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în ziua de 2 august 195Î a avut toe ședința plenarii a Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin.

I. Plenara a aprobat următoarea ordine de zi a celui de al 
II-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romin, convocat 
pentru ziua de 30 octombrie 1954:

1. Raportul de activitate al C.C. al P.M.R.

2. Raportul Comisiei Centrale de Revizie a P.M.R.
3. Directivele celui de al ll-lea Congres al P.M.R. cu privire 

la dezvoltarea agriculturii in următorii 2-3 ani.

4. Raport cu privire la modificarea Statutului P.M.S»
5. Alegerea Comitetului Central șl a Comisiei Centrale de 

Revizie a P.M.R.
II. Plenara a aprobat proiectul de statut modificat al Parti

dului Muncitoresc Romin și proiectul Directivelor Congresului 
al ll-lea al P.M.R. cu privire la dezvoltarea agriculturii în ur

mătorii 2-3 ar.i.
III. Plenara a aprobat normele de reprezentare la al Il-le; 

Congres al P.M.R.
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Să intensificăm 
munca politică la arii

IN PERIOADA ACTUALA, în satele 
patriei noastre greul bătăliei strin
gent la timp și fără pierderi a recol

tei se duce la arii. Recolta trebuie treie
rată cît mai de grabă pentru ca pierde
rile să fie cit mai mici posibile. Aceasta 
înseamnă că acum întreaga muncă poli
tică pentru intensificarea strîngerii re
coltei să se desfășoare la arii.

Practica a dovedit că organizarea te
meinică a muncit politice la arii a avut 
ca urmare obținerea unor rezultate fru
moase în intensificarea treierișulul și a 
predării cotelor către stat. Exemplul ță
ranilor muncitori din comuna Copșa 
Mică, raionul Mediaș este grăitor în a- 
ceasta privință. Printr-o muncă politică 
ăusținută, la care utemiștii și-au adus un 
aport serios, ei au reușit ca pînă la 28 
îulie să secere peste 90 la sută din su
prafața'cultivată cu păioase și să dezmi- 
riștească tntreaga suprafață de pe care 
»-a strîns recolta. Ei au treierat pțnă tn 
prezent o mare parte din recoltă. Aceasta 
se datorește și faptului că la aria tine
retului. prima din această comună, s-a 
dus o intensă muncă politică pentru a se 
treiera cît mai repede și a se preda co
tele către stat imediat de pe arie.

Mai sînt însă regiuni în pare munca 
politică merge slab, în care forțele nu 
sînt îndreptate spre grăbirea treierișului 
și predării direct de pe arii a cotelor 
către stat. Comitetele regionale și raio
nale U.T.M. din unele regiuni sprijină 
tn mică măsură munca politică pentru a 
se intensifica aceste lucrări întîrziate.

Pentru grăbirea secerișului, treierlșu- 
lui și predării cotelor către stat este ne
cesar ca organizațiile U.T.M. de la sate 
să, întărească munca politică la arii, să 
folosească din plin toate formele muncii 
de agitație.

Agitatorii utemiști trebuie să cunoască 
temeinic Hotărîrea Partidului și Guver
nului în legătură cu campania de recol
tări și să o dezbată pe larg în mijlocul 
țăranilor muncitori.

Ei trebuie să atragă în această muncă 
■polit'cd pe toți tractoriștii, batozarii, pe 
studenții și elevii veniți in vacanță, care 
pot da un sprijin serios la citirea ziare
lor, la difuzarea cărților agrotehnice și 
la pregătirea programelor artistice pen
tru arii.

Conținutul principal al muncii politice 
te se desfășoară la arii trebuie să-l con
stituie explicarea însemnătății predării 
cotelor către stat.

Țăranii muncitori au tot interesul c>a 
tetatul să poată trimite la sate produse 
Industriale din ce în ce mai multe și mai 
Ieftine. Agitatorii utemiști trebuie să le 
explice că acest lucru este posibil numai 
dacă țăranii muncitori își îndeplinesc la 
timp datoria patriotică de predare a cote
lor necesare pentru aprovizionarea in
dustriei cu materii prime și a oamenilor 
muncii de la orașe cu produse agro-ali- 
șnentare.

Agitatorii trebuie să folosească cu pri
cepere acest prilej pentru a arăta țărani
lor muncitori însemnătatea deosebită a 
aplicării metodelor înaintate agrotehnice 
care aduc sporuri serioase de recoltă. 
Trebuie arătat concret și comparativ ce 
recolte au obținut țăranii muncitori care 
și-au lucrat pămîntul după noile metode 
agrotehnice față de cei care nu s-au con
vins încă de lucrul acesta. De asemenea 
trebuiesc popularizate succesele gospodă
riilor colective, belșugul acestora, care 
duce la sporirea continuă a nivelului de 
viață a țăranilor colectiviști.

La numeroase arii ca de pildă la cea 
din comuna Palazul Mare, regiunea Con
stanța sînt folosite cu succes foile vo
lante care aduc un serios aport la inten
sificarea întrecerii între comune, arii, 
cete sau circumscripții, popularizînd pe 
fruntași și criticînd codașii, arătind în 
fiecare zi care e s'ituația treierișului. Ute
miștii trebuie să se îngrijească de apari
ția la timp a foilor volante și a gazetelor 
de perete și să popularizeze zi de zi prin 
ele fruntașii la treieriș și predarea cotelor. 
Echipele artistice in care trebuie să intre 
cît mai mulți tineri trebuie să dea pe arii 
festivaluri artistice interesante, pline de 
conținut de la care țăranii muncitori să 
învețe lucruri folositoare și să se distreze 
în mod plăcut. Trebuie să se dea de ase
menea atenție organizării de audiții colec
tive la radio, dindu-li-se prilejul țăranilor 
muncitori să asculte emisiunile muzicale 
ce se transmit special pentru ei în aceas
tă perioadă, precum și sfaturile agricole 
care le sînt deosebit de folositoare.

în campania de treieriș activiștii ute
miști au datoria să fie mai des în mijlo
cul tinerilor pe arii, să-i sprijine concret 
în muncă, să se intereseze de calitatea 
și conținutul muncii duse de agitatorii 
utemiști, să stea de vorbă cu țăranii 
muncitori în legătură cu grăbirea treieri
șului și predarea cotelor către stat. Sînt 
unii activiști ca tovarășul Constantin 
Marinaș, de la comitetul raional U.T.M. 
Băilești, care neglijează în mod inadmi
sibil faptul că în numeroase comuni des- 
miriștitul merge defectuos. La arii trebuie 
să se ducă o muncă intensă pentru a nu 
lăsa să se ivească decalaj între seceriș 
și dezmiriștit, acesta din urmă consti
tuind o lucrare agrotehnică importantă.

Timpul favorabil este prielnic pentru 
grăbirea treierișului și dezmiriștitului. In
tensificarea acestora depinde de felul cum 
se va duce munca politică în rîndurile 
țăranilor muncitori, de folosirea tuturor 
formelor de agitație politică.

Conferința pe țară a Uniunii Tineretu
lui Muncitor a pus în fața tineretului de 
la sate sarcina de a participa mai activ 
la bătălia strîngerii recoltei, organizînd 
temeinic întrecerea socialistă și patrio
tică în cinstea glorioasei aniversări, ziua 
de 23 August.

In lupta Intensă care se duce pentru 
asigurarea plinii poporului muncitor ti
nerii trebuie să ocupe un loc de frunte, 
să nu precupețească nici un efort.

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine
In temeiul articolului 37 punctul a. din Constituția Republicii Populare Romîne, 
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne decretează:
1. — Se convoacă în sesiune Marea Adunare Națională a Republicii Populare Romîne, pe 

ziua de joi 5 august 1954, ora 10 dimineața, la sediul Marii Adunări Naționale.
București, 3 august 1954

Președintele
Prezidiului Marii Adunări Naționale

Dr. PETRU GROZA
Secretarul

Prezidiului Marii Adunări Naționale
AVRAM BUNACIU

în cinstea glorioasei aniversări 
a eliberării patriei noastre

Cooperatorii își îndeplinesc angajamentele
TG. MUREȘ (de la coresponden

tul nostru). — Hotărîți să traducă 
în viață sarcinile puse de plenara 
lărgită a C.C. al P.M.R. din august 
1953, membrii cooperativelor mește
șugărești din orașul Gheorghieni, 
dau însemnate cantități de produse 
de larg consum peste plan. De 
exemplu, membrii cooperativei meș
teșugărești „Stahanov", au realizat 
planul global de producție pe tri
mestru II al acestui an în proporție 
de 116,76 la sută, confectionînd tot
odată din deșeuri 529 perechi de 
sandale pentru copii.

S-au evidențiat în acest timp, 
cooperatorii Mardiras Iuliu, Gyorgy 
Ileana, Xsergo Victor și alții.

Strîngerea spicelor
CRAIOVA (de la corespondentul 

nostru Sîrbu Oprea). — Sute de ute
miști și pionieri din satele și comu
nele regiunii Craiova pornesc zilnic 
pe cîmp la strînsul spicelor. Numai 

.în raionul Craiova, de pildă, au fost 
strînse de către utemiști și pionieri 
într-un timp foarte scurt 2.200 kg. 
spice de griu. în frunte cu conducă
torul lor, Oprican Constantin, o 
grupă de pionieri din comuna Leu 
au strîns 150 kg. spice.

De asemenea în comuna Bucovăț 
un grup de 55 pionieri, împreună 
cu instructorul lor Zidaru Emil, au 
strîns într-o singură zi 95 kg. spice. 
Frumoase rezultate au obținut și 
pionierii din comunele Pleșoiu, Pra- 
pova și Malul Mare, strîngînd în 
fiecare din aceste comune peste 200 
kg. spice.

Acolo unde organizațiile U.T.M. și 
instructorii superiori de pionieri 
s-au ocupat de mobilizarea utemiști- 
lor șl pionierilor, roadele nu au In-

Planul de producție pe luna iulie 
a fost depășit cu 45 la sută. în cin
stea zilei de 23 August, muncitorii 
acestei cooperative s-au angajat să 
confecționeze peste plan 50 pe
rechi sandale din materialele pri
mite de la D.C.A.; alte 60 perechi 
sandale și o prelată pentru camion.

La cooperativa meșteșugărească 
„Progresul" din Gheorghieni printre 
cooperatorii care și-au luat angaja
mente însemnate, se numără Bayko 
Vasile, Szabo Iosif, Ferencz Bela 
Boda Bela, Andraș Emeric și alții. 
Ei și-au depășit planul lunar între 
30-75 Ia sută, ridicînd totodată ca
litatea muncii cu 5-10 la sută.

tîrziat. Insă sînt și comune unde nu 
s-a strîns nici un spic de griu deși 
pe cîmp există destule. în comuna 
Vîrvoru, pionierii ar dori să iasă și 
ei la strînsul spicelor, însă nu au cu 
cine. Instructoarei lor, tov. Oprican 
Steluța îi place să se plimbe mai 
mult pe străzile orașului Craiova, 
decît să meargă la strîns de spice.

La fel ca instructoarea Oprican 
Steluța sînt și instructoarele Sprin- 
cenatu Andronichi din comuna Bor
dei și Tîrcă Elisabeta din comuna 
Bratovoești. Și în comunele Bariera 
Vîlcii, Ciutura și altele nu au fost 
antrenați pionierii să meargă pe 
cîmp pentru strîngerea spicelor.

O vină în această privință o are 
și tovarășa Cănureci Floarea, șefa 
secției de școli și pionieri a comite
tului raional U.T.M. Craiova, care 
nu s-a interesat de felul cum in
structorii superiori de pionieri se 
ocupă de mobilizarea pionierilor la: 
strîngerea de spice.

Cooperativele sprijină 
muncile agricole de vară
în vederea sprijinirii campaniei 

de seceriș și treieriș din acest an, 
cooperativele de aprovizionare și 
desfacere au luat din timp măsuri 
să se organizeze pe lingă ariile de 
treier chioșcuri și tarabe volante, în 
care să se asigure aprovizionarea la 
locul de muncă a țăranilor munci
tori cu diverse produse.

Numai în treisprezece regiuni ale 
țării, vor funcționa 5654 de chioșcuri 
— dintre care unele fixe, pe lingă 
bazele de recepție, altele perma
nente sau volante la ariile de tre
ieriș. Astfel in regiunea București 
s-au organizat 1050 de chioșcuri, în 
regiunea Ploești 586, Craiova 585, 
Cluj 578, Oradea 518 chioșcuri etc. 
Mare parte din aceste chioșcuri 
funcționează în momentul de față 
după cum s-a început activitatea la 
ariile de treier.

Prin aceste chioșcuri se desfac în
semnate cantități de băuturi răcori
toare, ape minerale, produse zaha
roase, fabricate de tutun, biscuiți, 
marmeladă etc. precum și mărfuri 
industriale, unele chiar din cadrul 
sortimentelor de la comerțul de în- 
tîmpinare, ținlnd seama că pe Ungă 
ariile de treier și bazele de recepție 
sînt înființate centre de achiziții de 
cereale.

In comuna Ciorani, raionul Cri- 
cov âu început să funcționeze pri
mele chioșcuri. Conducerea coopera
tivei s-a preocupat să organizeze la 
arii 6 chioșcuri. In primele zile de 
la deschiderea chioșcurilor s-au 
achiziționat 500 kg. de griu.

PENTRU TRIUMFUL TRATATIVELOR 
IN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE

In Indochina pe întinse orezării sau în jungla de necu
prins, unde timp de 8 ani și-au dat viața mii și mii de fii 
ai popoarelor Indochinei și ai Franței, acum tunul nu mai 
bubuie. Acest eveniment ne bucură pe fiecare dintre no:, 
cu toată distanța imensă dintre tara noastră și Indochina. 
Bucuria, sentimentul de satiafacție față de o importantă 
victorie a forțelor păcii îl exprimă Declarația Guvernului 
Republicii Populare Romîne cu privire la rezultatele Con
ferinței de la Geneva publicată în ziarele de duminică.

Guvernul și poporul nostru văd în acordurile realizate o 
nouă confirmare a justeței politjcii externe a Uniunii So
vietice care pune la bază principiul leninist al posibilității 
coexistenței pașnice a țărilor cu regimuri sociale diferite, 
principiul din care izvorăște politica de colaborare interna
țională a U.R.S.S. Aceste principii care au triumfat la Ge
neva stau și la baza politicii guvernului nostru care în re
petate rînduri și-a spus cuvîntul in marile probleme inter
naționale, adueîndu-și aportul la lupta pentru destinderea 
încordării internaționale. Tocmai de aceea apare cu atît mai 
absurdă și ma'f agresivă politica guvernului S.U.A. care 
prin tot felul de manevre împiedică intrarea în O.N.U. a 
unui număr de țări, printre care și țara noastră. Această po
ziție a diplomației americane exprimă teama monopoliștilor 
yankei față de intrarea în O.N.U. a unor state democratice.

Statele Unite se opun intrării în O.N.U. și a reprezentan
ților legali ai R. P. Chineze, menținînd acolo jalnicele ră
mășițe gomindaniste. Această politică a guvernului american 
stirnește chiar și protestul unor cercuri burgheze occiden
tale mai lucide care au apreciat deosebitul aport adus la 
succesul Conferinței de la Geneva de reprezentanții R. P. 
Chineze.

In schimb delegații S.U.A. la Geneva au făcut tot ce le-a 
stat în putință pentru a împiedica succesul Conferinței, 
menținîndu-se pe pozițiile așa numitei „politici de forță”. 
Rezultatele unei asemenea atitudini pot fi apreciate, dacă 
luăm în considerare faptul că pentru prima oară după cel 
de al doilea război mondial, un important document inter
național, este semnat separat de Anglia și Franța, împotriva 
voinței delegației S.U.A. Aceasta exprimă tocmai izolarea 
cercurilor agresive din S.U.A. Se pare însă că politicienii 
reacționari americani nu vor să învețe nimic din lecțiile is
toriei și ei iși continuă manevrele în vederea înveninării 
atmosferei internaționale.

Această politică a S.U.A. vine în contradicție cu dorin
țele popoarelor care, bazîndu-se pe succesul Conferinței de 
Ia Geneva, cer folosirea posibilităților de tratative exis
tente pentru rezolvarea și a altor probleme internaționale 
litigioase. „Guvernul Republicii Populare Romîne consideră 
că rezultatele Conferinței de la Geneva — se spune în De
clarația Guvernului nostru — contribuind la micșorarea în
cordării internaționale, au creat noi posibilități favorabile 
reglementării pozitive, satisfăcătoare, a problemelor nere
zolvate ca încetarea cursei înarmărilor, interzicerea armelor 
atomice și cu hidrogen de distrugere în masă, rezolvarea 
problemelor coreeană și germană”.

Folosind tocmai condițiile create, guvernul sovietic a 
propus în importanta sa Notă din 24 iulie adresată guver
nelor Franței, Angliei și S.U.A. convocarea unei Confe
rințe a tuturor statelor europene care vor să participe la 
ea, pentru discutarea problemei securității colective în Eu
ropa. Crearea unui asemenea sistem ar face posibilă înlătu
rarea scindării Europei în blocuri ostile și ar deschide ca
lea spre rezolvarea problemei germane. Sistemul de secu
ritate colectivă in Europa este opus planului american de 
constituire a „comunității defensive europene” — grupare 
agresivă îndreptată împotriva statelor democratice și menită 
să oficializeze renașterea armatei naziste.

Poporul nostru dorind crearea celor mai bune condițiubi 
pentru asigurarea păcii, în Europa și în lumea întreaga, 
sprijină cu căldură propunerea guvernului sovietic. Expri- 
mînd aceste năzuinți, guvernul R.P.R. declară acordul său 
deplin față de propunerile cuprinse in Nota sovietică din 
24 iulie.

In aceste zile cind întreg tineretul nostru își Intensifică 
eforturile, în cinstea zilei de 23 August și a Congresului par
tidului, pentru a răspunde cu cinste sarcinilor puse tn față 
de partid cu ocazia Conferinței pe țară a U.T.M., tinerii 
muncitori, țărani muncitori, elevi și studenți sînt hotărîți să 
sprijine prin fapte pe frontul construirii socialismului poli
tica guvernului R.P.R. de apărare a păcii.

ÎNFLOREȘTE 
PATRIA NOASTRA

Recentul comunicat al Direcției Cen
trale de Statistică depe lingă Consi
liul de Miniștri al R.P.R. anunță că au 
intrat de curind in funcțiune noi în
treprinderi producătoare de bunuri de 
larg consum.

Fotografia de față reprezintă una din 
secțiile noii întreprinderi de industria
lizare a laptelui I.S.P.L.-Simeria.

Minunate sînt zilele de odihnă pe 
care șl le petrec oamenii muncii, aflați 
in concediu.

In clișeu: pe terasa unei case de 
odihnă din Călimănești.

Zi caldă de iulie. In trenul cu vagoane 
mici, alături de muncitorii mineri ce 
merg să sfredelească galeriile de sare, 
călătoresc oameni nerăbdători să ajungă 
în orașul în care își vor petrece conce
diul de odihnă.

Trenul aleargă cu mici popasuri pe li
nia ce șerpuiește cind printre desișuri, 
cind printre maluri înalte și dezgolite. 
Coboară apoi lin, însoțit de un fluierat 
prelung ce vestește sfîrșitul călătoriei. 
Cu un oftat adînc de oboseală locomo
tiva oprește chiar în mijlocul orașului 
Slănic-Prahova.

Zeci de pasageri coboară. Unii se în
dreaptă grăbiți spre locurile de muncă, 
alții, cei veniți la odihnă, privesc cu ne
saț minunata priveliște a orașului.

Intr-o parte zărești un pisc albit. Pare 
de zăpadă, seînteind în bătaia razelor de 
soare. Dar nu-i cu nea Sarea îi dă acest 
aspect strălucitor. De jur împrejur, dea
lurile poartă haina pădurilor de stejar, 
fag. Se zăresc ici-colo, prin verdeață aco
perișuri de șindrilă ori colțuri albite de 
var. Jos șerpuiesc apele cind tulburi, 
cind limpezi, ale Slănicului. Iți place ae
rul curat, proaspăt. Peisajul îți odihnește 
ochii, iar liniștea te cheamă să-ți petreci 
un concediu bine meritat.

Cei mai mulți văd Slănicul pentru în- 
tîia oară, alții l-au mai văzut cu ani in 
urmă, dar toți sînt îneîntați deopotrivă de 
tot ce văd. Să mergem și noi alături de 
ci, cititorule, să vedem împreună Slăni
cul de astăzi cu locurile lui noi.

LA BĂILE BACIULUI
După cîteva minute de mers pe o ser

pentină în pantă dai peste Băile Baciului.
Sînt de nerecunoscut. Prin grija sfa

tului popular regional și a sfatului popu
lar orășenesc, la băile care fuseseră lă
sate în părăsire, au răsărit ca din pămînt 
lucruri noi.

Terenul a fost împrejmuit și s-au cons
truit peste 100 cabine, plaja a fost lăr
gită. S-a amenajat o trambulină, un de
barcader, iar bărcile stau la dispoziția vi
zitatorilor.

Au mai fost aduse chioșcuri cu răcori
toare și s-au plantat 3000 pini.

Or așelul de sub munte
Că aceste băi Unt tot mat mult căutate 

ne-o dovedesc cel peste 37.000 oameni ai 
muncii care și-au petrecut aici în 1953 
concediul de odihnă.

PENTRU SĂNĂTATEA OAMENILOR
MUNCII

Nu a existat în orașul Slănic pînă la 
Începutul acestui an un spital. Cel bol
navi trebuiau să meargă fie la Vălenii de 
Munte — fie la Ploești.

Prin strădaniile sfatului popular oră
șenesc și ale deputaților, cu fonduri din 
autoimpunere s-a reușit ca prin amena
jarea unui local nefolosit să se pună în 
funcțiune un spital înzestrat cu cele ne
cesare.

Din camere mici s-au făcut aici sa
loane spațioase și luminoase. Pereții sa
loanelor au fost îmbrăcați în faianță, s-au 
făcut instalații de apă.

In adunarea populară ținută de curind, 
locuitorii orașului și sfatul popular oră
șenesc au hotărît să mărească capacitatea 
spitalului și să treacă la amenajarea 
unei case de naștere și a unui internat 
școlar.

MINERII îgl CUMPĂRA
MOBILA

In centrul orașului s-a deschis la 1 Mai 
anul acesta un magazin cu mobile. Aici 
se găsește mobilă din lemn de nuc, sufra
gerii, dormitoare, bucătării etc. Zilnic se 
încheie contracte de plată în rate. In două 
luni de la înființarea magazinului s-a 
vindut mobilă în valoare de peste 
50.000 lei.

Cei mai mulți care au cumpărat de aici 
mobilă sînt minerii salinei din oraș ca de 
pildă : Ion David, Alexandru Văduva, 
Constantin Bratu, Ion Cioboată, Constan
tin Mocanu și alții.

GRADINA DE VARA

noiiPietrișul verzui așezat în curtea . . 
grădini de vară a restaurantului coope
rativei „Slănicul" iți atrage privirile. Un 
spărgător de piatră fărâmițează cu multă 
migală bulgării mari, verzui, și-l așterne 
cu grijă.

Seara, la luminile lămpilor electrice, 
minerii cu soțiile și copii lor, vizitatorii 
și numeroși oameni ai muncii din insti
tuțiile din oraș, vin să mănînce, să dan
seze In locul special amenajat și petrec 
aici astfel ore plăcute.

1.115 DIFUZOARE

m-am lămurit că era muzică trans- 
de stația de radioamplificare.
la deputata Alexandrina Dinu am 
că în oraș sint instalate 1.115 difu-

Casa deputatei regionale Alexandrina 
Dinu este așezată ceva mai sus pe o 
costișă. Cu cît mă apropiam mai mult 
cu atît distingeam tot mal clară o mu
zică plăcută. La început am crezut că 
aici este vreo petrecere, dar In cîteva mi
nute 
misă

De 
aflat 
zoare în casele locuitorilor. In anul 1953 
au fost radioficate 965 case, iar în cele 
6 luni ale acestui an au fost instalate 
peste 150 difuzoare.

De curind au fost radioficate și stră
zile Borcescu, Eleșteu, Piatra Verde, Pas- 
cului și Fintîna cu apă rece.

ILICE ALBE

Echipa de danșuri a căminului cultural 
din cartierul Groșani a luat premiul in- 
tîi la faza raională a concursului artiș
tilor amatori. Ei pregăteau dansuri noi cu 
specific local, ca Dura, Pisicuța, Slănicul, 
pentru a se prezenta 
interraională.

Pe lingă dansurile 
tice din Groșani au 
fecționării unor ilice noi, care să com
pleteze plăcut costumele dansatorilor.

Tovarășa Elena Crețean a desenat mo
delele ce se vor aplica pe postavul alb. 
Ea a îmbinat într-un chip armonios mo
delele ilicelor bătrânești.

Pentru faza interraională echipa de 
dansuri din Groșani va avea ilice albe noi.

cît mai bine la faza

noi, cadrele didac- 
luat inițiativa con-

FANFARA ORAȘULUI

S-a Inserat.
In gară este o animație deosebită. A 

venit un tren din josul văiL Cel mal

de la înființare, 
seara ea execută 

in grădina de vară, 
artistice prezentate

mulți «lnt tineri navetiști, care lucrează 
la diferite fabrici.

In gară îi așteaptă și alțl tineri. De ce 7 
Curiozitatea m-a făcut să văd ce plă

nuiesc acești tineri. Nu a trebuit să merg 
mult după ei căci s-au oprit cu toții la 
căminul cultural „Mihail Eminescu".

Pe geamul din față al căminului o hlr- 
tie albă dactilografiată anunță „In fiecare 
seară între orele 19—20 fanfara orașului 
ține repetiție”.

Am aflat apoi că acești tineri, au ho- 
tărît, în mod voluntar, să înjghebeze o 
fanfară a orașului. Instrumentele au fost 
donate de către Salina-Slănic. Cei 25 ti
neri din fanfară lucrează In diferite 
locuri și totuși, ca la un semnal, la ora 
fixată sint toți in sală.

Puiu Șerban este electrician la uzina 
Slănic, Constantin Pătrașcu e strungar 
la uzina „1 Mai” Ploești, Ion Avram, Mi
hail Vraciu și alții sînt mineri la Salina 
Slănic.

Fanfara se poate mîndri cu activitatea 
sa în cele două luni

In fiecare simbătă 
bucăți cu grijă alese, 
sau la manifestările 
de echipa căminului.

In scurt timp echipa a ajuns să fie 
bine cunoscută prin mai toate meleagu
rile Teieajenului, datorită deplasărilor la 
căminele culturale din comunele înveci
nate Schiulești, Olteni, Stefești.

★

Sint multe lucruri noi în Slănicul Pra
hovei. Locuințe muncitorești pentru mi
nerii salinei, biblioteca orașului Slănic, 
chioșcuri de ziare, magazine alimentare 
și de produse industriale, o librărie, o 
piață cu boxe noi, un dispensar unde este 
controlată regulat sănătatea minerilor, 
terenuri sportive etc. Dar cite nu gă
sești.

Slănicul s-a schimbat mult și odată cu 
el s-a îmbunătățit și viața oamenilor.

Corespondent
MARIA CONSTANTINRSCV

ÎNFLOREȘTE 
PATRIA NOASTRĂ

Copiii — viitorul de aur al patriei — 
cresc și se dezvoltă fericiți. Ei știu că 
datorită dragostei pe care partidul le-o 
poartă, niciun nor nu poate întuneca 
copilăria lor fericită. Tot ceea ce este 
mai frumos, mai atractiv, copiii au la 
dispoziție.

în parcul „8 Mai" ca și în alte 
parcuri pentru ei s-a construit o cale 
ferată și s-a pus în circulație un tren. 
Cind merg în parc ei pot călători cu 
„trenul" lor special, pot colinda întreg 
traseul.

Iată-1 Împreună cu Însoțitorii lor, in 
timpul unei călătorii.



însemnările unei instructoare 
de tabără

De curind prima serie de pionieri și 
școlari aflați la odihnă in tabăra regio
nală de la Colibița, raionul Bistrița, au 
plecat acasă. în locul lor au venit alți 
copii care își vor petrece aici 21 de zile. 
Apoi, după aceștia vor veni alții. Pînă în 
preajma deschiderii anului școlar aceste 
locuri — de obicei liniștite — vor răsuna 
încontinuu de cîntece și voie bună.

între două serii iiîstructoarele de pio
nieri au mai puține griji. Curățenia este 
lăsată pe seama îngrijitoarelor iar ele în 
această perioadă admiră împrejurimile, 
citesc sau își notează impresiile din se
rile precedente. S-o urmărim pe instruc
toare» superioară Samărghițan Ana în 
toiul acestei ultime îndeletniciri.

★
25 iunie. Am zi liberă azi. Copiii sînt în 

tabără de cîteva ore numai. I-am lăsat 
liberi ca să se cunoască între ei, să se 
odihnească după călătoria pe c—e au fă- 
cut-o. Unii au venit de la dis. ițe mari, 
în gară la Bistrița Bărgăului i-am întîm- 
pinat toți cei care sîntem mai în vîrstă 
în această tabără : directorul, instructorii 
de pionieri, sanitara, profesorii. Pînă și 
îngrijitoarele au venit. Trenul cu care 
au sosit în tabără era împodobit cu ver
deață. Nu-i vorbă că și noi aveam în 
mîini flori, crengi verzi de brad. Ne-am 
îmbrățișat și apoi i-am urcat pe copii în 
decovilul I.C.E.T.-ului care i-a adus sus 
la Colibița. Erau prea mulți însă așa că 
a trebuit să-i aducem în două serii. Tot 
drumul copiii se minunau de priveliști. 
Adevărat, că nu te mai saturi privind. 
Munți stîncoși și posomoriți închid zările. 
Cite un colț mai ascuțit iese din masivul 
de piatră atîrnînd amenințător deasupra 
șoselei și căii ferate. însoțitor neobosit al 
căilor de acces, rîul Colibița se aruncă 
spumegînd de pe piatră pe piatră creînd 
adevărate dantelării de spumă. Nu-i de 
mirare că toți copiii n-aveau ochi decît 
pentru împrejurimi și ne întrebau nerăb
dători dacă vom organiza excursii.

28 iunie. Fiecare pionier, alt caracter. 
Sînt peste 100 de copii aici și fiecăruia 
trebuie să-i găsești cheia pentru deschi
derea sufletului. Iată, nu mai departe sînt 
în tabără doi frați Siito: Zoltan și Peter. 
Nici n-ai crede, privindu-i, că sînt frați. 
Unul dintre ei, Peter, este cel mai liniștit 
copil pe care l-am întîlnit. E respectuos, 
disciplinat. Celălalt, e spaima taberei. Nu 
respectă programul, e obraznic, îi sare 
repede țandăra și se pune atunci în gardă 
de parcă ar fi pe ring și nu într-o tabără. 
Tot colectivul de conducere stă cu ochii 
ațintiți asupra lui.

1 iulie. Citeva zile a plouat. Așa e pe aici. 
Munții, pădurile, atrag norii șl cind nici nu 
te aștepți începe să plouă. De obicei nu ține 
mult. După ploaie apare iar soarele, iarba 
se usucă repede. Mai greu e cu pămîntul. 
Ca să ne păstrăm încălțămintea curată 
facem adevărate exerciții de echilibru 
cind mergem. N-aș putea spune că co
piilor le displace asemenea vreme. După 
ploaie se descalță și aleargă prin iarba 
încă udă. Apoi, fug la rîul care curge în
tr-o margine a taberei, și se spală înde
lung. Pe o asemenea vreme programul se 
desfășoară in tabără. Cele 150 de volume 
ale bibliotecii nu ne mai ajung. Trebuie 
să împrumutăm și din alte părți. Citesc 
mult copiii.

INFOR
Marți dimineața, a plecat spre patrie 

președintele Academiei de Științe a R.P. 
Ungare, Istvan Rusnyak, care ne-a vizi
tat țara ca invitat al Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea 
și al Academiei R.P.R.

La aeroportul Băneasa, oaspetele ma
ghiar a fost salutat la plecare de tova
rășii M. Roșianu, președintele Institutului 
Romîn pentru Relațiile Culturale cu Stră-

3 iulie. Azi s-au întors copiii dintr-o 
excursie, pe care au făcut-o pe munți. 
Eu n-am mers pentru că am fost de ser
viciu pe tabără. Au venit la mine însufle
țiți și gălăgioși. Au început toți deodată 
să-mi povestească peripețiile prin care au 
trecut în excursie. Le-am cerut să vor
bească pe rînd deoarece nu înțelegeam 
nimic. Atunci am aflat că de fapt o sin
gură întîmplare mai de seamă se petre
cuse. Omorîseră o viperă pe care au arun
cat-o apoi intr-un furnicar. M-am bucu
rat pentru aceasta. Copiii noștri cresc cu
rajoși și îndemînatici.

4 iulie. Azi a venit la mine pionierul 
Roman loan. întîi s-a uitat să vadă dacă 
nu sînt ocupată. Am observat că vrea 
să-mi spună ceva. L-am îmbiat și el plin 
de mîndrie mi-a spus : știi că vorbesc 
nemțește ?... și fără să mai aștepte încu
viințarea mea, a început să rostească cu
vinte și chiar propozițiuni întregi în ger
mană. Pronunția nu era corectă dar stră
duința merita aplaudată.

Roman e din Vișeul de Sus. Cuvintele 
germane le-a învățat în tabără. Sînt aici 
copii din mai toate regiunile țării; ro- 
mîni, maghiari, germani. Unul de la altul 
învață cuvinte, cîntece, dansuri. Buruiana 
naționalismului nu-i va mai otrăvi pe 
copiii noștri.

8 iulie. Azi dimineață instructoarea de 
serviciu l-a scos pe Zoltan Siito în fața 
careului. S-a obrăznicit prea mult în ul
tima vreme. Atunci l-am văzut pentru 
prima oară pe Zoltan plecînd capul. 
După desfacerea careului m-am apropiat 
de el. Era trist și avea lacrimi în ochi. 
Mi-a mărturisit că i-a venit foarte greu 
să asculte dojana întregului colectiv. Nu 
mi-a promis că se va îndrepta, dar eu 
cred aceasta cu toată tăria.

11 iulie. Am încheiat azi cursurile de 
„alfabetizare" pentru copiii de vîrstă pre
școlară pe care i-am avut în tabără. Cei 
din cercul de literatură au făcut acest 
lucru. Ce surpriză pentru părinți cind vor 
vedea ce de lucruri noi știu copiii lor.

13 iulie. Sîntem cu o zi înainte de în
chiderea primei serii a taberei. Se fac 
pregătiri intense. Se împachetează lucru
rile.

Membrii cercului de geografie care au 
colindat mai mult decît ceilalți împreju
rimile își împachetează ierbarul pe care 
l-au alcătuit în tabără. Au început să so
sească și delegații din regiuni pentru a-și 
lua copiii înapoi. Mă simt tristă ca 
atunci cind te desparți de oameni dragi.

14 iulie. E seară. Becurile abia reu
șesc să împrăștie întunericul. Copiii 
dorm. E tîrziu. Acum îmi termin și eu 
jurnalul. Azi petrec ultima zi de tabără 
cu acești copii. Ședința festivă s-a ținut 
devreme. Seara am avut foc de tabără. 
S-a cîntat, s-au spus poezii. Mîine dimi
neață pleacă toți.

La revedere copii. Drum bun! Să în
semne pentru voi zilele acestea amintiri 
de neuitat

pt. conf.
ION DELEANU

corespondentul „Scînteii tineretului** 
pentru regiunea Cluj.

M AȚII
inătatea. de academicienii D Danlelopolu, 
Șt. S. Nicolau, Șt. Milcu.

★
Institutul de studii ronuno-sovietic al 

Academiei R.P.R. anunță conferința acad, 
prof. Mihail Ralea despre: „Cercetări 
psihologice rominești în lumina orientă
rii materialist-dialectice". Conferința va 
avea loc miercuri 4 august 1954, ora 19, 
în aula Institutului de studii romino-so- 
vietic din calea Victoriei nr. 141.

(Agerpres).

Au început înscrierile 
la școlile medii tehnice 

de industrie ușoară
Au început înscrierile la școlile medii 

tehnice de industrie ușoară. Aceste școli 
au o durată de școlarizare de 4 ani.

Școlile medii tehnice de industrie 
ușoară au internate și cantine.

Pentru elevii cu situația școlară bună 
se acordă burse și indemnizații de me
rit. La terminarea școlii, după susține
rea proiectului de diplomă absolvenții 
obțin titlul de tehnician în industria u- 
șoară și sînt repartizați după specialitatea 
pentru care s-au pregătit, în producție, 
iar cei meritoși sînt îndrumați spre a ur
ma cursurile institutelor de învățămînt 
superior.

Tehnicienii din producție au de ase
menea posibilitatea de a-și continua stu
diile prin înscrierea la cursurile fără frec
vență din învățămîntul superior.

In anul școlar 1954-1955 primesc elevi 
în anul I următoarele școli medii teh
nice de industrie ușoară :

— Școala medie tehnică textilă Bucu
rești, str. Poetul Cerna nr. 1, raionul T. 
Vladimirescu, pentru secțiile:

— Filatură de in și cînepă
— Țesătorie
— Confecții din țesături
— Prelucrarea preliminară a fibrelor de 

bumbac
— Școala medie tehnică textilă Arad, 

regiunea Arad, str. Ioan Kiss nr. 1, pentru 
secțiile:

— Filatura de bumbac
— Finisarea produselor textile
— Școala medie tehnică textilă Buhuși, 

regiunea Bacău, str. Republicii nr. 16 pen
tru secția:

— Finisarea produselor textile
— Școala medie tehnică textilă Boto

șani, regiunea Suceava, str. 30 Decembrie 
nr. 10, pentru secția:

— Filatură de bumbac
— Școala medie tehnică textilă Cisnădie, 

regiunea Stalin str. Proletarilor nr. 16 
pentru secțiile:

— Filatură de lină
— Țesătorie
— Școla medie tehnică textilă Mediaș, 

regiunea Stalin str. Avram Iancu nr. 14, 
pentru secția:

— Țesătorie
— Școala medie tehnică textilă Sft 

Gheorghe, Regiunea Autonomă Maghiară, 
str. Libertății nr. 18, pentru secția:

— Țesătorie (cu limba de predare ro- 
minâ și maghiară).

— Școala medie tehnică textilă Sibiu 
regiunea Stalin, str. Nikos Beloiannis nr. 
2—4, pentru secțiile :

— Filatură de bumbac
— Tricotaje și confecții din tricotaje
— Confecții din piele și încălțăminte
— Școala medie tehnică textilă Timi

șoara, regiunea Timișoara, B-dul Lenln 
nr. 40 A., pentru secțiile cu limba de pre
dare romînă :

— Prelucrarea preliminară a fibrelor 
liberiene

— Filatură de bumbac
— Școala medie tehnică pielărie și cau

ciuc București, str. V. Kuibișev nr. 38, 
raionul I. V. Stalin, pentru secțiile:

—Confecții din piele și încălțăminte
— Prelucrarea cauciucului și confecții 

din cauciuc.
— Școala medie tehnică pielărie Cluj, 

regiunea Cluj, str. Einștein nr. 12—14, pen
tru secțiile:

— Tăbăcărie
— Confecții din piele (cu limba de pre

dare maghiară).
— Școala medie tehnică sticlă și cera

mică fină Turda, regiunea Cluj, str. Maior 
Velicicov nr. 48, pentru secția:

— Sticlă și ceramică
Se pot înscrie la concursul de admitere, 

absolvenți și absolvente a 1 clase ele
mentare, in vîrstă de 14-25 ani, care sînt 
admiși la examenul medical.

Examenele de admitere au loc între 
0-16 august a.c.

Pe lingă școlile de mai sus au luat ființă 
și cursuri fără frecvență, care pot fi ur
mate de tovarăși din producție care vor 
să-și ridice calificarea tehnică și să ob
țină titlul de tehnician.

Ori ce lămuriri suplimentare se pot lua 
de la secretariatul școlilor.

\Biblioteca fantomă
BÎRLAD (de la corespondentul nostru).
Fiecare tovarăș care muncește în fa

brica de confecții „Proletarul Roșu" din 
Bîrlad știe că munca cu cartea este o 
problemă în întreprinderea lor. Dar nu e 
suficient că toți știu, atîta timp cit nu 
s-a întreprins ceva în această direcție.

Mai acum un an de zile, tinerii munci
tori se ridicau uneori în ședințe și ce
reau să Ii se dea cărți de citit. Utemista 
Maria Cosma, bibliotecara, aducea atunci 
cite un vraf de cărți în poală și le dădea 
cui cerea. La bibliotecă nu putea merge 
însă nimeni, deoarece aceasta se găsea in 
biroul tehnic și la ieșirea din producție cei 
de aci încuiau ușile. Mai apoi tinerii s-au 
săturat să mai ia cărți de la biblioteca 
fabricii în asemenea condițiuni. Unii din
tre ei au început să frecventeze biblioteca 
centrală din Bîrlad. Tovarășele Rifca Stri- 
leț și Maria Cercel fac parte din această 
categorie. Alții, mai comozi, s-au lăsat de 
citit. Așa se face că în ultimele 6 luni 
din biblioteca fabricii de confecții „Prole
tarul Roșu" din Bîrlad nu a mai ieșit nici 
o carte. Cheia o mai păstrează și acum 
tov. Maria Cosma, dar biblioteca nici ea 
nu a mai văzut-o de luni de zile. Nici 
măcar nu știe dacă mai este în cabinetul 
tehnic unde era acum 6 luni, sau a fost 
mutată în clubul fabricii.

întregul comitet al organizației de bază 
U.T.M., în frunte cu secretarul, tovarășul 
Constantin Ursu, precum și comitetul de 
întreprindere în fruntea căruia este to
varășa Rașela Nanu, cunoaște această 
stare de lucruri. Așteaptă însă probabil 
pe cineva „picat din cer" să vină să ia 
măsuri.

...Copiii se așezaseră pe niște btrne în apro
pierea școlii și discutau cu aprindere. Profe
sorul de biologie, Alexei Nicolaevicl Volodin 
ședea și el pe marginea unei btrne și asculta. 
Se discuta în jurul următoarei probleme: ce 
e mai interesant să devii în viitor — aviator 
sau marinar. Discuția aceasta tl mihni oare
cum pe profesor. întors la școală, el le povesti 
totul colegilor săi:

— Unii visează să zboare, alții să străbată 
mările. Dar cine va ara ogoarele noastre ? 
Cine dorește să muncească pe pămtnt ?

Gîndul acesta tl frămînta de mult și pe di
rectorul școlii. Odată, el luă de la profesoara 
de literatură compunerile copitlor pe tema 
„Ce să fiu ?*' și le citi cu atenție. Mulți citau 
cuvintele lui Maiakovski:
„Toate muncile stnt bune I

Tu alege
după plac**

Dar majoritatea își însușiseră o singură 
idee a poetului — aceea că la noi fiecare își 
poate alege orice profesie „după plac". Iar 
pentru elevi, după cum reeșea din compuneri, 
„pe plac" - erau doar înălțimile, mările înde
părtate. întinderile Arcticii...

— Maiakovski spune: „Toate muncile sînt 
bune". Deci și munca pe pămtnt, în colhoz, 
este o muncă interesantă. Numai că trebuie 
să știi s-o îndrăgești... — le spuse directorul 
copiilor. Insă cuvintele lui nu <1 se păreau 
deajuns de convingătoare. Trebuia găsită o 
soluție pentru a dovedi elevilor lucrul acesta.

...In curtnd se anunță că un mare teren vi
ran care se găsea In spatele școlii va fi trans
format tn grădină. La început, lucrul acesta 
nu prea părea posibil: pămîntul nu arăta 
potrivit pentru a fi cultivat. Dar elevii și pro
fesorii se apucară de muncă cu înflăcărare: 
scoaseră din pămtnt cărămizile, dezrădăci- 
nară buruienile, umplură gropile.

Aceasta s-a tntîmplat cu șase ani în urmă. 
Acum, pe fostul teren viran cresc 125 meri 
șl peri, 75 vișini, 110 tufe de agriș. 100 de 
coacăze, 15 tufe de smeură de un sol deose
bit .

Școala nu a trebuit să cumpere semințe sau 
pu’eți. Copacii și tufele grădinii au fost cres
cuți din stmburii adunați de elevi. Flecare

(Desen de A. RIK)

Tinerii miciuriniști din Kirițî
— Din activitatea unei unităfi de pionieri —

Anatoli Alexin

pionier de la școala medie din Kirițî are o 
„pușculiță miciurinistă de buzunar" — o cu
tie de chibrituri în care se string semințe de 
mere și pere, de vișine. Acestea sînt nece
sare pentru pepiniera oare a fost organizată 
pe lîngă școală. Aci, fiecare grupă de pio
nieri crește tn timp de un an 500—700 puleți. 
In total au fost crescuți anul trecut peste 
7.000 de puleți pomi fructiferi. Grupa Ninel 
Zverkova a obținut un record — a crescut 
2500 de puieți I

In pepinieră cresc de asemenea puieți de 
cedru siberian, frasin, stejar, arțar.

Vara, tinerii naturaliști își încep munca pe 
lotul școlii la ora 8 dimineața. La această 
oră, Ania Țareva și Nina Agheeva și-au plivit 
deja brazdele, le-au stropit, au aftnat pă- 
mintul. Anta și Nina sînt cele mai entuziaste 
dintre tinerii naturaliști.

Mult timp petrec tn pepinieră elevii: La
risa Riazanova, Valia Korolkova, Raia Fo- 
miceva, Valia Puclkova. Dar aceasta nu le îm
piedică să învețe bine; toate stnt fruntașe la 
învățătură. Iar cunoștințele lor tn domeniul 
botanicii sînt mult mai largi și mai profunde 
decît cele pe care le dau manualele.

Munca pe lotul școlii și în special, pe ogoa
rele colhoznice, ajută multor copii, dintre cel 
socotiți „elemente dificile" să devină mal dis
ciplinați. Iată-1, de pildă, pe elevul Vania, 
din cl. a V-a, care era unui din cei mai ne- 
as.tmpărați. Cele mai severe dojeni nu reu
șeau să-l domolească. Energia clocotitoare a 
băiețașului se revărsa tn tot felul de pozne.

Dar în timpul verii, el a venit odată cu 
întreg detașamentul pe ogorul colhozului și 
de atunci s-a schimbat complet. Ceea ce 
văzuse aici era o treabă adevărată care 
cerea forță, rezistentă, Ingeniozitate. Vania a 
început și el să dorească să lucreze în rînd 
cu cei mari. In curînd, el era printre cei 
mal strguincioși pionieri care lucrau pe cîmp. 
Iar iarna. Vania a intrat tn rîndul tinerilor 
naturaliști.

O prietenie puternică leagă pe pionierii șco
lii din Kirițî de colhoz.

O „buna
deservire

— Bine tovarășe, dar e Jn- 
ma’te goală...

— Jum’ate goală, jum’ate 
goală !!! Dar că e jum’ate 

nu vezi ?

— Ei stnt ajutoarele noastre, — «pun col
hoznicii. In fiecare an pionierii participă la 
strtnsul recoltei. Iarna, unitatea de pionieri 
ajută la reținerea zăpezit pe ogoare.

Elevii școlii din Kirițt primesc zeci de scri
sori prin oare sînt rugați să trimită material 
pentru semănat. Elevii de la stațiunea Uzlova, 
din regiunea Moscovei, au aflat că pionierii 
din Kirițî cresc grîu ramificat și l-au rugat 
să ic trimită semințe. Se înțelege că rugă
mintea lor a fost satisfăcută.

Biologul A. N. Volodin a organizat tn 
școală un cerc al tinerilor naturaliști. Le șe
dințele lui vin cu plăcere fruntași ai muncit 
din colhoz și sovhoz pentru a discuta cu co
piii și a le povesti despre experiența lor.

Elevii au fost vizitați de zootehnictanul- 
șef al sovhozului „Kirițî", Z. I. Kabanova, 
de cunoscuta crescătoare de viței E. M. Krt- 
Iova, de combalnerul P. V. Kotov. Intîlnirea 
acestora cu copiii s-a transformat într-o dis
cuție vie, interesantă. Mecanicul KoziuHn va 
începe să-l învețe pe elevii din clasele supe
rioare munca cu tractorul. Copiii așteaptă cu 
nerăbdare începutul lecțiilor și, desigur, tn 
primul rînd lecțiile practice pe ogor, la vo
lanul tractorului.

De curtnd, tn școală a avut loc o mare adu
nare pionierească închinată memoriei iul Ivan 
Vladimirovici Midurin. La această adunare a 
luat naștere o discuție Interesantă despre fe
lul cum pionierii traduc tn viață principiu» 
marelui trarșsformator ai naturii. Tamara So
loviova a povestit despre îngrijirea puieților, 
Larisa Volodina a împărtășit experiența sa în 
legătură cu creșterea griului ramificat etc.

— Acum, aproape toți elevii noștri doresc 
să lucreze, după terminarea școlii, tn col
hoz, — spune instructoarea superioară Lidia 
Petrovna Kutasine. Lucrul acesta ne bucură 
și pe noi și pe părinți.

Tinerii naturaliști ai școlii din Kirițî și-an 
meritat diplomele de onoare cu oare l-au dis
tins C.C. al Comsomolului, comitetul executiv 
regional. Stațiunea Centrală a tinerilor natu
raliști. Ei merită numele pe care l-a primit 
unitatea lor de pionieri — numele lui Ivan 
Vladimirovici Miciurin I

Satul Kirițt, regiunea Riazan.

In ajutorul activiștilor utemiști de la sate

Despre principiul liberului consimțămint
Analizînd cu profunzime situația țării 

noastre și perspectivele dezvoltării con
tinue a economiei naționale Plenara C.C. 
al P.M.R. din 3-5 martie 1949 a arătat că 
intrarea „țăranilor cu gospodării mici și 
mijlocii în gospodării agricole colective 
este o necesitate a dezvoltării țării noa
stre pe drumul socialismului și va duce 
la ridicarea continuă a nivelului de trai 
material și cultural al întregului po
por muncitor. Intr-adevăr trecerea țăra
nilor cu gospodării mici și mijlocii spre 
socialism este un aspect al punerii în 
concordanță a intereselor țărănimii mun
citoare, dornică de un trai tot mai îmbel
șugat cu interesele generale ale întregului 
popor muncitor.

Formarea de mari gospodării agricole de 
tip socialist înseamnă, pe de altă parte, 
putința de a spori considerabil producția 
agricolă la hectar necesară aprovizionării 
tot mai bune a populației cu produse ali
mentare și a industriei cu materii prime. 
Trecerea spre socialism a țărănimii mun
citoare trebuie să aibă loc, așa cum ne în
vață partidul, numai pe baza convingerii 
acesteia asupra 
marea gospodărie socialistă.

Țăranul muncitor însă, este și proprie
tar al petecului său de pămint și aceasta 
determină un alt aspect al poziției sale 
economice. Ca proprietar de pămînt țăra
nul muncitor tinde să dezvolte cit mai 
mult gospodăria sa individuală și să se 
îmbogățească prin negoț. Aceasta este 
deci tendința spre capitalism a țăranului 
muncitor.

Ce ne învață marxism-leninianul despre 
aceste tendințe opuse ale țăranului mun
citor ? In primul rînd că tendința spre so
cialism a țăranului muncitor este mult 
mai puternică și aceasta deoarece țăranul 
muncitor a constatat prin propria iui ex
periență îndelungată de om al muncii, că 
petecul lui de pămint nu îi poate aduce o 
viață cu adevărat îmbelșugată și înflori
toare. In al doilea rînd, că tendința negus
torească a țăranului muncitor poate fi în
vinsă numai pe calea convingerii lui asu
pra avantajelor ce le va avea dacă va 
apuca pe calea agriculturii socialiste.

In legătură cu durata procesului de lă
murire a țărănimii muncitoare un rol 

. _ ___ _______ însemnat îl joacă și anumiți factori care
avantajelor ce le oferătsqțin de prejudecăți, de tradiții și de influen

țele pe care le mai exercită chiaburimea.
După cum se știe țăranul muncitor se 

simte puternic legat de petecul său de 
pămînt. Este adevărat că acest petec de 
pămînt nu i-a adus mare lucru, că adese
ori — în timpul regimului burghezo-mo- 
șieresc — el a suportat cele mai mari su
ferințe, a renunțat chiar la cel mai mo
dest trai, și-a vîndut adeseori vitele, lu
crurile din casă, numai și numai să-și păs
treze petecul său de pămint

Aceste strădanii și jertfe pe care le-a 
făcut țăranul în trecut l-au legat strins 
de petecul său de pămînt. De aceea lui îi 
vine greu să se despartă astăzi de el. Con
vingerea sa că numai în gospodăria co
lectivă își poate rîndui o viață cu adevărat 
fericită, se formează în mod treptat și 
mai ales pe baza unor fapte reale. Apoi, 
cind țăranul muncitor este pus în fața 
problemei de a apuca pe drumul socia
lismului el își pune întrebarea: oare cum 
o fi pe acest drum nou ? Și șovăiala lui 
exprimă tocmai lupta ce se dă în el intre 
tendința de a merge spre socialism și 
gîndul că va trebui să părăsească o „cale 
bătătorită", o cale „apucată din bătrîni".

Faptul că tendința spre socialism a ță
rănimii muncitoare precumpănește, are o 
mare importanță politică. Țărănimea 
muncitoare este aliatul firesc al clasei 
muncitoare șl luptă sub conducerea

Marxism-leninismul arată celor ce mun
cesc cauzele pentru care unirea gospodă
riilor țărănești mici și mijlocii în mari 
gospodării agricole de tip socialist repre
zintă un pas însemnat spre asigurarea unui 
trai îmbelșugat întregului popor muncitor. 
Acest adevăr a fost verificat prin practica 
construcției victorioase a socialismului în 
U.R.S.S. și se verifică prin practica noas
tră proprie. Pășind pe drumul socialismu
lui, muncind pămîntul în comun cu mași
nile statului și aplicînd cele mai noi me
tode de muncă, țăranii muncitori reușesc 
să-și asigure o viață fericită, tot mai îm
belșugată.

Trecerea către gospodăriile colective re
prezintă un proces îndelungat in cursul 
căruia țărănimea muncitoare se convinge 
treptat de avantajele ce i le oferă marea 
gospodărie agricolă socialistă.

V. I. Lenin a arătat limpede că țărăni
mea muncitoare se caracterizează prin 
atitudinea ei șovăielnică izvorîtă din 
instabilitatea mj^ii gospodării țărănești.

Țăranul muncitor este un om al mun
cii ; el nu exploatează munca altuia, ci, 
pentru a-și asigura existența, muncește 
împreună cu familia sa. El este direct in
teresat în lupta pentru lichidarea exploa
tatorilor de tot felul. Ca om al muncii, 
deci, țăranul muncitor se simte atras spre 
socialism care îl scapă de orice exploatare 
și ii asigură un trai tot mai fericit.

acesteia împotriva elementelor capitaliste, 
împotriva chiaburimii, dușmanii transfor
mării socialiste a agriculturii.

-----_________________ _ zv•—
Elaborind planul construirii socialismu

lui in U.k-S.S. marele Lenin a arătat tot
odată și mijloacele de atragere a țărăni
mii muncitoare pe drumul socialismului.

In celebrul său plan cooperatist, Lenin 
a explicat cu claritate importanța muncii 
de atragere spre socialism a țărănimii 
muncitoare pe bază de convingere, pe baza 
liberului ei consimțămint

V. I. Lenin socotea această muncă drept 
una din cele mai însemnate sarcini ale 
partidului, care poate fi înfăptuită nu 
printr-un decret, ci într-o perioadă mai 
îndelungată de timp și numai cu răbdare 
și perseverență.

Educarea maselor largi ale țărănimii 
muncitoare în spiritul socialismului — 
iată ce a preconizat Lenin. In acest scop 
el a indicat o serie de mijloace — cum 
ar fi cooperația de aprovizionare și de 
desfacere — care să sprijine acest pro
ces de educare și care să pregătească pe 
țăranii muncitori în vederea trecerii lor la 
cooperația de producție.

Munca practică de construire a socialis
mului la sate confirmă pe deplin că in
trarea țărănimii muncitoare în gospodării 
agricole colective trebuie să fie făcută nu
mai pe baza liberului consimțămint.

Practica a dovedit că încălcarea acestui 
principiu este dăunătoare operei de con
strucție a socialismului, că aceasta duce la 
îndepărtarea unor țărani muncitori, la 
aruncarea lor, pentru o perioadă, sub in
fluența chiaburimii.

Partidul ne invață că încercarea de a 
folosi violența în relațiile cu țăranii mun
citori este o gravă greșeală care poate 
avea urmări dintre cele mai neplăcute, că 
față de țărănimea muncitoare, care este 
aliata credincioasă a clasei muncitoare, 
trebuie să se aibă o grijă deosebită, că ea 
trebuie ajutată, lămurită și convinsă de 
avantajele marii gospodării socialiste și 
nu silită de a păși spre socialism. Așa 
cum este cunoscut, numai acele gospodării 
colective sînt trainice și se dezvoltă ra
pid în care țăranii muncitori au intrat de 
bună voie.

După cum se știe partidul nostru a de
mascat și zdrobit pe deviatorii de dreapta 
care au împins la călcarea principiului li
berului consimțămint. Partidul a combă
tut și greșelile grosolane ale unor acti
viști sau organe de stat de la sate care 
au folosit presiuni administrativa pentru

a „convinge" pe țăranii muncitori să 
intre In gospodării colective. Asemenea 
acțiuni de-a dreptul aventuriste, sînt 
străine liniei partidului și dăunează alian
ței clasei muncitoare cu țărănimea mun
citoare. Tocmai de aceea partidul a ho
tărî t. sancționarea, atît pe linie de par
tid, cit și penală, a tuturor celor care 
călcind linia indicată de Comitetul Cen
tral exercită presiuni de orice fel asupra 
țărănimii muncitoare pentru a o deter
mina să apuce spre socialism.
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dărie socialistă, nu mai este nevoie de 
nici un fel de muncă de lămurire a lor. 
Este greșită concepția după care respec
tarea principiului liberului consimțămint 
înseamnă a lăsa trecerea satului spre so
cialism pe baza „mersului de la sine". 
Dimpotrivă, așa cum ne învață partidul 
nostru, respectarea principiului liberului 
consimțămint necesită o intensă muncă 
de lămurire și convingere a țărănimii 
muncitoare asupra avantajelor ce i le 
oferă socialismul. Această muncă politi
că are menirea să grăbească procesul lent 
de clarificare a țărănimii muncitoare, în 
interesul întregului popor muncitor.

In actuala perioadă partidul nostru a 
pus în fața poporului muncitor, ca sar
cină centrală, lupta pentru sporirea pro
ducției agricole. Hotărirea plenarei C.C. 
al P.M.R. din august 1953 sublinia că 
pentru îndeplinirea acestei sarcini statul 
nostru trebuie să acorde un sprijin sporit 
gospodăriilor individuale mici și mijlocii 
în vederea ridicării producției lor. Măsu
rile luate de partid și guvern în acest scop 
au în vedere folosirea tuturor rezervelor 
interne de care dispun gospodăriile ță
ranilor muncitori care pot contribui în
tr-o măsură mai mare la aprovizionarea 
populației orășenești cu produse alimen
tare și a industriei cu materii prime. 
Aceste măsuri duc, desigur,, și la ridica
rea nivelului de trai al țărănimii munci
toare.

Sînt unii activiști care consideră că din 
moment ce gospodăriile mici și mijlocii 
se vor întări și vor putea să asigure un 
trai mai bun țăranilor muncitori, aceștia 
nu vor fi interesați să pășească spre so
cialism. Cei care gindesc astfel uită că 
scopul politicii partidului nostru este 
crearea unei vieți fericite, libere și îm
belșugate, că partidul și guvernul nostru, 
luptînd cu consecvență pentru realizarea 
in viață a acestei politici, fac tot posibi
lul pentru a asigura o viață tot mai bună 
țăranilor muncitori, chiar în condițiile în 
care o parte din aceștia nu s-au decis încă 
să facă cotitura spre socialism. Acești 
activiști uită, de asemenea, că trecerea ță
rănimii muncitoare spre socialism se face 
conform tendinței ei firești, datorită for
țelor motrice care acționează în sinul ei; 
că țărănimea muncitoare este direct in
teresată să apuce pe drumul socialismului 
care îi poate asigura o viață fericită.

Avînd în față exemplul vieții colecti
viștilor, țăranii muncitori înțeleg treptat 
că, cu toate că condițiile lor de trai sînt 
incomparabil mai bune astăzi decît în 
trecut, traiul colectiviștilor este și mai 
bun. Și atunci este fără îndoială că țăra
nii muncitori care au șovăit o perioadă 
de timp vor dori să devină și ei colecti
viști.

A înțelege toate aceste lucruri nu în
seamnă însă a crede — așa cum cred unii 
activiști — că din moment ce țăranii mun
citori tot se vor convinge în cele din urmă 
d» avantajele •• la afară marea gospo-
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In munca pentru transformarea socia
listă a agriculturii un roi de seamă îl au 
organizațiile U.T.M. de la sate, care tre
buie să mobilizeze tineretul sătesc în 
lupta pentru victoria noului în viața satu- 
lut Tinerii de la sate pot fi mai ușor con
vinși de justețea drumului spre socialism. 
Ei au crescut in anii regimului democrat- 
popular și au simțit din plin realizările 
acestui regim pentru tineret. Apoi, tinerii 
nu poartă pe umerii lor, asemenea unor 
oameni vîrstnici, povara prejudecăților, 
care sint piedică în lupta pentru făurirea 
unei vieți noi in satele noastre. Iată de 
ce activiștii utemiști de la sate au mari 
posibilități de a desfășura o rodnică mun
că de mobilizare a tineretului muncitor 
de la sate pentru a contribui la transfor
marea socialistă a agriculturii.

Sint numeroși activiști utemiști de la 
sate care au adus o contribuție prețioasă 
la munca de convingere a țăranilor mun
citori de a păși pe drumul socia
lismului. O pildă, în această privință o 
constituie activitatea utemiștilor pentru 
formarea gospodăriilor colective din Li- 
vedea, regiunea București, Palazu Mare, 
regiunea Constanța, Tirzii, regiunea Iași 
ș.a.m.d.

Dar, cu toate succesele obținute, munca 
multor organizații U.T.M. de la sate con
tinuă să rămînă in urmă față de necesi
tăți, față de sarcinile puse de partid.

Așa cum a arătat Hotărirea Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. cu privire la 
munca Uniunii Tineretului Muncitor, 
utemiștii de la sate trebuie să parti
cipe mai activ la munca de lămurire 
a tinerilor țărani muncitori asupra su
periorității agriculturii socialiste, să 
mobilizeze pe tineri pentru a-și convinge 
părinții să intre in gospodării colective 
și întovărășiri agricole și să dea exemplu 
în această privință.

Organizațiile U.T.M. de la sate trebuie 
să organizeze permanent, nu pe campanii, 
munca de lămurire de la om la om pen
tru convingerea țăranilor muncitori de a 
intra în întovărășiri sau gospodării co
lective. îndeplinind această sarcină ute
miștii trebuie să țină minte că metodele 
de constrîngere a țăranilor muncitori pen
tru a merge pe calea socialismului nu au

ce căuta în munca lor, și trebuie să com
bată și să demaște orice încercare de apli
care în acest domeniu a unor forme ad
ministrative de constrîngere.

Luînd exemple din viața tot mai bună 
a colectiviștilor din țara noastră — din 
regiunea sau comuna lor, folosind exemple 
din viața înstărită a colhoznicilor sovie
tici, utemiștii de la sate pot dovedi con
cret țăranilor muncitori avantajele mun
cii în comun în întovărășirile sau gospo
dăriile colective.

Activiștii utemiști de la sate și tinerii 
țărani muncitori trebuie să studieze cu 
seriozitate problemele transformării so
cialiste a agriculturii. Numai atunci vor 
putea fi ei convingători cind vor reuși 
să explice — folosind exemple concrete 
— de ce prin munca în comun cu trac
toare și mașini modeme și aplicînd cu
ceririle științei înaintate pe pămînturile 
întinse ale gospodăriei colective se pot 
obține rezultate mult mai bune decît pe 
fîșiile de pămînt ale gospodăriilor indi
viduale.

întovărășirile și gospodăriile colectiv» 
existente în țara noastră, primind un pu
ternic sprijin din partea partidului și gu
vernului, se întăresc și se dezvoltă ne
contenit. Ele constituie tot mai mult un 
puternic centru de atracție pentru țăranii 
muncitoi-i cu gospodării individuale. Acest 
fapt arată cit de important este și pentru 
utemiști de a depune toate eforturile pen
tru a contribui la întărirea economică, or
ganizatorică a întovărășirilor și gospodă
riilor colective.

Este bine știut că chiaburii se strădu
iesc să întrețină în rîndurile țăranilor 
muncitori un sentiment de neîncredere 
față de gospodăria colectivă.

Succesul activității utemiștilor de Ia sate 
depinde în mare măsură și de felul în 
care ei vor ști să demaște pe răspîndi- 
torii de zvonuri chiaburești, de felul cum 
vor ști să combată uneltirile dușmănoase.

Conferința pe țară a U.T.M. a arătat că 
printre sarcinile cele mai importante ale 
organizațiilor U.T.M. este intensificarea 
muncii de lămurire a tinerilor țărani mun, 
citori de a intra împreună cu familiile 
lor în întovărășiri și gospodării colective. 
Actuala campanie agricolă de vară la care 
participă cu entuziasm țărănimea munci
toare constituie un bun prilej pentru or
ganizațiile U.T.M. de la Sate de a-și în
deplini această sarcină.

Lupta pentru transformarea socialistă a 
agriculturii, trezește noi și noi energii în 
rîndurile tineretului muncitor gata să-și 
aducă și mai din plin contribuția la lupta 
poporului muncitor pentru un trai feri
cit.

V. NEDELCU
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Să ținem seamă de cerințele tineretului
Uniunea Tineretului Muncitor, sub con

ducerea partidului nostru și urmînd 
exemplul glorios al Comsomolului leni
nist, a obținut o seamă de rezultate im
portante în munca de mobilizare a ti
neretului la îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid.

In cadrul raionului nostru sînt multe 
brigăzi utemiste de producție și de eco
nomii cu care ne mîndrim. Pe ogoarele 
raionului nostru se găsesc nenumărați ti
neri al căror aport la terminarea la timp 
și în bune condițiuni a campaniei de 
primăvară și în muncile actualei campa
nii poate fi dat ca exemplu.

Se cunoaște că în esență munca U.T.M. 
constă în educarea tineretului într-un 
spirit nou, comunist. îndeplinirea acestei 
sarcini depinde însă într-o mare măsură 
și de stilul de muncă al oamenilor care 
o rezolvă, de priceperea cu care și-o în
deplinesc, de formele și mijloacele pe care 
le întrebuințează.

Este știut că nu te poți apuca de edu
carea unui om fără a-1 cunoaște, fără a-i 
ști năzuințele, preocupările, fără a-1 
înțelege, fără a te apropia deci sufle
tește de el. Și în această direcție, atît în 
activitatea Comitetului raional U.T.M.- 
Stalin, cit și a aparatului său mai sînt 
încă serioase lipsuri.

Sînt încă unii activiști care în activi
tatea lor neglijează tocmai problemele 
specifice tineretului, pe care, cu toate că 
sint tineri, nu le înțeleg. Ei își rezumă 
activitatea și au în cîmpul lor vizual 
doar ținerea cu regularitate a adunărilor, 
întocmirea planurilor de muncă. Ei nu 
înțeleg că tineretul, prin însăși natura 
lui, este dornic să străbată cît mai mult 
tărîmul necunoscutului, să înfăptuiască 
lucruri mari, de care să vorbească o lume 
întreagă, că vrea să se distreze, să rîdă, 
să cînte și să danseze. Toate acestea sînt 
dorințe firești pe care activistul utemtst 
trebuie să le cunoască și pentru satisfa
cerea cărora trebuie să lupte. Este de la 
sine înțeles că fără o legătură strînsă 
cu masele tineretului, fără o muncă con
cretă, vie, cu fiecare om, lucrul acesta 
nu e posibil.

In munca lor însă, unii activiști ai co
mitetului raional U.T.M.-Stalin, se măr
ginesc adesea la practici șablon ca : co
municarea unor sarcini și strîngerea de 
date statistice despre numărul tinerilor 
primiți în organizație, cîte ședințe s-au 
ținut, cîți și-au plătit cotizația, ciți ur
mează învățămîntul politic etc. Iși au 
într-adevăr și aceste lucruri importanța 
lor. Dar a reduce numai la aceasta munca 
activistului utemist Înseamnă a-1 trans
forma pe acesta într-un curier. Iată-1, 
de pildă, pe tov. Mircea Vasile, instruc
tor al comitetului raional U.T.M. El își 
desfășoară activitatea în centrul Zăr- 
nești. Dacă i-al urmări mal îndeaproape 
munca, ai vedea că majoritatea timpu
lui și-o pierde cu strîngerea datelor sta
tistice de prin toate procesele verbale, 
pentru a putea informa apoi biroul co
mitetului raional, neglijînd însă proble
mele muncii concrete cu tinerii. La fa
brica „Nicolae Bălcescu”-Zărnești sint 
peste 500 tineri care în afară de muncă 
mai vor să se și distreze, să-și petreacă 
timpul liber într-un mod cît mai plă
cut. Această dorință a tinerilor nu este 
luată însă în considerație nici de instruc
torul comitetului raional U.T.M. și nici de 
comitetul U.T.M. pe fabrică. De aceea nici 
nu-i de mirare că tinerii își „organizează" 
timpul liber peste capul comitetului 
U.T.M. Și în majoritatea cazurilor acest 
fel de „organizare" a timpului liber este 
departe de a-și atinge scopul său edu
cativ.

A devenit astăzi cunoscută în pături 
din ce în ce mai largi și mai ales în 
rîndul activiștilor, teza leninistă care ne 
învață că nu există decît două ideologii: 
aceea a clasei muncitoare și ideologia 
burgheziei. Teoretic a devenit clar pentru 
fiecare că cea mai mică slăbire a muncii 
de educare comunistă a maselor mun
citoare nu face altceva decît să cre-

„Dezmiriștim... mai tîrziu“
Harnicii țărani 

muncitori din raionul 
Băilești, regiunea 
Craiova, au reușit ca 
într-un timp scurt, 
10—15 zile, să recol
teze întreaga suprafață de păioase. în bătă
lia pentru strîngerea la vreme a recoltelor, 
un aport prețios 1-aiu adus organizațiile 
U.T.M. care, ajutate îndeaproape de orga
nizațiile de partid, au mobilizat tinerii ță
rani muncitori la seceriș.

Cele 7 echipe de agitatori organizate în 
vederea strângerii recoltei, de organizația 
de bază U.T.M. din comuna Urzicuța, în 
frunte cu utemiștii Nenu Constantin, 
Rusan Constantin și Eremia Florea, se
cretarul organizației U.T.M., au fost frun
tașe la seceriș. Organizația U. T. M. din 
gospodăria agricolă colectivă „23 August"- 
Băilești, a antrenat întreg tineretul co
lectivei în întrecerea socialistă, contri
buind la cîștigarea întrecerii cu celelalte 
gospodării agricole colective din raion. Cu 
mult spor au lucrat la seceratul griului 
și orzului, utemiștii din comunele Peri- 
șoru și Galicea Mare.

Acestea sînt doar cîteva din succesele 
frumoase obținute la seceriș de tinerii ță
rani muncitori din raionul Băilești.

Dar dacă în raion secerișul s-a termi
nat sută la sută, dezmiriștitul •— o lucrare 
agrotehnică atît de necesară pentru rod
nicia pămîntului — de-abia a început și 
încă foarte anevoios. De pildă, în comuna 
Siliștea Crucii au trecut 15 zile de cînd 
s-a început secerișul și pină în prezent 
s-au dezmiriștit din suprafața de 1.560 
hectare recoltate, doar 120 hectare. După 
capacitatea de lucru a atelajelor ce există 
în comună, numai într-o singură zi s-ar 
putea dezmiriști peste 150 hectare, ținind 
seama bineînțeles și de celelalte munci. 
Dar cum să se petreacă astfel cînd DUță 
Petre, Ștefan Ionică, Gheorghe Florescu, 
Stan Troanță și alți țărani muncitori, nici 
gind n-au să iasă la întors miriștile ? De 
fapt, de la cine să ia exemplu cînd nici 
Florescu Alexandru, Toma Florea și Vă
cuță Ion, deputați ai sfatului popular co
munal, nu au dezmiriștit ?

Ce să mai spunem de tinerii care nu-și 
întorc miriștile cînd însuși Zamfir Nico
lae, secretarul organizației de bază U.T.M. 
sau Cismaru Gh. Ion, membru în comite
tul organizației de bază U.T.M. nu încep

Pe marginea 
din raionul

Ifrwn Constantin
prim secretar al Comitetului raional 

P.M.R.-Stalin, regiunea Stalin

eze teren prielnic infiltrării ideologiei 
burgheze. Spun teoretic, fiindcă practic 
această teză este neglijată de mulți ac
tiviști utemiști. Și mărturie la acest lu
cru ne stă și cazul petrecut, nu de mult, 
cu un grup de elevi ai Școlii profesio
nale „Ștefan Gheorghiu" din orașul Cod- 
lea din raionul nostru, care sub influ
ența unor elemente dușmănoase, au săvîr- 
șit acte incompatibile cu calitatea de 
elevi. Acest lucru se, datorește și 
tovarășului Pricop Mihai, secretanil 
comitetului orășenesc U.T.M. Codlea, care 
nu s-a străduit să cunoască mai îndea
proape elevii acestei școli, să urmărească 
cu mai multă atenție educația care li se 
face și să intervină la timp cînd munca 
unor educatori, ca Turcu Ștefan, nu 
corespundea întru totul năzuințelor și do
rințelor cinstite ale tineretului. In do
meniul muncii elevilor în general, tre
buie spus cîte ceva și despre sistemul 
de muncă al tovarășei Zaharia Mari?, 
șefa secției Școlii medii și pionieri, a că
rei activitate se rezumă aproape exclu
siv la școlile elementare.

Activistul utemist nu poate vorbi de o 
apropiere a sa de tineri fără a se bucura 
de deplina încredere a acestora. Pentru 
aceasta însă este necesar ca activistul 
să fie un om modest, cinstit, un om care 
să-și respecte întotdeauna cuvîntul dat. 
El trebuie să lupte din răsputeri pentru 
rezolvarea rapidă a cerințelor juste ale 
tineretului. Numai în felul acesta iși 
poate cîștiga încrederea tinerilor.

Unii activiști utemiști însă, tratează 
această problemă a cererilor tineretului 
ca o chestiune secundară, fără prea 
mare importanță, promit tinerilor lucruri 
pe care nu le fac nici odată, sau țin la 
ei luni și luni de zile cererea cite unui 
tînăr fără s-o rezolve. Iată, de pildă, ca
zul tov. Ti rea loan, șeful sectorului de 
evidentă și statistică a comitetului raio
nal U.T.M. Pe data de 28 februarie 1953 
a primit o scrisoare de la tovarășa Vrin- 
ceanu Elena, muncitoare la fabrica „Co- 
lorom'-Codlea, care cerea comitetului 
raional U.T.M. să-i elibereze un alt car
net U.T.M., intrucit căsătorindu-se și-a 
schimbat numele. Tovarășul Tirea îți 
pune avizul pe scrisoarea respectivă abia 
la data de 23 ianuarie 1954 (adică după 
11 luni) cu mențiunea că „poate, fi che
mată la raion". Apoi scrisoarea merge 
mai departe la tov. Ghinlușan Vasile, șe
ful secției organizațiilor U.T.M., care la 
data de 30 iunie 1954 pune avizul pe scri
soare cu mențiunea „este o tovarășă bună, 
activă, i se poate înmina alt carnet". A- 
cestea au fost rezoluțiile cu „micile" lor 
întîrzieri. Practic însă nici pină astăzi 
cererea tovarășei nu a fost rezolvată. 
Este clar că in asemenea condiții, cu un 
asemenea sistem birocratic de muncă, 
numai despre cîștigarea încrederii tine
rilor nu mai poate fi vorba.

Pentru a te apropia de tineri, pentru a 
te bucura de încrederea lor trebuie să te 
porți simplu, să te porți așa cum ești tu 
în realitate, să vorbești cu tinerii la fel 
de liber și simplu ca și atunci cînd te 
afli în mijlocul cercului tău de prieteni. 
S-ar părea că este clar. Și cu toate aces
tea nu prea este. Sînt unii activiști care 
atunci cînd sînt în mijlocul prietenilor 
și cunoscuților discută liber și frumos, 
vorbesc cu multă căldură și convingere, 
se lasă să fie contraziși și caută argu
mente pentru a demonstra justețea celor 
spuse. Intr-un cuvînt se poartă omeneș
te. Aceiași oameni însă, cînd se află in 
mijlocul tinerilor, cînd au plecat „pe te
ren" nu-i mai recunoști. îmbracă o hai
nă a rigidității de te înfioară cind îi vezi, 
umblă cu nasul pe sus așa cum face tov. 
Pricop Mihai, cică „pentru a-și păstra 
prestigiul" și nu admit în ruptul capului

lipsurilor 
Băilești

dezmiriștitul 7 Ei in
tenționează să facă 
acest lucru abia după 
treieriș — adică toc
mai cind trebuiesc 
executate arăturile 

de toamnă. Cum s-ar zice: „lungește boala 
pin’ s-o coace poama!“ Despre munca 
dusă de organizația U.T.M. din această co
mună, cum de altfel din multe alte co
mune, pentru a-i lămuri pe tineri să dez- 
miriștească imediat după seceriș, puțin se 
poate vorbi. Nici în adunările generale 
U.T.M. nu se discută această problemă și 
nici agitatorii și în primul rind membrii 
comitetelor organizațiilor de bază U.T.M. 
nu explică tinerilor țărani muncitori, că 
numai dezmiriștind, își pot asigura pentru 
anul viitor recolte bogate. Nepăsarea ma
nifestată de unele organizații U.T.M. în 
această privință se datorește în primul 
rind comitetului raional U.T.M. Sint unii 
activiști ai comitetului raional ca : Popescu 
Ioan, Mărinoș C-tin și alții, care merg pe 
teren, dar nu se interesează cum organi
zațiile U.T.M. contribuie la dezmiriștit, 
deoarece, nu consideră această lucrare, ca 
obiectiv important. Chiar tov. Udrescu, 
primul secretar al comitetului raional 
U.T.M. recunoaște „că s-a făcut ceva la 
începutul lunii în problema dezmiriști- 
tului, dar apoi această sarcină a fost ne
glijată”.

O vină serioasă o are și sfatul popular 
raional care nu a controlat felul în care 
se ocupă comitetele executive ale sfatu
rilor populare comunale de mobilizarea 
țăranilor muncitori la dezmiriștit.

Drept urmare, în majoritatea comune
lor din raionul Băilești, dezmiriștitul a ră
mas mult în urmă. La Afumați, din 1700 
hectare s-au dezmiriștit abia 327 hectare. 
In comunele Giubega, Negoiu și Cătanele 
Noi, procentul dezmiriștitului nu atinge 
nici 25 la sută. Sînt comune ca Băilești cu 
mii de hectare secerate, iar dezmiriștite 
doar cîteva sute de hectare. Pe întreg ra
ionul s-a dezmiriștit într-un procentaj de 
28 la sută. Această situație nu poate să in
cinte comitetul raional U.T.M., nici secția 
agricolă a sfatului popular raional, ci dim
potrivă să le facă să muncească cu toată 
seriozitatea pentru a aplica în viață pre
vederile hotărîrii partidului și guvernului 
cu privire la muncile agricole de vară.

D. AVARVARH 

să fie contraziși. Asemenea activiști vor
besc cu tinerii ca de la „tribună", cu fra
ze gata pregătite și nu ți-ar spune cu nici 
un preț o părere proprie despre un lu
cru sau altul. Se înțelege de la sine că 
este greu să pretinzi tinerilor să se apro
pie de un asemenea activist.

Tineretului nostru îi trebuiesc oameni 
care să-l îndrume, oameni care să tră
iască alături de el, cu care să împărtă
șească și bucuria și necazul, oameni care 
să-l înțeleagă și nu „monumente" căro
ra orice le-ai spune, orice le-ai face, tot 
nu vei reuși să le faci să se-nfierbînte.

E timpul ca și activiștii utemiști să 
dea la o parte această „dublă persona
litate" fără nici o frică că le va scădea 
prestigiul, să se poarte în mijlocul tine
rilor așa cum sînt ei în realitate, cum 
se poartă in mijlocul prietenilor lor.

In munca de activist exemplul perso
nal are o importanță deosebită. Modes
tia și cinstea activistului, respectarea cu- 
vintului dat, recunoașterea curajoasă a 
lipsurilor și o inaltă principialitate în 
rezolvarea tuturor problemelor pe care 
viața ni le pune în față, constituie baza 
morală a activistului utemist, baza creș
terii continue a prestigiului său, a puterii 
sale de convingere și de mobilizare a 
tineretului în toate acțiunile inițiate de 
partid. Numai îndeplinind aceste calități 
activistul poate deveni intr-adevăr omul 
așteptat cu dragoste de către tineri.

Și în cadrul aparatului comitetului ra
ional U.T.M. Stalin sînt asemenea acti
viști. Faptul că tovarășa Rățoiu Ana a 
știut să se apropie de tineri ajutîndu-i în 
rezolvarea multor lucruri, îngrijindu-se 
de mobilizarea lor la amenajarea terenu
rilor sportive, la organizarea excursiilor 
etc„ a făcut ca astăzi să fie așteptată cu 
dragoste de către tineri.

Tinerilor le plac cîntecele, dansul. To
varășa Rățoiu nu a întors spatele acestor 
lucruri, ci i-a ajutat pe tineri în munca 
lor în cadrul echipelor culturale. Acum, 
cu ocazia celui de al III-lea concurs al 
echipelor culturale de la sate, faza raio
nală. ea a sprijinit efectiv echipele cultura
le din orașul Predeal și Săcele, antrenînd 
în activitatea lor numeroși tineri. La fel 
iși desfășoară activitatea și candidatul 
de partid Cirstea Gheorghe, instructor 
al comitetului raional U.T.M.

Din păcate insă, sînt încă puțini ăst- 
fel de oameni în aparatul comitetului 
raional U.T.M. Stalin.

Pentru a munci cu tineretul, pentru a-i 
face educație, activistul trebuie să fie un 
om cult, un om instruit din toate punc
tele de vedere. El trebuie să cunoască 
hotăririle partidului și guvernului, hotă- 
rîrile CC. al U.T.M. Activistul utemist 
trebuie să știe să și aplice in mod crea
tor aceste hotăriri. Aceasta nu înseam
nă a le aduce textual la cunoștință orga
nizațiilor de bază U.T.M. ci de a ști să 
recomande, ținind seama de specificul 
fiecărei organizații de bază în parte, 
cele mai bune metode practice și cele 
mai indicate măsuri pentru a asigura du
cerea lor la îndeplinire.

Important este de asemenea ca activis
tul utemist, de fiecare dată cînd merge 
intr-o organizație de bază, să aducă lu
cruri noi, să dovedească inițiativă și spi
rit creator în muncă.

Așa cum se arată în salutul adresat de 
C.C. al P.M.R. Conferinței pe țară a 
U.T.M., organele șl organizațiile U.T.M. 
trebuie să „înlăture cu fermitate, meto
dele cancelarist-birocratice, sectarismul, 
formele de muncă bătrînești sau de pa
radă”.

Activiștii utemiști trebuie să învețe 
necontenit din munca activiștilor comu
niști și din experiența organizațiilor de 
bază P.M.R., să lupte consecvent pentru 
ridicarea organizațiilor U.T.M. la nivelul 
sarcinilor ce ne stau in față in perioada 
actuală, pentru mobilizarea întregului ti
neret la Îndeplinirea programului de mă
suri elaborat de plenara lărgită a C.C. 
al P.M.R. din august 1953.

In legături cu condițiile 
de Înscriere la Facultatea 

de ziaristică
Absolvenților de școli medii de 10 ani 

și 11 ani, ai celor de școli pedagogice și 
ai celor de școli medii tehnice cu reparti
ție pentru Invățănuntul superior — care 
au aptitudini și doresc să urmeze cursu
rile de zi ale Facultății de ziaristică li se 
aduce la cunoștință că, pentru înscrierea 
la examenul de admitere care va avea loc 
la această Facultate, sint valabile instruc
țiunile date prin comunicatele Ministeru
lui Invățămintului publicate în presă in 
zilele de 3 iulie și 16 iulie a.c., privind 
condițiile de înscriere și admitere în In- 
vățămîntul Superior.

Se reamintește candidaților că ultimul 
termen de înscriere la Facultatea de zia
ristică e ziua de 10 august, examenul ur
mînd să se dea scris și oral Ia limba și 
literatura romină și oral la limba rusă, 
Istoria R.P.R. și Constituția R.P.R.

Pentru orice informații suplimentare, 
candidații se pot adresa Decanatului și 
Secretariatului Facultății de ziaristică în
tre orele 8—13 în b-dul 6 Martie nr. 64, 
etajul I, raionul Lenin, București.

(Agerpres)

Sosirea unor invitați 
la Congresul cooperației

La invitația comitetului executiv al 
Centrocoopului au început să sosească in 
Capitală oaspeți de peste hotare care vor 
participa ca invitați la lucrările celui de 
al 2-lea Congres al cooperației de consum 
din R.P.R.

In cursul zilei de marți au sosit în Ca
pitală Lim Jun Sik, membru al Comite
tului de conducere al Uniunii centrale a 
cooperativelor din R. P. D. Coreeană și 
Cea Men Gi, președintele Uniunii regio
nale a cooperativelor din regiunea Ko- 
Sen. Din Franța au sosit Alfred Negre, 
vicepreședinte al Ucaso și Jean Dupuy, 
consilier tehnic al Ucaso, președintele 
Mișcării populare țărănești pentru pace 
din Franța. Delegația Ligii cooperativelor 
din Italia este alcătuită din Anzel Sgardl, 
membru al Consiliului de Conducere al 
Ligii cooperativelor din Italia și vicepre
ședinte al Uniunii cooperativelor din Bo- 
lognia și Encio Mazani, membru în consi
liul de conducere al Ligii cooperativelor 
din Italia, președintele Uniunii coopera
tivelor din Ferrara. In cursul zilei de 
marți a sosit de asemenea și o delegație 
a cooperativelor de consum din R. D. Ger
mană din care fac parte : Hildegard 
Standke, președintele Uniunii cooperative
lor din Dresda și Gerhard Fuchs, șeful 
secției relații cu străinătatea din Uniunea 
centrală a cooperativelor de consum din 
R. D. Germană.

înflorește patria
noastră

Prin grija partidului și guvernului 
tot mai multe instituții și lăcașuri de 
cultură stau la dispoziția oamenilor 
muncii.

In clișeu : noul cămin cultural „Don- 
ca Simo” din Constanța.

La casa copilului 
din Botoșani

Pe aci am trecut de multe ori, dar 
niciodată nu am intrat. O spun acum cu 
părere de rău. In mijlocul celor mici am 
trăit acum cîteva zile, clipe plăcute. _

Viața, în aceste încăperi luminoase, în 
parcul înflorit, îți aduce în suflet senti
mentul, deja trecut, al copilăriei.

La umbra unui brad, la măsuțele joase, 
copiii cei mari, trecuți de doi ani, se os
pătau cu poftă din mîncarea ce le-a fost 
servită de mica Lenuța, care de curînd 

. a împlinit trei ani.
Sub observația atentă a surorilor de 

ocrotire, copiii aceștia își petrec zile fru
moase, ce vor rămîne neuitate multă 
vreme în amintirea lor.

In încăperile lor, cei. mai mici, care 
nici nu au împlinit un an. sînt încon
jurați cu o grijă deosebită. Ca să lucrezi 
la casa copilului iți trebuie multă răb
dare, să dovedești mult devotament. Tre
buie doar să inlocuiești o mamă.

Și despre astfel de oameni se pot spune 
multe.

Surorile Comișescu, au făcut din mun
ca lor cu copiii, o sarcină permanentă ce 
și-o îndeplinesc față de organizația 
U.T.M.

Tov. doctor Ecaterina Matache, direc
toarea casei copilului, este mult îndră
gită de copii, ca dealtfel și alte tova
rășe care îngrijesc cu dragoste de ei.

Le-am văzut pe aceste tovarășe care în
locuiesc mamele, ocupindu-se de educația 
celor mici.

Diferite jocuri ca de pildă ..Mama mea 
e țesătoare" încercări de ridicare pe pi
cioare pentru cei mici de tot, jocurile 
cu animale dezvoltă aptitudinile copiilor, 
le formează caracterul, le creează preocu
pări continue.

Casa copilului din Botoșani funcționea
ză din anul 1949. In acest răstimp s-au fă
cut multe aici.

Un număr de 100 copii, ocrotiți din pri
mele zile ale nașterii, copii sustrași me
diului bolnav, sint crescuți pină la virst.a 
de trei ani, cind prin grija statului trec 
la diferite case de copii sau instituții 
preșcolare.

— Dar nu-i de loc ușor — îmi spunea 
tov. doctor Matache. Preocuparea noas
tră permanentă este de a-i crește sănă
toși. De aceea urmărim să le creăm un 
mediu prielnic, hrană substanțială ; copiii 
să se hrănească cu cit mai mult unt, za
hăr. lapte etc.

Uneori vin la casa copilului cîteva fe
mei, destoinice activiste din comisia de 
femei de pe lingă sfatul popular al ora
șului, alteori ii intîlnim pe tovarășii din 
comitetul de sprijin.

Toți sînt cunoscuți și iubiți de copii. 
Prin grija lor atentă ajută Ia creșterea, 
la dezvoltarea copiilor, ca aceștia să de- 

| vină oameni de nădejde, o generație a 
■ frunților senine.

M-am despărțit cu greu de copii. Unii 
mă petreceau cu privirile, alții continu
au să zburde, rideau cu un riset cristalin, 
sănătos, care îmi stăruie și acum în 
amintire.

Corespondent
ADY ABRAMOVICI

Ștafeta polisportivă organizată 
de „Scînteia tineretului'

Anul acesta poporul nostru sărbătorește 
un eveniment deosebit de important. La 
23 August se împlinesc 10 ani de la elibe
rarea patriei noastre de către glorioasele 
Armate Sovietice. 10 ani de cind poporul 
și-a luat soarta în propriile sale miini și 
merge neabătut, condus de partid, pe un 
drum nou și luminos.

Alături de vîrstnici, tinerii patriei noas
tre întimpină această măreață sărbătoare 
națională cu noi și însemnate succese. în 
fabrici și uzine, pe ogoare, in școli și fa
cultăți, utemiștii și tinerii se pregătesc să 
întîmpine așa cum se cuvine ziua de 23 
August, să traducă în viață angajamen
tele cuprinse in salutul adresat Comite
tului Central al P.M.R. de Conferința pe 
țară a Uniunii Tineretului Muncitor.

Sportivii din patria noastră își intensi
fică eforturile și închină performanțele lor 
acestui eveniment. Ei își exprimă astfel 
dragostea față de ziua eliberării, față de 
regimul nostru de democrație populară 
care le-a creat condiții minunate de dez
voltare.

Ziarul „Scînteia tineretului" — organ 
central al U.T.M. — la propunerea citito
rilor săi, organizează în cinstea celei de a 
X-a aniversări a eliberării patriei noastre 
un concurs polisportiv de motociclism. ci
clism, canotaj, înot și atletism. Ștafeta 
combinată „CIRCUITUL ORAȘULUI 
BUCUREȘTI" se va desfășura în Capi
tală în ziua de 15 august a.c.

Combinata polisportivă este o competiție 
tinerească ce n-a mai fost organizată în 
Capitală de mulți ani de zile.

Scopul pe care îl urmărește competiția 
este de a antrena un număr cît mai 
mare de sportivi într-o întrecere dîrză în
chinată zilei de 23 August. Ștafeta com
binată antrenează sportivi ai tuturor aso
ciațiilor sportive din Capitală într-o com
petiție multilaterală, dîndu-le posibilitatea 
să-și ridice la un nivel înalt măiestria 
sportivă.

ION BRAD

Pacea
Pe fărmil lacului Leman
Iți prinse chipul unda clară
Și apele tc legănară.
Cum boarea leagănă un ram 
Pe țărmii lacului Leman.

Și văile din Vietnam 
Și-ale Cambodgiei poene

Și satele laoțiene 
Te-au așteptat, și nu în van. 
Privind spre-albastrul lac Leman.

Acum in ochii-nlăcriinatl 
Ai mamelor indochineze

Muțească pentru-o veșnicie tunul.
Nu pling, nu-mi pare rău, 

n-o să mă vaer.
De-aș fi mai mare pe pămint eu unul 
Aș asvîrli războinicii în aer.
Și cind din zare
Li s-ar șterge fumul
M-aș desfăta la soare
Cu copiii...

N-ar mai ara spinările cîmpiei 
Obuzele — și florile din lunci 
Doar lacrimile bucuriei 
Le-ar mai uda în zori atunci. 
N-ar mai sclipi pămîntu-n soare 
Prin stropii tinerești și calzi 
Ai sîngelui, Moloh, in care 
Iți place încă să te scalzi. 
S-ar auzi mai sus de stele 
Cîntarea pașnicei vieți 
Cu care, visuri ale mele, 
Și tinerețe-a mea te-mbeți

rb

De-aceea strig din inimă eu unul : 
Să azvîrlim războinicii în aer! 
Muțească pentru-o veșnicie 
Nu pling, nu-mi pare rău,

tunul, 
n-o să ma

vaer

L

Pace în Vietnam
Iată mal jos două din declarațiile asu
pra păcii in Indochina făcute ziarului 
nostru de participanți la tabăra inter» 
națională studențească care a avut loc 

la Timiș

Pentra indepeodeița
Algeriei, Tunisiei 
și Marocului

„Războiul a încetat 
in Vietnam". La a- 
ceastă știre, tabăra 
noastră s-a umplut 
de o bucurie imensă,

tabăra internațională din Carpați orga
nizată mulțumită eforturilor tineretu
lui muncitor romîn și Uniunii Interna
ționale a Studenților. Stringeri de mîini, 
îmbrățișări, ovații salută această mare 
victorie a lagărului păcii.

Cit de mare trebuie să fie bucuria tu
turor popoarelor coloniale la anunțarea 
încetării focului în Indochina, cit de 
groaznică trebuie să fie decepția tuturor 
sclavagiștilor coloniali !

Pacea in Indochina a fost opera noastră 
a tuturor. In calitate de student nord- 
african țin să subliniez intre altele atitu
dinea curajoasă a docherilor algerieni,
care au refuzat să încarce arme pentru 
Indochina.

Popoarele african, tunisian și algerian 
au înțeles că continuarea războiului în 
Indochina ar duce inevitabil șt pentru ele 
la sporirea teroarei împotriva tuturor 
patrioților și la o exploatare economică 
și mai feroce.

Poporul vietnamez ne-a dovedit că in
dependența se ciștigă prin luptă și că 
pacea poate fi impusă prin efortul fie
căruia.

Acum, profitind de condițiile creiate 
trebuie să procedăm la stingerea oricărui 
alt focar de război și la eliminarea ori
cărei posibilități de vărsare a singelui in 
țările coloniale.

In ce privețte coloniile nord-africane, 
poporul france: trebuie să știe ci tinere
tul tunisian, algerian și marocan îl iu
bește sincer, așa cum indochinezii apre
ciază cultura și principiile democratice 
ale revoluțiilor franceze.

♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦ ................ ■

Circuitul orașului București
Ștafeta constituie totodată un bun pri

lej de strângere a legăturilor de prietenie 
intre sportivii diferitelor asociații și co
lective.

★

Vestea că ziarul nostru organizează șta
feta polisportivă „CIRCUITUL ORAȘU
LUI BUCUREȘTI" s-a răspîndit repede 
in rindurile tineretului și sportivilor din 
Capitală.

Foarte mulți tineri din organizațiile 
U.T.M. din Capitală ne-au scris despre en
tuziasmul tinerilor sportivi care au început 
pregătirile în vederea acestei competiții. 
Sportivul Nicolae D. Nicolae ne semna
lează că sportivii colectivului „Progre
sul 13" în cadrul unei ședințe de colectiv 
și-au luat angajamentul să se pregătească 
cît mai bine pentru a participa la această 
ștafetă. Utemiștii Mănescu Ion, Crăciun 
Constantin și Alexandrescu Mircea — 
și-au manifestat dorința de a participa 
la ștafeta organizată de ziarul „Scînteia 
tineretului".

Și din alte organizații de bază U.T.M. 
ne-au sosit știri care descriu entuziasmul 
tinerilor și seriozitatea cu care ei se pre
gătesc. Competiția are și un caracter agi
tatoric.

Iată de ce e bine ca în ziua de 15 au
gust — ziua desfășurării competiției — or
ganizațiile de bază U.T.M. ee au sediile pe 
traseu, in apropierea traseului sau la punc
tele de schimb pe unde vor trece concu- 
renții, să mobilizeze un număr cît mai 
mare de tineri care să urmărească cursa, 
să încurajeze pe sportivi.

Ștafeta se va desfășura pe următorul 
traseu :

Schimbul I: motociclism — plecarea 
din fața Combinatului Poligrafic „Casa 
Seînteii" I. V. Stalin pe șoseaua Nicolae 
Bălcescu, șos. Mogoșoaia, șos. Tîrgoviște- 

E chipul tău, să-i lumineze.
Te oglindesc atiți soldați 
Acum in ochli-nlăcrimați;

Căci tu prin noaptea grea străbați
Și pe cind zorii se arată
In casa omenirii, toată.
Ți-s pașii binecuvîntați
Căci tu prin noaptea grea străbați.

O. fie-n veacuri lăudați
Cei care-n Iunie, ne-nfricati 
Iți sint ostași adevărați.

Și cînd din zare 
S-o topi tot fumul 
O să mă joc ia soaro 
Cu copiii...

Dar iată — aud cum fiarele pustiei 
Prind glas de om —• și ne-ncetat, 
Fierbind sub fulgerul miniei 
Că tunurile nu mai bat, 
Sticlesc spre lume colții iară, 
își mușcă labele de zor, 
Adulmecă din nou să sară 
Pe caldul trup de luptător. 
In loc de unghii, baionete, 
Implintă-n carnea ta. păniînt. 
Le place noaptea, să se-mbete 
Cu miros și duhori din vint.
Sfînt elixir li-e nebunia 
Aprinsă-n ochii lor sticloși, 
Să prade Asia — auria 
Să se adape-n Fluviu lloș, 
Din 
Din 
Din 
Ori poate din Tamisa chiar.

Fluviu! Galben să se-adape, 
Volga — limpede cleștar. 
Dunărea cu-afbastre ape

Acestor monștri le știm gîndui, 
Vicleanul umblet și minia. 
Popoare, stringeți-vă rîndul 
Și-n chingi le prindeți nebunia!

Cluj, iulie 1954.

Totuși trebuie ca intre Franța, Algeria, 
Tunisia și Maroc să se stabilească relații 
ca intre țări independente,, prin respec
tarea suveranității și a intereselor reci
proce.

încetarea focului în Indochina este in 
mare parte și opera poporului romîn care 
a permis, mulțumită ospitalității sala, 
imensa intilnire a tineretului mondial din 
august 1953.

într-adevăr, mii de tineri și-au adus 
contribuția la lupta pentru pace, pentru 
că au înțeles la București, Capitala tine
retului în timpul Festivalului, sensul cu
vintelor : Pace și Prietenie.

5 MW).
SAMAD

delegat al studenților nord-africani

Doi studenți Am aflat cu mare, . ușurare vestea înce-
trSnCOZI R8 dOfJSFâ tării ostilităților în 
Indochina. Armistițiul, la care aspiram 
cu toții, a pus capăt unui război ucigător 
caro cerea multor oameni, mari sacrificii.

Contăm foarte mult pe voința de pace 
a tuturor popoarelor și pe energia d-lui 
Mendes-France, pentru ca acest armisti
țiu să se transforme într-o pace durabilă 
și pentru ca statul vietnamez să-și capete 
întreaga valoare.

Dorim ca eforturile reale de conciliere 
care au stat la baza lucrărilor conferin
ței de la Geneva să se extindp asupra ce
lorlalte cauze de discordie internațională.

ANDRE HENTGEN
JACQUES PAQUIN 

studenți, membri ai delegației franceze

București, apoi la stînga pe bd. Bucureștii 
Noi, peste podul Constanța.

Schimbul II: mărșăluitori — Podul Con
stanta, cal. Griviței, Gara de nord.

Schimbul III: cicliști — Gara de nord, 
bd. Dinicu Golescu, Ștefan Furtună, cal. 
Plevnei, Știrbey Vodă, Academia Militară, 
prof. Bagdazar, la stînga pe șoseaua Pan
duri, bd. Tudor Vladimirescu, șos. Viilor, 
piața Bellu.

Schimbul IV : cros 1.600 metri băieți — 
piața Bellu la stînga pe Șerban Vodă, piața 
28 Martie, piața 1848 (Sf. Gheorghe).

Schimbul V • cros 200 metri fete — 
piața 1848 (Sf. Gheorghe), piața N. Băl
cescu (Universitate).

Schimbul VI: atletism 2.000 metri bă
ieți — piața N. Bălcescu, piața Romană.

Schimbul VII: cros 1.500 metri băieți — 
piața Romană, bd. Ana Ipătescu, piața 
Victoriei.

Schimbul VIII: ciclism — piața Victo
riei, bd. Ilie Pintilie, la stînga pe calea 
Dorobanți, Av. Radu Beller, Lacul Flo- 
reasca, Cabana Steaua Roșie.

Schimbul IX: canotaj — cabana Steaua 
Roșie pe lac pină la podul Herăstrău ; de la 
podul Herăstrău, canotorii aleargă pină la 
debarcaderul I.C.A.S. (Bordei) unde predă 
ștafeta înotătorilor.

Schimbul X : înot — de la debarcade
rul I.C.A.S. la Cabana (fost Min. Finanțe).

Schimbul XI: atletism 3.000 metri bă
ieți — cabana Finanțe, șos. Nordului pină 
la podul Băneasa.

Schimbul XII: 4x100 metri — podul 
Băneasa pină la Combinatul Poligrafic 
„Casa Seînteii" I. V. Stalin, unde va fi 
sosirea.
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împotriva încercărilor S.U.A. de constituire 
a unui bloc agresiv în Asia de sud-est

India a refuzat să participe la conferința 
pentru formarea blocului militar al Asiei de sud-est

DELHI 3 (Agerpres). — TASS trans
mits :

După cum anunță corespondentul spe
cial din Colombo al ziarului „Hindustan 
Times Evening News", primul ministru al 
Indiei, Javaharlal Nehru, a respins invi
tația ministrului Afacerilor Externe al 
Angliei, Eden, de a participa la o confe
rință care urmează să discute crearea unui 
bloc militar în Asia de sud-est.

Invitația lui Eden la conferință a fost 
trimisă tuturor țărilor, ai căror prim-mi- 
niștrii au participat în aprilie la confe
rința de la Colombo, adică Ceylonului, 
Indiei, Birmaniei, Indoneziei și Pakistanu
lui. Au fost de asemenea invitate Austra
lia și Noua Zeelandă. Conferința ur
mează să fie convocată în septembrie la 
Singapore.

Guvernul indonezian împotriva pactului Asiei de sud-est
DJAKARTA 3 (Agerpres). — Majorita

tea ziarelor indoneziene critică cu asprime 
planurile S.U.A. de a convoca o confe
rință în Filipine In vederea creării unei 
grupări militare In Asia de sud-est. Zic- 
rele subliniază că acest lucru contravin 
politicii independente de pace a Indoneric:

Tambunan, vicepreședinte al parlamen
tului, a declarat printre altele: Guvernul 
indonezian va continua să promoveze o 
politică independentă și de aceea el este 
împotriva unui astfel de pact.

Vorbind despre problemele Asiei, Tam
bunan a spus: La viitoarea sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., Indonezia se

Ședințele preliminare ale comisiei intemațioiale 
de supraveghere și control penVu Indochina

DELHI 3 (Agerpres). — China Nouă 
La 1 august, a avut Ioc la Delhi, prima 

ședință preliminară a reprezentanților In
diei, Poloniei și Canadei — cele trei țări 
care alcătuesc comisia internațională de 
supraveghere și control pentru Indochina 
— pentru a discuta chestiunea constituirii 
comisiilor internaționale de supraveghere 
și control în Laos, Cambodgia și Vietnam.

Au rostit cuvîntări de deschidere pri
mul ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru, 
înaltul comisar canadian în India Escott 
M. Reid și ambasadorul R.P. Polone în 
India, Jerzey Grudzinski.

După cuvîntările de deschidere, primul 
ministru al Indiei care prezida ședința a 
părăsit sala.

Apoi pe scaunul prezidențial a luat loc 
dl. V. K. Krishna Menon, delegatul In
diei la ON.U.

In ședință s-au discutat chestiunile în
scrise pe ordinea de zi provizorie. O mare 
parte din acestea au fost examinate 
chiar în această ședință.

Delegații la ședință au căzut în unani
mitate de acord să se trimită In Indochina 
un prim grup care să cerceteze condițiile 
la fața locului și să prezinte un raport 
cu privire la stadiul pregătirilor in vede
rea constituirii celor trei comisii. Acest 
grup va fi alcătuit din aproximativ 12 
persoane reprezentînd pe cele trei țări 
core alcătuesc comisia de supraveghere

Un festival în
Copacii deși păreau un brîu încins de 

jur împrejurul fermei. Prin apropiere, ră
sărite ca din pămînt, se aflau mai multe 
colibe, gîrbovite parcă sub povara mize
riei. Niște corturi, înfipte zdravăn in pă-

Pe chei la Montevideo...
Vasul „Britania" a ancorat în portul 

Montevideo la orele cind zorii zilei a- 
lungă întunericul nopții. Pe bordul va
sului se afla o mulțime pestriță de ti
neri — uruguayeni, argentinieni, chilieni, 
bolivieni. De gitul multora din ei erau 
legate fulare cu emblema Festivalului de 
la București, iar pieptul le era tuturor 
acoperit de insigne.

Cind vasul a intrat în port, de pe mal 
au început să bată tobe. Zeci de tineri 
fluturau drapele și strigau cuvinte de 
salut. Erau tineri din Montevideo ve
ni ți să întimpine pe trimișii lor la marea 
adunare de la București a tineretului 
lumii.

Pe chei a avut loc un spectacol neo
bișnuit. Cei veniți de la Festival au în
ceput să-i învețe pe prietenii lor cunos
cutul cintec romînesc „Perinița". S-au 
strîns docheri, mateloțî, pasageri de pe 
alte vapoare. Toți ascultau cu plă
cere, numai poliția se simțea intăritată. 
Polițiștii au vrut să-i împrăștie pe tineri 
dar ei n-au plecat. Au continuat să cinte 
pînă cînd mulți dintre tinerii din Mon
tevideo au învățat „Perinița". Apoi, îm
preună, cei reîntorși de la Festival și 
cei veniți să-i întimpine au cîntat ,.Pe- 
rinița", iar cei ce-i priveau i-au aplau
dat cu căldură.

Și așa a început să se ducă vestea 
„Periniții" în Uruguay, țară situată în 
America Latină, la mii și mii de kilo
metri depărtare de republica noastră, 

nfeni. ■
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După cum anunță corespondentul, In 
răspunsul său la această invitație Nehru 
a arătat că participarea țărilor întrunite 
în aprilie la Colombo la o asemenea or
ganizație sau conferință care va disțuta 
pro'ole: ele legate de constituirea unei 
astfel de organizații, încalcă principiul 
neutralității și al neparticipării la blocuri 
de state, adică principiul aprobat de par
ticipant la conferința de la Colombo a 
primilor miniștri ai tarilor din Asia de 
sud-est. Nehru l-a informat de asemenea 
pe Eden că încercările puterilor occiden
tale îndreptate spre crearea unei organi
zații militare în Asia nu vor face decit 
să accentueze cordarea internațională și 
să îndepărteze lumea de noua atmosferă 
de pace creată de conferința de la Ge
neva.

va pronunța pentru restabilirea dreptu
rilor legitime ale Republicii Populare Chi
neze la O.N.U.

Referindu-se la provocările S-U-A în 
regiunea insulei Hainan, la călătoria lui 
Li Sin Man în S.UA și la încercările 
S.U.A. de a înjgheba un bloc agresiv in 
Asia de sud-est, presa indoneziană cheamă 
guvernul ș! poporul Indoneziei să tic 
vigilente.

Intr-un articol redacțional, ziarul -Ha
rtan Rakjiat- scrie: In timp ce Uzrâraea 
Sovietică, China și toată omenim pro
gresistă întăresc pas cu pas pacea, cercu
rile guvernante ale S-U-A se dedau la nci 
provocări.

și va pleca în Indochina în cursul pcirae: 
săptămîni a lunii august

Purtătorul de cuvint al Mfalsueralw 
Afacerilor Externe al Indiei a declarat 
după ședință că ea s-a desfășurat fate-o 
atmosferă prietenească.

DELHI 3 (Agerpres). — China Nouă
La 2 august a avut loc sub preșsdmția 

reprezentantului Indiei. V. K. Krttena 
Menon, a doua ședință preliminară a re
prezentanților Indiei. Poloniei și Canadei 
care alcătuiesc comisia internațională de 
supraveghere și control pentru Indochina 
Purtătorul de cuvint al Ministerului A- 

facerilor Externe al Indiei a declarat că 
la această ședință a avut loc un schimb 
de vederi cu privire la chestiunile de 
ordin administrativ la personalul, la mij
loacele de comunicație și transport nece
sare activității celor trei comisii.

Au fost constituite o serie de subcomi
tete țâre vor studia in amănunt proble
mele sus-amintite

S-a hotărit ca primul grup alcătuit dio 
reprezentanții Indiei. Poloniei și Canadei 
să plece de la Delhi in Indochina către 
sfîrșitul acestei săptămîni pe bordul a 
două avioane „Dakota“ din aviația in
diană. Acest prim grup va fi condus de 
S. Dutt, secretarul pentru problemele do
minicanelor din Ministerul Afacerilor Ex
terne al Indiei.

Următoarea ședință are loc în după a- 
miaza zilei de 3 august.

inima pădurii
mint, înfruntau soarele dopo*-: to* Iu ju
rul lor tinerii făcecu să răsune văzduhul 
de cfnteeele lor, cînteee desp-e suferință 
și luptă. Johannesburp-ul se afla la o 
depărtare nu prea mare. De acolo fi ăm 
alte o-eșe și sate ale Afridi dr nd au 
venit tineri să sărbătorească primul fes
tivei al Tineretului din TraurcaL

Festivalul a avut loc la o fermă, .’fu 
te aflau nici săli elegante de spectacole, 
nici somptuoase amfiteatre pentru confe
rințe. Totul se petrecea in inima pădu
ri. Tolăniți pe iarbă, ba chiar și călă
reți pe cite tn copac, cei 1-SOO de tineri 
cu urmărit timp de două zile programele 
artistice și sportite.

Festivalul a fost deschis priatr-«a con
cert. Pe scena, pitulată printre pomi, n 
urcat tineri africani, indieni, chinezi s* 
albi, ținind in muni litere imewre care 
formau cuvintele: J^ace și prietenie".

O noapte întreagă tinerii eu cîntat și 
au dansat la lumina focului de tabără

A doua zi, printre alte manifestări, a 
avut loc un meci de fotbal in care echi
pele erau formate din o serie de wtâli- 
tenți sociali care pînă atunci na mai 
practicaseră jocul cu balonul

Festivalul a fost salutat de numeroase 
personalități ca episcopul din Johannes
burg, profesorul Kuper de la universita
tea din Natal, reverendul I. B Welb. 
șeful bisericii metodiste din Africa de 
sud etc.

Succesul Festivalului a fost asigurat 
prin frumusețea programelor prezentate 
dar mai ales prin entuziasmul partici- 
panților, prin dorința lor de a arăta că 
și în extremitatea sudică a continentului 
african a prins viață lozinca Festivalu
lui Mondial de la București: ..Pace și 
prietenie".

M. R.

Vizitele delegației de studenți 
englezi in U. R. S. S.

MOSCOVA 3 (Agerpres).—TASS trans- 
l mite :

In urma invitației Comitetului Antifas
cist al Tineretului Sovietic, un grup de 
studenți de la diferite instituții de învă- 
țămînt superior din Anglia a făcut o că
lătorie prin Uniunea Sovietică.

Studenții englezi au manifestat un deo
sebit interes față de instituțiile de cultură 
și artă și monumentele istorice din Mos
cova, Leningrad, Stalingrad, Rostov pe 
Don și Soci, au vizitat unele întreprinderi 
industriale și instituții de invățămint

Oaspeții au vizitat de asemenea Krem
linul și Expoziția Agricolă Unională.

La 3 august delegația a părăsit Moscova 
plecînd în patrie.

înainte de plecare, Alfred Dressier, 
membru al delegației, intr-un interviu 
acordat reprezentanților presei sovietice, 
a declarat: Am văzut in U.RS5. oameni 
amabili, optimiști, care sînt mulțumiți de 
prezent și care cred intr-un viitor și mai 
bun. Alfred Dressier a subliniat in conti
nuare că poporul sovietic nu vrea război 
și năzuiește spre pace.

---- •-----

Manifestații studențești 
in Maroc

FEZ 3 'Aperpres' — fa Marne continui 
manifestațuie ia lavaarea revro-ru la troc 
a sultana]* MAxramed ben Yoszsuef
care a fort decanat *i exuat anul trecut 
ii autoc-.iăfcje (nrerir.

raoostrațtâ pe rtziele orașul— Prțmlaua 
arabă a ceasului a spnjmrt pe ir.'n-

rindurile soc.
După etza transmite apentza France 

Presse. la 2 august • patrulă de poiirpe 
marocană a fcst faceca-U de rxorafes- 
taatx Au avut Joc modeste la cadrcj că
rora pdrtia a tras ta —.ri.~ar craorfad 
șase persoane și rărrnd 3.

Noi răscoale ia Guatemala
NEW YORK 3 Agerpres. — D-pă cu= 

tra-osm te coreapeode-itul fc Cui*rm»*»- 
Ctty ăi afenpr. Associated Press. fa t- 
mraeate xăet de 2 aug*ust s-au răsculat 
elevu s ofițerii de Ia școala =-utară raz 
oraș- Trupe ale lui Cari llo Armas au fost 
trimise pentru a înăboșt răscoala Petriwt 
știrilor primite, trupele de la tabăra ta—- 
iară Aurora de la aeroportul din Guate
mala-City s-au alăturat elevilor răs- 

| culați.
împotriva răseulațUcr au fost foăostte 

avioane ale forțelor militare aeriene.
Potrivit relatărilor corespccdeetul-u din 

Guatemala-City al agenției United Press, 
postul de radio ruremamertial a transmis 

! că „luptele continuă".
— •----

Acord privind regruparea 
forjelor armate din Pafef-Lao
HANOI (Agerpres L — Agsnția France 

Press» anunță că intre forțele pepclire 
de eliberare din Patet-Lao ș> guvernul 
Laotian s-a încheiat un acord preliminar 
cu privire la regruparea forțelor armate 

: in conformitate cu acordul de la Genera.

Știți că..
-tinerii britanici »u Înregistrat pe peli- 

culi imagi": de la Festivalul de la Bucu
rești. reaiirind apoi un film plin de v.a.- 
c.vne. Numai în acest an filmul a fost ru
lat de 128 de ori. fa prezent o caravană 
cinematograLcă H prezintă tn satele și 
orașele din jurul Londrei.

—tinerii danezi au înregistrat pe discuri 
de patefon cfntecul -Perinița" dlfuz!ndu-l 
in mod larg. De altfel, ei au organizat 
numeroase manifestăr. în care au povestit 
despre țara noastră. d-spre tineretul și 
minunatul ei popor

—Luării din Camerun care au fort la 
Festival au mers din sat in sat și in co
libe de pămint au adunat tineri și le-au 
povestit despre dorința de pace a tinerei 
generații de pretutindeni. Intr-un sat 86 
de tineri as depus un jurămlnt in care se 
spune : -Jurăm solemn să nu precupețim 
nimic pentru ca pacea să triumfe".

—tinerii francezi au organizat un festi
va: național care a avut loc la Paris, ince- 
pind de la 18 iulie. Acest festival a durat 
5 zile.

_la Oslo a avut loc recent o manifestare 
a tineretului scandinav la care au parti
cipat și tineri din diferite alte țări.

—in Guatemala înainte de instaurarea 
dictaturii fasciste a lui Armas a avut Ioc 
un festival național al tineretului la care 
au participat 2 000 de delegați din provin
cie și mii de tineri din capitală.

—în lvnn. martie în Australia a avut loc 
un festival național al tineretului, a cărui 
lozincă a fost: „Pace și prietenie".

„Expoziția produce o impresie uriașă 
prin măreția și frumusețea ei“ 

Declarații ale da legaților străini 
care vizitează Expoziția Agricolă Unională

MOSCOVA 3 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Expoziția Agricolă Unională care s-a 
deschis la 1 august a fost vizitată de nu
meroase delegații străine sosite Ia Mos
cova in urma invitației Ministerului Agri
culturii al U.R.S.S. Conducătorii unei 
serii de delegații și-au împărtășit primele 
lor impresii unui corespondent al agenției 
TASS.

Doctorul Edward Hopkins, șeful delega
ției canadiene a declarat:

Cele ce ara putut vedea la Expoziția 
Agricolă Unională întrec toate așteptările 
noastre. Nici eu și nici ceilalți membri ai 
delegației n-am văzut niciodată o aseme
nea expoziție Ara fost profund mpres.o- 
nati de grand-oaseie proporțu ale expozi
ției. de caracterul strict șrimț.-fc al orga
nizării ei. de prezentarea et externă făcută 
cu mult gust artistic Fiecare perilioa «1 
expariției. Secare pocțicne a ei. sfat minu
nate fa felul Jar.

Ara vizitat nr-graatnl pzvLlioa al Repu- 
bScri Ucrainene fa acest pevC-cn ne-a in
teresat fa mod densebet realizările obținute 
fa cult, varea gri ului. Ara vfaitat de »se- 
raenea expoziția de trie Ne-tu plăcut 
toarte malt caii >1 vitele corecte mari

Setul deiegape- suedeze Hm Vatter- 
ba!L d-recfarul depa-araentuî ui igricul- 
tarii dfa cadrul Mfaistercfa: Agriculturii 
ai Sardări a spus:

Expoa.ua produce o împrerie uriașă prin 
măreta și trususetea et Pavilioanele ei 
sint aeobeșnart de bogate atit din punctul 
de vedere al preiretă.-.. Ier arhitectonice, 
câ și al dtaeoMIH obiectelor expuse 
Este brae că Secare dfa cele 18 republici

Mcnevie e S. U. A. in vederea atragerii Iranului 
în pactul turco-pakistanez

TEHERAN 3 Agerpres). — TASS trzns- 
tane:

Referindt^-se ia știri apărute In ziarul 
rrțfm ..zzoes^. revista „Omid-e-Iran“ 
seme că te Bitiărie dteva luni s-a inten- 
sdGtat considerabil „activitatea ameri
cană serată să ducă la aderarea Iranului 
la băacul occidental".

Z-arele americane _New York Times" șl 
New York Herald Tribune", iși exprimă 

speranța că Iranul va adera la pac

Scurte știri
• fa numărul său din 3 august, ziarul 

-Pravda" publică o expunere a declarației 
gcvemahii Republicii Populare Romine cu 
pr.-.-xe la rezultatele conferinței de la 
Geneva.

• IXzpă cum anunță agenția japoneză 
Kwt> Tusin". guvernul japonez a auto

rizat sosirea in Japonia a unor reprezen
ta* comerciali ăi Republicii Populare 
fh-rv. fa vederea dezvoltării comerțului 
intre rele două țări.

• La 3 august. în cadrul unei conferințe 
de presă, secretarul de stat a! S.U.A. 
Doles a declarat că Statele Unite sînt 
pentru facetarea activității Comisiei neu
tre dra Coreea, dar a specificat că acest 
racro nu înseamnă că acordul de armisti
țiu va înceta de a mai fi in vigoare.

o Ziarul JLe Monde" publică un articol 
intitulat Nervozitate americană", in care 
scrie că .deosebirea dintre reacțiile pro
vocate la Loodra și Washington in legă
tură ca incidentul aerian din largul insu
lei Hainan este o nouă dovadă a divergen

Desigur ci multora dintre noi trecind in 
aceste sie prin Piața Republicii, plim- 
bindv-ne prin Parcul Stalin sau esistind 
la n men de fotbal ne revin ia minte 
cwinriri despre Fești ral, pe care nici 
Ioaite. sna sms na le por sterpe din aua- 
tea și inimi noastră. Dar festivalul nu 
este nm o smintire cici undeca in 
Carpcți. la Timiș, pe malurile tnrolbura- 
tes Prahoce, aproape o rată de tineri au 
trăit ca mic festival ia aceste zile. Țara 
noastre, te n m după marea întâlnire a 
tineretului mondial de te București, a 
pizdot Tabăra internațională studen- 
teaseă de te Timiș. Ca și acum un an, eu 
trend, n evionul sau cu vaporul cu ve
nit tineri ăia cele mai diferite fări ale 
lumii, srudenti de la dire-se facultăți, eu 
preocupări deosebite. Concepțiile lor poli
tice a* erau aceleași dar cu toții au răs- 
peas iarrtației U.TJt. și UJS. de a parti
cipa te toMrd dornici de a se cunoaște, 
de a se împrieteni.

$•. ziieie de tabără cind de ta un meci 
de rolei se trecea te o discuție despre fru
musețile Scoției, pentru ea după amiază 
si fie programați o ricită te Urina de 
tractoare din Orarul Stalin, iar seara mu- 
rics să te îmbie te dans, eu adus confir
marea posib-.litiții infelegern intre tineri 
care iubesc pacea chiar dacă părerile lor 
politice sint deosebite.

Rindurile de mei jos povestesc citeva 
din mdț:mea de fapte petrecute în 
tabără.

Discuții
Cu studenții francezi Jacrțues și Andri 

sint bun prieten, și aceasta infringe difi
cultățile de i:mbă-

Trebuie să mărturisesc că Jacețues îmi 
este mai simpatic. Ii place și lui muzica. 
Discuția noastră este foarte vie și nici rit
murile atrăgătoare ale unei rumbe ur
mată de o sirbe nu reușesc să ne sustrepă. 
Enescu ii este bine cunoscut. Pasiunea lui 
Jacques este insă Bach. Aici gusturile 
noastre diferi. Dar in schimb ne punem 
de acord in altă chestiune: nu ne place 
muzica italiană. $i așa discuția trece la 
Verlaine. Alfred de Musset, poeți prefe
rați ci lui Jacques, pentru a ajunge apoi 
la Eminescu și Caragiale.

Discuții și iar discuții. Sint minunate rt 
ele apropie pe om.

Ir.tr-o seară Cehov e pe ordinea de zi 
Ina, studentă la Universitatea Lomono
sov" din Moscova, povestește despre scrii
torul ei preferat Se ascultă in tăcere. 
Uneori e greu să traduci o expresie, o frază 
din rusește in rominește și apoi in engleză 
și franceză. Dar lna se face înțeleasă aju- 
tindu-l din cind în cînd pe interpret, în 
limba engleză, lată, din nou discuții. 
Pune o întrebare algerianuî Samid care 
afirmă că Cehov nu este îndeajuns de 
bine cunoscut in toate țările. Răspunsul 
Inei vine prompt: nu e vina lui Cehov ci 
a editorilor din țările capitaliste care, 
completăm noi, preferi alte genuri de 

care fac parte din Uniunea Sovietică are 
pavilionul său. Acest lucru permite vizita
torilor să cunoască in mod amănunțit rea
lizările și specificul agriculturii fiecărei 
republici. Pavilioanele arată de asemenea 
și alte aspecte din viața popoarelor, care 
locuiesc fa Țara Sovietică. In prima zi, 
delegația noastră a vizitat pavilionul me
canizării. Exponatele acestui pavilion 
ne-au interesat foarte mult Am avut pri
lejul să vedem un mare număr de mașini 
agricole, fa special mașini care nu există 
fa tara noastră.

Penau a putea vedea tot ce prezintă 
această minunată expoziție — a adăugat 
decanul Watterbail — trebuie să o vizitezi 
•..mp de clteva zile. Intenționăm să cu
noaștem rituatia diferitelor ramuri ale 
agriculturii U R-S..S, precum și pavilioa
nele care oglindesc viața și dezvoltarea 
o’ 'r-

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Hannes 
Tu nen. ministrul Agriculturii al Finlan
dei. care a vizitat expoziția agricolă unio
nală. a declarat următoarele coresponden
tului agenției TASS:

Expoziția agricolă unională este colo
sală Ea oglindește diversitatea excepțio
nală a agriculturii sovietice. O deosebită 
Impresie a produs asupra mea în special 
pavilionul mecanizării, in care sfat ex
puse aproape 1 000 de tipuri de mașini, 
folosite fa agricultură. Fiecare vizitator al 
acestui pavilion constată nivelul înalt al 
dezvoltării industriei sovietice.

Numeroase tipuri dintre mașinile expuse 
— tractoare, combine și altele — prezintă 
un deosebit interes pentru agricultura 
FinlandeL 

tul militar turco-pakistanez. Aceste ziare 
arată că în prezent autoritățile iraniene 
sint interesate într-o colaborare strînsă cu 
Turcia și Pakistanul și de aceea este foarte 
posibil ca după terminarea tratativelor 
asupra problemei petrolului și ratificarea 
de către Medjlis a acordului cu privire la 
petrol să înceapă tratative asupra proble
mei aderării Iranului la pactul turco-pa
kistanez.

țelor anglo-amerîcane privitoare la pro
blemele Asiei".

• După cum relatează săptămtnalul 
„Rose el-Youssef“, în cursul recentei sale 
călătorii in Egipt, primul ministru al Li
banului, Iafi, a declarat unui corespon
dent al ziarului următoarele: „Guvernele 
și popoarele țărilor arabe refuză să par
ticipe la pactul turco-pakistanez. Adera
rea la acest pact înseamnă aderarea la po
litica americană". Iritr-o declarație făcută 
unui corespondent al ziarului „Al-Gum- 
huria", ambasadorul Arabiei Saudite în 
Egipt și-a exprimat convingerea că țările 
arabe „nu vor participa Ia alianțele cu 
țările apusului, deoarece aceste alianțe 
urmăresc scopuri imperialiste".

• In Austria cresc prețurile produselor 
alimentare. Conform unor date oficiale, 
prețul legumelor a crescut de 3—4 ori in 
comparație cu iulie anul trecut A crescut 
de asemenea într-o mare măsură prețul 
cărnii șl fructelor.

Jurnal de tabără
cărți, mai ales de proveniență transocea
nici.

Apoi, Ina povestește despre „Comedia 
Franceză" și turneul actorilor ei la Mos
cova și Leningrad, care s-au interesat de
osebit de mult de piesele lui Cehov. Refe
rirea Inei îmi aduce in minte o discuție 
evută acum citeva zile cind Andrd și 
Jacques l-au întrebat pe Volodia — un 
student sovietic — dacă a văzut „Come
dia Frenceză" la Moscova. Dar pînă să se 
facă traducerea din franțuzește în romt- 
aește și apoi in rusește cineva întreabă : 
„Dar voi ați văzut .turneul baletului sovie
tic". $i după un moment penibil de tă
cere, zimbind unul din francezi spune: J! 
vorba de o chestiune delicată".

In orice caz e limpede concluzia: nu 
peste tot discuțiile, schimburile culturale 
sint prețuite.

Vizite
In programul discutat de colectivul de 

conducere al taberei, format din repre
zentanții citorva delegații, se putea de 
multe ori citi: Azi, vizită la Orașul 
Stalin; Azi, vizită la Castelul Peleș; Azi, 
vizită la gospodăria agricolă colectivă din 
Bod; Azi, vizită ta fosta închisoare Dof- 
tcna_ Desigur că nu totul mergea conform 
programului căci uneori interveneau do- 
r’-.țele personale, care bineînțeles erau 
satisfăcute.

Iată citeva impresii împărtășite despre 
diferitele locuri vizitate. Delegația daneză 
vorbește despre grija față de muncitori la 
Uzinele de tractoare din Orașul Stalin 
unde li s-a vorbit despre casele de odihnă 
in munți și te mare, despre spitalul, po
liclinica. apartamentele moderne etc. 
construite in cițiva ani. ,Jie-a impre
sionat — spun in continuare studen
ții danezi — grija pentru educația pro
fesională și culturală a muncitorilor". 
O fată desigur este mai sensibilă, mai 
apropiată de lumea copiilor. Astfel se și 
explică bucuria UUei Priskaru — studentă 
la școala superioară de comerț din Co
penhaga — cind a vizitat Palatul Pionie
rilor din Orașul Stalin. Acum copiii care 
minuiesc marionetele știu că jocul lor se 
numește în limba daneză „meșter jckel". 
UHa a fost impresionată de fețele vesele, 
zimbitoare ale copiilor, de diversitatea pre
ocupărilor lor. Si o altă chestiune: stu
denta daneză remarca prietenia dintre co
piii romîni, unguri și germani ca și invă- 
țâmintul făcut in limbile naționalităților 
conlocuitoare. Iar pentru a descrie atmos
fera din Pata'ul Pionierilor să-i dăm cu- 
vîntul UUei: „Una dintre fetițe a venit la 
mine și mi-a dat un buchet mare de flori 
frumoase, 'puntndu-mi ceva în rominește. 
Mărturisesc că din toate cuvintele am în
țeles unul singur „PRIETENIE", dar pe 
fața fetiței și din surîsul copiilor care erau 
de față, am înțeles ce vrea să spună, iar 
cînd m-au rugat să scriu ceva în caietul 
pentru oaspeți, din partea delegației da
neze le-am urat ca poporul Republicii

SPORT
Din lac. în puț

Sub semnătura lui T. Picuraru, zia
rul „Munca" din 3 august a.c. publică o 
notă intitulată „Țepi".

Prin ziar autorul încearcă să ia atitu
dine. față de greșelile de arbitraj săiiir- 
șite în meciul dintre Dinamo-București 
și Știința-Cluj de tovarășul Constan in 
Mitran, arbitru internațional de fotbsl. 
După ce redă o parte din declarația ::a, 
publicată intr-un număr trecut al bule- 

j tinului .pronosport", in citeva cuvinte 
se arată cititorilor că arbitrul „a fost 

i lipsit de competență, a dat decizii în 
, compensație și a tolerat unele abateri ale. 
' jucătorilor, influențînd astfel rezultatul 

real al jocului".
Aceste rinduri, ce-i drept, sînt pe de

plin justificate.
Dar crecîndu-se inspirat, autorul, de

dică arbitrului C. Mitran un catren. L-ă- 
sind la o parte calitatea discutabilii a 
versurilor remarcăm că T. Păcurarii în
cheie astfel:

^Om fluiera de-acum și tu și noi.
fată-l deci pe autor căzut din lac în 

I puț. Combătînd just greșala de arbitraj, 
I st-.mulează în schimb fluieratul huligcnic 

pe stadion.
Halal model de „țepi"! V. R.

A XII-» ediție
i jKeriler Meediele Universitare
fa cadrul competiției de polo pe apă 

echipa R-PJt a reușit o frumoasă victo
rie, învîngînd echipa R. Cehoslovace cu 

I scorul de 6—3 (2—2). Un succes remar
cabil a obținut de asemenea echipa de 

! volei masculin a R.P.R. care a învins pu
ternica echipă a R. P. Bulgaria cu scorul 
de 3—2 (14—16 ; 15—13 ; 15—8 ; 7—15 ;
15—9). în urma acestei victorii, voleiba
liștii romîni s-au calificat pentru turneul 
final împreună cu echipele U.R.S.S., R.P. 
Polone, R. Cehoslovace, R, P. Ungare și 
R. P. Bulgaria.

In competiția de volei rezervată fetelor 
după ce întrecuse echipele R. P. Bulgaria 
și R. Cehoslovace, selecționata R.P.R. a 
cedat în urma unei întreceri dîrze în în
tâlnirea cu echipa U.R.S.S. Voleibalistele 
sovietice au cîștigat jocul cu 3—0.

★
Marți au avut loc două întîlniri de fot

bal, ambele din seria Il-a. Pe stadionul 
Elore, echipa selecționată a tineretului din 
R.P.R. a jucat în compania echipei Bel
giei. Fotbaliștii romîni au terminat victo
rioși cu categoricul scor de 13-0. In al 
doilea joc, echipa de fotbal a R. Ceho
slovace a învins cu 8-0, echipa R.P.D. 
Coreene. In seria Il-a echipele R.P R. și 
R. Cehoslovace se găsesc la egalitate de 
puncte, avînd aceleași goalaverage. Câști
gătorul acestei serii, care va avea dreptul 
să se califice in finală, va fi decis joi, 
cînd urmează să se întâlnească cele două 
echipe. In seria l-a. echipa R. P. Ungare 
urmează să joace joi cu echipa Uru- 
guayului.

★
Mii de spectatori au asistat marți ps 

velodromul „Millenaris" unde au început 
probele de ciclism pe pistă. S-au desfă
șurat întreceri de urmărire individuale 
(4 km.) și seriile probei de viteză. în cursa 
de urmărire individuală, reprezentantul 
R.P.R., C. Dumitrescu, s-a calificat pentru 
semifinală, unde se va întilni cu alergă
torul austriac Winner. In prima serie a 
probei de viteză, maestrul sportului V. 
Oprea (R.P.R.) I-a învins pe danezul Jon
son, realizind un timp de 12”9/10. Cel mai 
bun timp al zilei a fost marcat de ciclis
tul cehoslovac Foucek cu 12”l/10. El l-a 
eliminat din competiție pe I. Ioniță 
(R.P.R.).

Populare Romine să se bucure din plin de 
progresul pentru care luptă, contribuind 
la obținerea unei păci trainice intre nați
uni".

Din „țara basmelor" — într-un loc al 
groazei, așa spunea un student englez 
care după vizita făcută la Palatul Pionie
rilor a străbătut fosta închisoare Doftana. 
Conducătorul delegației de studenți en
glezi, Vincent Marks, scria împreună cu 
un student danez în caietul cu impresii al 
fostei închisori Doftana: „Această închi
soare stă ca o mărturie a lipsei de omenie 
a omului fată de om. Ea este de asemenea 
o dovadă a suferințelor celor care au avut 
viziunea binelui... Poporul romin va pro
gresa cu siguranță construindu-și viața pe 
care a visat-o ani de-a rindul". Vincent 
a înțeles adevărul și desigur că în An
glia va vorbi ca un prieten sincer al po
porului nostru.

Diverse
Orice ședință are un punct divers. 

Iată-l deci și în tabără. Pe scurt citeva 
fapte. Soarele nu a răsărit. E ora C dar 
un finlandez insoțit de un danez înoată^ 
de acum în apa rece de munte. Ți se face 
frig chiar numai privindu-i. Peste 16 ore
— la ora 22 — o englezoaică însoțită de 
un scoțian — student în teologie fac baie 
în aceeași apă rece.

Pertnița nu este un dans nou pentru 
Jacques Paquin, francez, cu toate că vine 
pentru prima oară in Rominia. El l-a în
vățat in Bulgaria de la o tînără maghiară.

Arbitrul internațional — așa era numit 
coreeanul Kim in tabără deoarece a ui
mit publicul spectator. Jucau tenis de 
masă doi romîni Kim arbitra in limba 
romină. Partenerii s-au schimbat. E ne
cesar un arbitru care să cunoască limba 
franceză — tot Kim. în public cițiva en
glezi. Kim transmite scorul și pe înțelesul 
lor.

Regele și regina balului dansează. 
Băieții îi admiră dar unele fete sînt puțin 
invidioase. Grația îmbinată cu vioiciunea
— așa poate fi caracterizată perechea lna 
și Jacques Paquin care au întrunit, cele 
mai multe cărți poștale devenind eroii 
serii de dans.

...Și așa s-ar mai putea scrie zeci de 
pagini. Dar limbajul este sărac cînd tre
buie să cuprindă un sentiment ca cel al 
PRIETENIEI. Și tabăra a născut și a ci
mentat prietenia dintre citeva zeci de ti
neri, simbol al apropierii dintre toți tinerii 
care pentru a-$i săruta iubita, pentru a-l 
citi pe Cehov și Balzac, pentru a juca 
tenis de masă, pentru a învăța, pentru a 
purta discuții, au nei'oie de pace, de 
liniște. Acest lucru l-au înțeles deopotrivă 
studenții englezi, sovietici, danezi, unguri, 
scoțieni, italieni, bulgari, francezi, cana
dieni, chinezi, iranieni, coreeni, algerieni, 
finlandezi, turci, australieni, din Ecuador, 
senegalezi, romini prezenți în tabără.

D. CONSTANTIN
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