerețe cînd studiam în Anglia 
am înțeles întreaga deșertăciune a acelei 
civilizații, în aparență frumoasă din acea
stă țară, construită pe nenorocirile a 60% 
din cetățenii ei care locuiesc în cocioabe, 
pe care nimeni nu-i ia în seamă și de 
care nu se îngrijește nimeni; această ci
vilizație este construită de asemenea pe 
lipsa unui minim de confort de trai al mi
lioanelor de oameni din alte țări cum este 
India mea. împreună cu alții^ am salutat 
revoluția rusă care reprezenta mersul îna
inte al omului spre o treaptă mai înaltă 
a dezvoltării societății omenești. Speran
țele noastre s-au îndreptățit mai mult de- 
cît ne-am fi așteptat. Temelia temeliilor 
celei mai bogate civilizații create în 
U.R.S.S. pentru cetățeni prin propria lor 
muncă este pacea și apărarea păcii. Nu 
pot să nu mă simt fericit cînd acordîn- 

chemarea partidului și a guvernului, peste 
149.000 tineri și tinere au plecat în regiu
nile de valorificare a pămînturilor vir
gine și înțelenite.

In același timp, la plenară au fost scoase 
la iveală lipsurile din munca organizații
lor comsomoliste de la sate și a organelor 
comsomoliste de conducere. Mulți activiști 
comsomoliști, nu aprofundează activitatea 
organizațiilor U.T.C.L., se ocupă de an
chete, acordă un ajutor insuficient în înlă
turarea lipsurilor. Unii secretari ai comi
tetelor raionale și regionale nu cunosc încă 
suficient situația, se orientează slab în cele 
mai simple probleme ale producției agri
cole.

Plenara a relevat că unele organizații 
comsomoliste manifestă încetineală în mo
bilizarea tineretului sătesc la pregătirea 
bună și la timp în vederea strîngerii recol
tei, se îngrijesc prea puțin de terminarea 
reparației combinelor, treierătoarelor și a 
celorlalte mașini agricole.

Atribuind o mare însemnătate partici
pării organizațiilor comsomoliste, a com- 
somoliștilor și a întregului tineret sătesc 
la îndeplinirea măsurilor trasate de ple
nara din iunie a C.C. al P.C.U.S., plenara 
C.C. al U.T.C.L. a recunoscut drept sar
cină cea mai importantă și imediată a tu
turor organizațiilor comsomoliste asigura
rea participării celei mai active a com- 
somoliștilor, a întregului tineret sătesc la 
lucrările de îngrijire a semănăturilor, de 
pregătire a furajelor, de strîngere la timp 
a recoltei, de îndeplinire a colectărilor și 

du-mi premiul această mare țară, acest 
gigant luptător pentru pace, îmi dă po
sibilitatea să mă situez, în măsura capa
cităților mele modeste, în același rînd cu 
marii oameni care și-au închinat viața 
cauzei nobile a cuceririi păcii pentru în
treaga omenire.

Sînt fericit și pentru faptul că acest pre
miu este legat de un mare nume, de nu
mele lui Stalin. El a fost unul din cei mai 
mari oameni ai timpurilor noastre. Stalin 
a pus o temelie trainică păcii, dînd oa
menilor sovietici posibilitatea de a-și crea 
o viață neobișnuit de bogată și civilizată 
prin dezvoltarea uriașă a posibilităților lor 
de producție într-un timp uimitor de scurt 
— numai într-o treime de secol. El a ară
tat în mod practic calea pe care orice po
por poate scăpa de sărăcie și înapoiere. 
Iar sărăcia și înapoierea trebuie să fie li
chidate de la rădăcină în întreaga lume 
pentru a asigura instaurarea unei păci 
trainice și îndelungate.

In ciuda marelui eroism și a uriașelor 
jertfe ale poporului sovietic și ale aliați- 
lor lui care au cîștigat pentru noi războiul 
de eliberare și au asigurat condițiile ne
cesare pentru crearea unei vieți libere și 
pline de belșug pentru toți oamenii, în 
ciuda acestui fapt evenimentele au evoluat 
însă nu așa cum ne-am fi așteptat după 
acest război.

Imediat după încetarea din viață a pre
ședintelui Roosevelt, anumite cercuri gu
vernante, interesate în aceasta, au început 
„războiul rece", iar în unele locuri chiar și 
operațiuni militare. Acest lucru a cerut o 
permanentă vigilență și atenție din partea 
Uniunii Sovietice și o muncă plină de 
răbdare perseverentă și dîrză din partea 
Consiliului Mondial al Păcii pentru a ex
plica oamenilor adevărata cauză și ade
vărata însemnătate a „războiului rece", 
pentru a-1 împiedica să se dezvolte în
tr-un al treilea război mondial pustiitor.

Această muncă uriașă, începe să-și dea 
roadele. Situația devine mai bună deși ve
chile probleme care creează încordare în 
lume nu sînt încă rezolvate, deși, s-au ivit 
cîteva noi probleme care prezintă un pe
ricol la fel de mare.

Datorită experienței lor amare, oamenii 
încep să înțeleagă^ de asemenea că uriașele 
cheltuieli pentru înarmare au o influență 
negativă asupra nivelului lor de trai și în 
multe țări fac ca viața să devină insupor
tabilă. Situația din țară trebuie să fie cu 
adevărat proastă, dacă l-a silit pe preșe- 

achiziționărilor produselor agricole. Ple
nara a chemat pe comsomoliștii și comso- 
molistele de la sate să dea exemplu per
sonal de muncă plină de abnegație la strîn- 
gera recoltei și colectările de produse 
agricole. Plenara a recomandat comitete
lor raionale, regionale și de ținut ale Com- 
somolului, precum și comitetelor centrale 
ale Ccmsomolului din republicile unionale 
să organizeze întrecerea socialistă a tine
rilor combineri pentru îndeplinirea și de
pășirea normelor de producție. Plenara a 
aprobat inițiativa tinerilor combineri din 
ținutul Stavropol care s-au încadrat în 
întrecerea socialistă pentru reducerea du
ratei strîngerii recoltei și pentru cuceri
rea dreptului de a pleca printre primii la 
strîngerea recoltei în regiunile în care se 
valorifică pămînturile virgine și ințele- 
nite.

Plenara a trasat organelor conducătoare 
ale Comsomolului sarcina de a duce în
treaga muncă politică de masă în rîndul 
tineretului, direct în taberele de cîmp, 
în brigăzile de cîmp și de tractoriști, pe 
arii. în brigăzile de transport.

Plenara C.C. al U.T.C.L. a chemat pe 
comsomoliști și comsomoliste, întregul ti
neret sătesc să se încadreze activ în lupta 
pentru efectuarea exemplară a strîngerii 
recoltei, pentru îndeplinirea planului co
lectărilor de produse agricole și să-și aducă 
astfel contribuția Ia îndeplinirea sarcinii 
întregului popor — dezvoltarea rapidă a 
agriculturii — sarcină trasată d° Partidul 
Comunist și de Guvernul Sovietic.

dintele Statelor Unite să rostească un 
discurs la posturile de televiziune în legă
tură cu cele „cinci temeri44, dintre care 
una, după spusele lui, este teama de de
presiune.

La început, războiul din Coreea, iar după 
aceea — mai convingător — acordul mi
litar dintre S.U.A. și Pakistan precum și 
încercările disperate ale S.U.A. de a tor
pila conferința de la Geneva încă înainte 
de începerea ei, au dovedit multora din 
compatrioții mei că așa zisul război rece 
îi afectează în multe privințe și pe ei, pri- 
mejduindu-le libertatea de curînd cucerită. 
Acest lucru a unit pe toți oamenii din In
dia indiferent de vederile lor politice, pre
cum și popoarele din celelalte țări ale Asiei 
de sud-est, în jurul politicii înțelepte a 
lui Pandit Nehru.

Noi cerem ca problemele asiatice să fie 
rezolvate de popoarele Asiei însele, și nu 
vrem nici un amestec străin. Noi respectăm 
profund lupta pentru pace dusă de marea 
Republică Populară Chineză și cerem să 
i se acorde locul legitim în Organizația 
Națiunilor Unite. Noi cerem de asemenea 
ca O.N.U. să revină la respectarea spiritu
lui și literei Cartei sale.

In fața noastră stă și o altă sarcină, mai 
serioasă. Una dintre cele mai serioase pro
bleme pentru omenire este mizeria și îna
poierea care mai dăinuie la popoarele 
Asiei, Africii și Americii Latine. Uniunea 
Sovietică a dovedit cum se pot obține mi
nuni în producție și cum se poate crea 
rapid o viață civilizată, acordînd științei 
locul ce i se cuvine în organismul social 
și aplicînd realizările ei în mod sistema
tic și planificat. Uniunea Sovietică este 
o țară de frunte și ea a dovedit încă odată 
aceasta, punînd în funcțiune o centrală 
electrică pe bază de energie atomică, în 
scopuri industriale. Noi trebuie să aducem 
la cunoștința poporului nostru aceste 
fapte și să depunem toate eforturile ca 
științei să i se acorde locul legitim în 
toate țările și pentru ca realizările ei să 
fie folosite în scopul creării belșugului 
deplin și vieții civilizate pentru toți.

Sînt pe deplin conștient de marea cinste 
pe care mi-o acordați astăzi înmînîn- 
du-mi premiul. Vă mulțumesc din inimă. 
Sper că mă voi dovedi demn de această 
cinste și vreau să vă asigur că voi munci 
cu și mai multă dîrzenie pentru cauza 
nobilă a păcii, atît de scumpă întregii 
omeniri. (Aplauze prelungite.)

In legătură cu Conferința 
de la Geneva

GENEVA 15 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 14 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 în acea
stă zi de la Paris.

Convorbirea s-a referit la probleme le
gate de continuarea lucrărilor conferinței 
de la Geneva.

PEKIN 15 (Agerpres). — China Nouă 
transmite :

In dimineața de 15 iulie, șeful delega
ției vietnameze la Geneva, Fam Van Dong, 
vice președintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Vietnam, a avut a doua între
vedere cu Tran Van Do, ministrul de ex
terne al guvernului Bao Dai.

La amiază, Fam Van Dong a primit din 
nou pe Tran Van Do precum și pe Van 
Fuu, fost prim ministru al guvernului lui 
Bao Dai.

PEKIN 15 (Agerpres). — Corespondentul 
din Geneva al agenției China Nouă anunță 
că la 14 iulie, Ciu En-lai, premierul Con
siliului Administrativ de Stat și ministrul 
Afacerilor Externe al Republicii Populare 
Chineze, l-a vizitat pe Phui Sananikone, 
ministrul Afacerilor Externe al Laosului.

In după amiaza aceleiași zile, Ciu En- 
lai l-a vizitat pe Tep Fan, ministrul 
Afacerilor Externe al Cambodgiei.

★
GENEVA 15 (Agerpres). — Agențiile de 

presă anunță că la Geneva au avut loc în 
cursul zilei de 15 iulie, următoarele între
vederi :

V. M. Molotov, ministrul afacerilor ex
terne al Uniunii Sovietice a avut o între
vedere cu A. Eden.

V. M. Molotov a participat la un dineu 
oferit de Mendes-France.

Ciu En-lai. ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Chineze, șeful delegației R.P. 
Chineze, l-a primit pe Krishna Menon, 
reprezentantul Indiei la O.N.U. și trimis 
special al președintelui Nehru la Geneva.

Mendes-France, primul ministru și mi
nistrul afacerilor externe al Franței, a 
avut o întrevedere cu A. Eden, ministrul 
afacerilor externe britanic.

Eden l-a primit pe Krishna Menon.
Alexis Johnson, șeful delegației ameri

cane. l-a primit pe Nong Kimmy,’ amba
sadorul Cambodgiei la Washington.

Mendes-France, a avut o întrevedere cu 
Phui Sananikone, șeful delegației Laosu
lui.

Mendes-France l-a primit pe Tran 
Do. șeful delegației Vietnamului lui 
dai.

A. Eden l-a primit pe Tep-Fan, 
delegației Cambodgiei.

A. Eden a avut o întrevedere cu 
Van-Do, șeful delegației baodaiste.

A. Eden a avut o întrevedere cu 
Sananikone.

Mendes-France a avut o întrevedere cu 
Krishna Menon.

Van- 
Bao-

șeful

Tran

Phui

-------•--------

1
Scurte știri

loc la mormîntul 
cimitirul Novode- 
miting consacrat

La 15 iulie a avut•
lui Anton Cehov de la 
vicie din Moscova un 
memoriei genialului scriitor rus. La mi
ting au luat parte scriitori, artiști, pictori, 
oameni de știință, reprezentanți ai oame
nilor muncii din capitală. Deschizînd mi
tingul. a luat cuvîntul cunoscutul scriitor 
sovietic Konstantin Fedin.

Au luat de asemenea cuvîntul artistul 
Vasili Orlov — in numele Teatrului de 
Artă din Moscova, academicianul Victor 
Vinogradov — din partea Academiei de 
Științe a U.R-S.S.. poetul romîn Mihai 
Beniuc, — în numele oaspeților străini 
care au venit în U.R.S.S. pentru a par
ticipa la „Zilele Cehov44.

• In seara de 14 iulie, la Festivalul in
ternațional al filmului de la Karlovy Vary 
au fost prezentate două filme romînești : 
filmul artistic „O scrisoare pierdută44 și 
filmul tehnicolor de scurt metraj „Mari- 
nică*.

• In urma acordului realizat în cadrul 
tratativelor militare de la Tung Jia, la 14 
iulie a început schimbul de prizonieri 
bolnavi și răniți aparținînd corpului ex- 
pediționar francez și Armatei Populare 
Vietnameze.

„ăuvFrfiuT S.U.A. ffianTTRtl 0 rtt mdk.JflR
sigur că a fost exprimată de Dulles lâ ’
deoarece Washingtonul se teme de pace în Indo
china". . . , _ , ...

Ziarul burghez francei „Combat

Desen de EUG. TARU

După întrevederile
PARIS 15 (Agerpres). — Din primul 

moment al sosirii lui Dulles la Paris, cele 
mai multe ziare și agenții de presă occi
dentale, au considerat că scopul princi
pal al acestei conferințe separate este ca, 
prin executarea unor presiuni asupra 
partenerilor europeni și în special asu
pra Franței, secretarul de stat american 
să obțină ceea ce nu a reușit pînă acum 
și anume înjghebarea blocului militar al 
Asiei de sud-est și aderarea Franței la 
așa numita „comunitate defensivă euro
peană".

Referindu-se la rezultatele conferinței 
separate de la Paris agenția Associated 
Press sublinia: „Dulles a exercitat pre
siuni în favoarea pactului Asiei de sud- 
est și pentru aderarea Franței la „comu
nitatea defensivă europeană". Aceeași 
agenție notează chiar că „Dulles a făcut 
oarecari progrese in ce privește aceste 
două proiecte sprijinite de S.U.A."

„Liberation" se întreabă dacă la Paris

LONDRA 15 (Agerpres). — TASS trans
mite : Liderul fracțiunii parlamentare a 
partidului laburist, Attlee, care a luat cu
vîntul în dezbaterile de politică externă 
ale Camerii Comunelor, a criticat diferite 
aspecte ale politicii americane.

După cum anunță agenția Press Asso
ciation, referindu-se la declarațiile făcute 
la 12 iulie de primul ministru Churchill, 
în legătură cu vizita la Washington, Attlee 
a spus :

„Există unele capte înfierbîntate — sper 
că ele sînt puține — care continuă să se 
gîndească la un război împotriva Chinei 
comuniste și la readucerea la putere a lui 
Cian Cai-Și. Eu consider că din punct de 
vedere militar acest lucru este absurd, 
iar din punct de vedere politic, înseamnă 
ignorarea învățămintelor istoriei".

Referindu-se la Europa, Attlee a spus 
că „există propunerea de a se înceta aju
torul american unor state dacă ele nu vor 
semna tratatul cu privire la comunitatea 
defensivă europeană ; dar opoziția se pro
nunță, atît împotriva amenințării cu 
forța din partea statelor europene, cît și 
împotriva presiunii financiare".

Declarațiile lui Attlee în legătură cu a- 
gresiunea împotriva Guatemalei au fost 
primite cu exclamații aprobative de de
putății laburiști. Attlee a spus: „Este 
absolut evident că este vorba despre o 

separate de la Paris
au avut loc „negocieri sau tocmeli". Zia
rul pune problema prețului în schimbul 
căruia Dulles a căzut de acord pentru 
participarea americană la faza finală a 
conferinței de la Geneva. Exprimînd îm
potrivirea cercurilor conducătoare ame
ricane față de realizarea unui armistițiu 
în Indochina, ziarul „New. York Times44 
subliniază că trimițîndu-1 din nou pe Ee- 
dcll Smith la Geneva „...Statele Unite se 
mențin la anumite principii la care nu 
au intenția să renunțe". Ziarul reproșea
ză de asemenea Franței faptul că a re
fuzat să accepte intervenția americană 
în războiul din Indochina „sub egidă 
O.N.U.".

LONDRA 15 (Agerpres). — Corespon
dentul din Paris al ziarului „Times" scrie 
că în ultimul timp în Franța a devenit 
atît de evidentă indignarea față de po
litica americană incit ea reprezintă „o 
primejdie serioasă pentru solidaritatea 
occidentului".

agresiune. Nu se poate adopta o poli
ție față de agresiunea din Asia și altă 
poziție față de agresiunea din America 
Centrală. Mă tem că Guatemala a lăsat 
o impresie destul de neplăcută pentru 
că în unele cazuri se pare că ura față 
de comunism este pusă mai presus da 
principiile Națiunilor Unite".

Vorbind daspre bomba cu hidrogen 
care, potrivit celor spuse de Attlee, con
tinuă să rămînă „o primejdie care ame
nință întreaga civilizație", Attlee a decla
rat : „Sînt convins că primul ministru a 
discutat această problemă cu președin
tele. Consider că a sosit timpul ca ea să 
fie discutată cu dl. Malenkov, dacă ase
menea tratative pot fi organizate. Sînt ab
solut convins că n-are nici un sens amî- 
narea lor".

Luînd cuvîntul, laburista Barbara 
Castle și-a exprimat nemulțumirea pentru 
faptul că Churchill, după cum a spus ea, 
„a deviat de la politica engleză în ceea 
ce privește admiterea Chinei în O.N.U.: 
Criticînd politica guvernului față de Fran
ța, Castle a spus: „Este inadmisibil ca 
Churchill... să se alăture campaniei de in
timidare a Franței dusă în ultimile săp- 
tămîni".

Deputatul laburist John Strachey a ce
rut restabilirea drepturilor legitime ale 
Republicii Populare Chineze la O.N.U.

★ „Acest lucru este necesar pentru întreaga 
omenire — a spus el. Acest lucru va pro
voca o anumită enervare în rîndul ame
ricanilor, dar dacă veți vorbi mereu des
pre această problemă cu calm și fermi
tate, în cele din urmă ei se vor obișnui 
cu ea".

LONDRA 
transmite : 
Churchill, 
munelor
rist, Clement Attlee, repctînd din nou 
punctul său de vedere cu privire la ad
miterea Republicii Populare Chineze în 
O.N.U., expus în discursul pe care l-a 
rostit la 12 iulie în Camera Comunelor.

In ce privește propunerea lui Attlee cu 
privire la o întîlnire între primul ministru 
englez și G. M. Malenkov, Churchill a 
spus că nu are 
spuse în trecut 
temă.

Churchill s-a
marea Germaniei occidentale, indiferent 
dacă Franța va ratifica 
cu privire la 
ropeană.

înflorește cultura țârilor de democrație populară
Puf'nl sînt acel locuitori d'n Sarokpolan, 

chiar dacă au încărunțit după decenii de tru
dă pe moșiile grofilor, care au avut prilejul 
să vadă înainte de 1947 o 6cenă de teatru. 
Anii au trecu*... Multe s-au schimbat în Un
garia, iar la Sarokpolan, unul din nenumă
ratele sa4e ale pustei maghiare, nu este acum 
seară de duminică în care la căminul cultu
ral să nu ruleze un film. Iar echipa artistică 
a' căminului cultural sau chiar artiști din Bu
dapesta să nu prezinte o piesă de teatru.

Cele 500 de spectacole cu cei peste 350.000 
de spectatori date în anii din urmă în satele 
Ungariei de către ansamblul de turneu al o- 
perei de stat din Budapesta, sînt cifre care-țl 
vorbesc despre 
despre roadele 
Ungară.

Pe întinsul a 
nul Pacific la 
niei. în orașele și satele eliberate de sub ju
gul capitalului a înflorit o cultură nouă.

Opera și teatrul, muzica simfonică șl cine
matografia nu mal 6Înt astăzi aci privilegiul 
unui mănunchiu de exploatatori, ci au re
venit popoarelor, au pătruns în cele mai în
depărtate sate din China sau Bulgaria, Polo
nia sau Coreea, luminînd viața oamenilor 
muncii.

Forța măreață care 
mă revoluția culturală 
populară o constituie 
muncitorești.

Educînd pe oamenii 
gostei față de cultura națională și față de 
cultura tuturor popoarelor mari și mici, parti
dele comuniste și muncitorești au creat toate 
condițiile pentru pătrunderea culturii în mase, 
pentru avîntul unei culturi care continuînd 
cele mai îna’ntate tradiții ale culturii na
ționale, le dezvoltă, le îmbogățește cu mărețele 
idei ale luptei pentru socialism.

Din acest punct de vedere una din cele mal 
mari realizări ale regimului de democrație 
populară este lichidarea în cea mai mare par
te e înapoierii culturale, a ignoranței și a- 
nalfabetismulul în care moșierii și capita
liștii au ținut veacuri de-a rîndul masele largi 
de oameni ai muncii. Un sfert din populația

viața nouă a satului 
revoluției culturale

maghiar, 
din R.P.

mil de kilometri, de 
țărmul mediteranian

la Ocea- 
fll Alba-

organizează șl îndru- 
în tarile de democrație 
partidele comuniste șl

muncii în spiritul dra-
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. Romîn’el de dinainte de război era analfabetă 
sau semianalfabetă iar 23,1 la sută din popu
lația în vîrstă de peste zece ani a Poloniei 
anului 1939 era neștiutoare de carte. Sute și 
sute de mii de analfabeți — iată rodul regi
murilor capitaliste.

Partidele comuniste șl muncitorești Tșl de
dică toate forțele luptei pentru ca fiecare om 
al muncii să devină un om cult, un înțelept 
constructor al socialismului. Cu cîțiva ani în 
urmă 9 zecimi din populația Chinei era ne
știutoare de carte. Astăzi China cunoaște un 
puternic avînt cultural. Numai în școlile ele
mentare învață astăzi peste 55 milioane de 
copii. Zeci de milioane de muncitori și țărani 
chinezi, tineri sau vîrstnici învață să scrie 
și să citească în larga rețea de școli Și cursuri 
pentru lichidarea analfabetismului

Uriașa operă de construire a socialismului 
cere an de an sute de mii de maiștri și teh
nicieni, ingineri și învățători, medici și agro
nomi, economiști și artiști. In anii puterii 
populare milioane de tineri chinezi ș: bulgar:, 
cehoslovaci și polonezi încadrați în școli de 
diferite grade duc o măreață bătălie pentru 
cucerirea cetății științei.

Cifrele ne vorbesc și aici. Albania, care 
înainte de război n-avea niciun Institut de 
învățămînt superior are astăzi 5 asemenea in
stitute. In Romînia, în 1953 numărul studen
ților a crescut de aproape 4 ori față de 1938, 
iar în anul trecut peste 7000 de studenți ceho
slovaci și 6100 de studenți maghiari au căpă
tat diplome universitare.

Unul din cele mal importante rezultate ale 
revoluției culturale îl constituie formarea unei 
intelectualități noi. populare. Ieșită din rîn- 
durile clasei muncitoare și aie țărănimii mun
citoare. intelectualitate profund atașată po
porului.

Iată-I pe Yen Seng Hon. rectorul Universi
tății „Kim Ir Sen‘* din Phenian. Muncitorul 
feroviar Yen Seng Hon și-a legat cu mulți 
ani în urmă viața, de lupta clasei muncitoare 
pentru o viață mai bună. Cu mulți ani în 
urmă s-a alăturat comuniștilor care luptau 
pentru eliberarea poporului coreean, aflat a- 
tunci sub cnutul ocupanțifor japonezi. Avea 
aproape 30 de ani cînd partidul l-a trimis la 
studii în Uniunea Sovietică. Aici, Yen Seng 
Hon și-a dedicat toate forțele învățăturii. La 
politehnica din Moscova, Yen Seng Hon și-a 
luat diploma de inginer, Iar după eliberarea 
patriei sale s-a reîntors la Phenian. Au ur
mat ani frumoși, dar grei. Din zori pînă tîr-

ziu în noapte, muncea șl tnvSța. As‘lzl Yen 
Seng Hon este rectorul Uolversttltil din Ca
pitala R.P.D. Coreene.

Universitatea „Kim Ir Sen” din Phen’an 
una din primele construcții a'e reg-’n-.ulul de 
democrație populară din Coreea, a fost arsă 
pînă-n temelii în anii războiului. Dar V. jdenții 
și-au continuat totuși studiile. EI știau că 
la terminarea rizboiutaf patria Iubită va a- 
vea nevoie de cit mai mulți specialiști, pen
tru reconstrucție. Astăzi, studenții univer
sității din Phenian, care eu venit a:d din 
uzine sau șantiere, de pe ogoare sau d n ar
mată. își însușesc p-oblemele teoriei relativi
tății, studiază operele lui Marx și Gorch’, iar 
în orele libere își reconstruiesc universitatea. 
Riccardo Lonqone — un ziarist Italian care 
« călătorit de curînd prin R.P.D. Coreeană — 
povestește în cuvinte pline de emoția despre 
viața ero:că a studenților coreeni despre înal
tul lor nivel de cultură :

„Acești tineri coreeni — acrie Riccardo 
Lonqone — cărora nu de mult japonezii nu 
le dădeau nici posibilitatea de a învăța lim
ba lor proprie... mi-au vorbit cu deosebită ad
mirație despre opera Iul Dante, despre lucră
rile lui Leonardo da Vinci.

Alături de noua intelectualitate, cea mal 
bună parte a vechii intelectualități s-a atașat 
și ea clasei muncitoare și participă în mod 
activ la lupta pentru construirea socialismu
lui.

De o mare grijă se bucură în țările de de
mocrație popjlară literatura, teatrul, cinema
tografia și muzica.

In lupta împotriva Ideologiei Imperialiste, 
împotriva curen:elor 
scriitorii și artiștii legați 
porului, creează valoroase 
*inzînd spre înfățișarea 
vieții însuflețesc păturile 
muncii în lupta pentru o

Versurile lui Go Mo jo și ale lui Al Țin, «Ie 
Iu* Tian Tzian șl aie lui luan 
mărturie grăitoare a avîntului 
porului chinez, a dezvoltării 
forței sale creatoare.

In R.P. Chineză se acordă 
sebită pregătirii tinerilor scriitori, 
tineri din mine, uzine, fabrici sau din armată 
se pregătesc la Institutul de literatură de pe 
lîngă Uniunea Scriitorilor pentru a deveni 
scriitori, sau critici, poeți sau dramaturgi.

Nici cînd în Istoria Chinei, sălile de spec-

decandente. formaliste, 
de aspirațiile po- 
opere de artă, care 
rea list-social istă a 

largi de oameni ai 
viață mal bună.

Su'-po, sînt o 
cultural al po- 
vertiginoase a

o atenție deo-
Zeci de

taco! n-a-j fost atît de aglomerate ca în «nil 
d:n arșii. Cele 2900 de ansambluri de teatru, 
ech'pe de dansuri, de artiști de circ din Chi- 
na popular*, di: o vie activitate pentru sa
tisfacerea nevoilor culturale ale muncitorilor 
din uzine, șantiere sau de pe ogoare.

Zed de mi. oare de exemplare de cărți apar 
an de an în tări e de democrație populară. 
Numai în 1953. în țara noastră au fost edi
tate 2.S75 titluri de cărți și broșuri cu un ti
raj de 47 rr. Loane de exemplare, iar în Un
garia numărul cărților a crescut în 1953 cu 
25 la sută față de 1952.

Presa în țările democraf-populare se tipă
rește în tiraje uriașe, neatinse nid cînd în tim
pul regimului burghezo-moșierese. „Sztandar 
Mîodjrch- organ al Comitetului Central el 
Uniunii Tineretului Polonez se tipărește zilnic 
în 700.000 de exemplare.

Vaforificînd moștenirea culturală, popoarele 
țărilor de democrație populară se călăuzesc 
după învățătura leninistă care ne învață că 
în fiecare societate bazată pe clase antago
niste există două culturi. De aceea ele preiau 
și folosesc elementele democratice, înaintate 
din tradiția culturii naționale.

Operele nemuritoare ale lui Lu Sin. înteme
ietorul literaturii progresiste chineze, poeziile 
lui Mihai! Eminescu și Sandor Petofi. com
pozițiile lui Chopki și Smetana, lucrările Iul 
Adam Mxhiewicz și Ion Luca Caragiale cu
nosc astăzi o răspînd’re neîntîlnită în trecut.

Totodată oamenii muncii din țările de de
mocrate populară, păstrează cu deosebită 
grijă cele mai valoroase opere ale 
universale. Operele Iul Victor Hugo. 
Shakespeare șl Mark Twain, versurile 
ron. se tipăresc an de an în sute de 
exemplare.

O largă dezvoltare a cunoscut în anii din 
urmă cinematografia — arta cu cel mai pro
fund caracter de masă, îndrăgită de 
de oameni simpli.

Oamenii muncii din țara noastră 
prilejul ca în acești an! să vizioneze 
nele cinematografelor noi filme artistice chi
nezești și maghiare, poloneze șl romînești. 
Cinematografia chineză a creiat în numai 3 
ani 86 de filme artistice șl documentare. Ci
neaștii Republicii Democrate Germane au 
creiat tn anii din urmă, filme ca „Familia 
Sonnenbruck**, „Supusul”, „Consiliul zeilor”, 
„Neastîmpărații”, filme pătrunse de o adîn- 
că dragoste față de om, de nemărginită în
credere în forțele păcii șl democrației.

culturii 
ale lui 
Iul By- 
mii de

milioane

eu avut 
pe ecra-

Pentru prima oară în Istoria Germaniei, în
tregului tineret din R.D. Germană I s-au des
chis porțile școlilor de toate gradele. Spre deo
sebire de Germania occidentală unde cursu
rile școlilor superioare pot fi urmate numai 
de copiii claselor evute, tineretul din R.D. 
Germană are acum posibilitatea să-și desfă
șoare din plin toate talentele și aptitudinile 
sale.

Larga rețea de școli șl biblioteci, Institute 
de cercetări șl universități serale din R.D. 
Germană, ce au căpătat o viață nouă în anii 
puterii democratice, educă tineretul german 
în spiritul dragostei față de popor, față de 
pace, față de popoarele întregii lumi.

In țările de democrație populară se acotdă 
o deosebită atenție activității culturale la 
sate. Presa șl radioul au intrat de acum te
meinic în viața țărănimii. In anii puterii 
populare numai în Polonia s-au construit 830 
de posturi de radioficare, au fost Instalate pes
te 1.000.000 de difuzoare, au fost radioficate 
aproximativ 9.000 de sate, peste 2.000 de gos
podări agricole de stat și peste 1.500 coo
perative agricole de producție. Zeci de mii de 
biblioteci care s-au deschis în anii din urmă 
în căminele culturale din satele tuturor țări
lor de democrație populară au și ele un rol 
de seamă în opera de culturalizare a țărănimii 
muncitoare.

Rezolvarea cu succes a sarcinilor revolu
ției culturale este stimulată de ajutorul și spri
jinul larg acordat de oamenii sovietici, de 
schimburile culturale tot mai intense dintre 
țările lagărului democrat.

Popoarele țărilor de democrație populară 
văd în știința și arta sovietică, în înaltul ni
vel de cultură pe care-l au constructorii co
munismului, un nvnunat exemplu.

Intre țările de democrație populară s-a sta
bilit o largă colaborare culturală. An de an 
se măresc numărul delegațiilor culturale, ale 
teatrelor sau grupurilor de artiști ce fac cu
noscute peste hotare bogățiile 
popoarelor eliberate.

Cît de mult se deosebește 
plină de Idei mărețe, plină de
de om din țările de democrație populară de 
așa zisa „cultură" promovată de cercurile a- 
gresive d:n occident menită, nu să lumineze 
viața oamenilor 
lor 1

Constru<ndu-șl 
ricită, popoarele
Iară își făuresc o cultură nouă, pusă în sluj
ba omului, în slujba vieții.

IOSIF SAVA

spirituale

TASS 
ministru al Angliei, 

Co- 
discursul liderului labu-

15 (Agerpres).
Primul

a răspuns în Camera 
la

nimic de adăugat 
în legătură cu

pronunțat pentru

cultura nouă, 
dragoste față

ci să ducă la îndobitocirea

o viață nouă, liberă șl fe- 
țărilor de democrație popu-

la cele 
această

reînar-

sau nu tratatul 
comunitatea defensivă eu-

— •—

• Astăzi și 
la baza sportivă Tei se va desfășura fi
nala campionatului de natație pe anul 
1954 al Asociației sportive Rezervele de 
Muncă.

Probele de concurs 
trece cîștigătorii fazei 
mătoarele: înot liber, 
fetă mixtă și sărituri

• Sîmbătă și duminică pe stadionul 
Republicii din Capitală va avea loc întîl- 
nirea internațională de atletism dintre 
selecționatele de juniori și junioare ale 
R.P.R. și R. P. 
prima întrecere 
celor două țari.

Din cele două
atleți și atlete care au realizat perfor
manțe excelente și chiar recorduri ale 
țărilor respective.

mîine la bazinul de înot de

în care se vor în
de regiune sînt ur- 
spate, brasse, șta- 
la trambulină.

Bulgaria. Aceasta este 
atletică dintre juniorii

echipe fac parte tineri
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