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Decada manifestărilor culturale

1. Trăiască 23 August, marea sărbătoare națională a poporului 
romîn 1

2. Trăiască a zecea aniversare a eliberării patriei noastre de către glo
rioasa Armată Sovietică și a răsturnării dictaturii fasciste de către forțele 
patriotice populare, conduse de Partidul Comunist Romîn ! Trăiască po
porul romîn stăpîn pe soarta sa!

3. Salutul nostru fierbinte marelui popor sovietic — ziditorul comu
nismului 1 Trăiască și înflorească prietenia de nezdruncinat și colaborarea 
frățească dintre poporul romîn și marele popor sovietic!

4. Oameni ai muncii! Să contribuim prin munca noastră creatoare la 
apărarea păcii!

5. Să luptăm pentru asigurarea securității colective în Europa, pentru 
pace între popoare, pentru dezvoltarea legăturilor economice și culturale 
între toate țările, pentru zdrobirea oricăror uneltiri ale dușmanilor păcii!

6. Salut fierbinte marelui popor chinez, care luptă cu succes sub con
ducerea Partidului Comunist pentru dezvoltarea și întărirea orînduirii 
democrat-populare în China, pentru menținerea păcii în Asia și în în
treaga lume !

7. Salutul nostru frățesc oamenilor muncii din țările de democrație 
populară, care, sub conducerea partidelor comuniste și muncitorești, con
struiesc cu succes socialismul!

8. Salut eroicului popor vietnamez, care luptă pentru reconstrucția eco
nomică și culturală a patriei, pentru realizarea unității naționale, pentru 
pace, democrație și independentă națională !

9. Salut frățesc eroicului popor al Republicii Populare Democrate Co
reene, care luptă cu succes pentru refacerea economiei naționale, pentru 
pace, pentru unificarea națională a Coreei pe baze democratice !

10. Salut frățesc poporului Republicii Democrate Germane și tuturor 
forțelor democratice din Germania, care luptă pentru o Germanie unită, 
democrată și iubitoare de pace 1

11. Salut frățesc popoarelor din țările capitaliste și coloniale, care luptă 
pentru o pace trainică, pentru un trai mai bun, pentru progres social, pen
tru libertate și independentă națională!

12. Oameni ai muncii din Republica Populară Romînă! Să strîngem 
și mai mult rîndurile în jurul Partidului Muncitoresc Romîn și Guvernului 
R.P.R., să ne mobilizăm forfele și energia creatoare pentru măreața cauză 
a construirii societății socialiste în scumpa noastră patrie 1

Trăiască unitatea dintre partid, guvern și popor!
13. Trăiască Forjele Armate ale R.P.R. — strajă neclintită a păcii și 

securității patriei noastre !
Ostași și ofițeri ai Forțelor Armate ale R.P.R., ridicati-vă cu perseve

rență nivelul cunoștințelor militare și politice, perfecționați-vă măiestria 
de luptă!

14. Oameni ai muncii din R.P.R.! Intîmpinati cea de a 10-a aniversare 
a eliberării noastre naționale, cu noi succese în muncă I Luptați pentru dez
voltarea continuă a industriei, pentru un puternic avînt al producției bunu
rilor de larg consum, pentru creșterea buneistări materiale și culturale a 
poporului 1

15. Oameni ai muncii din R.P.R.! Luptați cu avînt pentru traducerea 
în viață a hotărîrilor partidului și guvernului cu privire la dezvoltarea agri
culturii, în vederea mai bunei aprovizionări a oamenilor muncii cu produse 
agricole și a industriei cu materii prime !

16. Muncitori și muncitoare, ingineri și tehnicieni! Desfășurați larg 
întrecerea socialistă pentru îndeplinirea planului de producție la toți in
dicii ! Luptați pentru sporirea producției, pentru ridicarea productivității 
muncii, pentru folosirea deplină a utilajului, pentru un regim strict de eco
nomii, pentru reducerea prețului de cost, pentru îmbunătățirea calității pro
duselor ! Intărifi disciplina în producție !

17. Cinste inovatorilor, raționalizatorilor și fruntașilor în producție din 
industrie și agricultură, care luptă cu succes pentru răspîndirea și aplicarea 
pe scară largă a tehnicii și a metodelor de lucru înaintate!

18. Muncitori, ingineri și tehnicieni din industria petroliferă! Luptați 
pentru sporirea producției de titei, dați mai multe produse petrolifere de 
calitate superioară 1 Aplicați pe scară cît mai largă forajul rapid și cu apă ! 
Dați în producție cît mai multe sonde înainte de termen!

19. Muncitori, ingineri și tehnicieni din industria carboniferă! Luptați 
pentru îndeplinirea și depășirea planului de producție la toți indicii de către 
toate minele ! Extindeți metoda graficului ciclic, folosiți din plin utilajul 1 
Reduceți prețul de cost al cărbunelui 1

20. Muncitori, ingineri și tehnicieni din industria metalurgică și a con
strucțiilor de mașini! Folosiți întreaga capacitate de producție a întreprin
derilor! Sporiți necontenit producția și «îmbunătățiți calitatea utilajelor și a 
mașinilor necesare, industriei și agriculturii! Creați și dezvoltați pe lingă 
fiecare întreprindere secții producătoare de bunuri de larg consum !

21. Muncitori, ingineri și tehnicieni din industria chimică! Măriți capa
citatea de producție a întreprinderilor prin mai buna folosire a rezervelor 
interne 1 Sporiți necontenit producția de îngrășăminte minerale, coloranți 
și alte produse chimice! Dezvoltați prin toate mijloacele producția b’unu- 
rilor de larg consum !

22. Muncitori și muncitoare, tehnicieni și ingineri din industria ușoară! 
Luptați pentru utilizarea deplină a mașinilor, pentru folosirea rațională a 
materiilor prime! Dați oamenilor muncii mai multe țesături, confecții, în
călțăminte și alte mărfuri, intr-un sortiment mai larg și de calitate supe
rioară !

23. Oameni ai muncii din industria alimentară! Sporiți producția și 
îmbunătățiți calitatea produselor! Dați mai multe produse de carne, lapte, 
pește, grăsimi, zahăr și alte mărfuri necesare consumului popular!

24. Oameni ai muncii din industria electrotehnică și energetică! Spo
riți producția de utildj și aparatai electric! Asigurați aprovizionarea con
tinuă, fără întrerupere, a industriei cu cantități sporite de energie electrică! 
Produceți cît mai multe și mai bune produse de larg consum !

25. Muncitori, ingineri și tehnicieni constructori! Executați mai bine 
și mai repede construcțiile de noi întreprinderi, instituții social-culturale și 
locuințe! Realizați în termen construcțiile necesare agriculturii și industriei 
bunurilor de larg consum ! îmbunătățiți organizarea muncii pe șantiere și 
asigurați o mai bună folosire a mecanismelor! Luptați împotriva risipei!

26. Muncitori, tehnicieni și ingineri din industria materialelor de con
strucții ! Dați șantierelor de construcții mai mult ciment, mai multă cără
midă, țiglă si alte materiale de construcții, prin mai buna folosire a agrega
telor și a timpului de lucru, prin aplicarea și generalizarea metodelor 
înaintate !

27. Muncitori, tehnicieni și ingineri din transporturi ! Folosiți la ma
ximum capacitatea mijloacelor de transport! înlăturați timpii de imobilizare 
a materialului rulant! Asigurați transportarea la timp și în bune condițiuni 
a cerealelor și a tuturor mărfurilor!

28. Muncitori, ingineri și tehnicieni din industria lemnului ! Asigurați 
îndeplinirea planului de scoatere și transport a lemnului 1 îmbunătățiți 
organizarea producției! Dați oamenilor muncii cantități tot mai mari de 
piateriale lemnoase, hîrtie și mobile de calitate superioară 1

29. Țărani muncitori! Luptați pentru ridicarea producției agricole la 
hectar, dezvoltați creșterea animalelor, faceți să sporească mereu cantitățile 
de produse vegetale și animale !

30. Țărani muncitori! Asigurați strîngerea la timp șl fără pierderi a 
recoltei din acest an ! Grăbiți treierișul! Dezmiriștiți ogoarele !

31. Țărani muncitori! îndepliniți, în termen scurt, însămînțările de 
toamnă! Aplicați la toate lucrările metodele agrotehnice înaintate, faceți 
arături adînci de toamnă pe suprafețe cît mai mari!

32. Țărani muncitori! îndeplinindu-vă conștiincios îndatoririle către 
stat, contribuiți la dezvoltarea economiei naționale, la ridicarea nivelului 
dc trai material și cultural al întregului popor muncitor!

33. Țărani muncitori! Contractarea și valorificarea produselor agricole 
prin organele de stat și cooperatiste vă dau mari avantajii pentru ridi
carea nivelului vostru de trai! Valorificați prin cooperație produsele agri
cole vegetale și animale !

34. Țărani muncitori cu gospodării mici și mijlocii! Folosiți din plin 
ajutorul pe care vi-l dă statul democrat-popular pentru sporirea producției 
agricole vegetale și animale, în scopul ridicării nivelului de trai al familii
lor voastre și al dezvoltării economiei naționale!

35. Țărani muncitori, membri ai gospodăriilor agricole colective și ai 
întovărășirilor agricole! Luptați pentru obținerea de recolte bogațe, pen
tru mărirea avuiului obștesc al gospodăriilor colective, pentru crearea și 
dezvoltarea fermelor de creștere a animalelor! Faceți din gospodăriile 
colective și întovărășirile agricole un exemplu demn de urmat pentru țără
nimea muncitoare!

36. Tractoriști, muncitori și tehnicieni din S.M.T.-uri! Folosiți din plin 
capacitatea tractoarelor și a mașinilor agricole! Respectați cu strictețe 
normativele de îngrijire și reparații a mașinilor! îmbunătățiți neîncetat 
calitatea muncii voastre !

37. Muncitori și tehnicieni din gospodăriile agricole de stat! Faceți 
din fiecare -gospodărie de stat un model de gospodărie agricolă socialistă ! 
Luptați împotriva risipei și a proastei gospodăriri a avutului socialist! Dați 
tot mai multe produse-marfă pentru nevoile oamenilor muncii și ale indus
triei socialiste!

38. Oameni ai muncii din industria locală și cooperația meșteșugărească! 
Măriți producția și îmbunătățiți calitatea mărfurilor de larg consum ! Fo
losiți cît mai mult resursele locale! Dat! obiecte de uz casnic, de îmbrăcă
minte și de încălțăminte mai multe, mai bune și mai ieftine!

39. Lucrători din comerțul de stat și cooperatist! îmbunătățiți necontenit 
schimbul de mărfuri între oraș și sat! îndepliniți la timp planul de achiziții 
și contractări 1 Luptați pentru reducerea cheltuielilor de circulație, pentru 
satisfacerea cerințelor de mărfuri necesare oamenilor muncii, pentru o cit 
mai bună deservire a consumatorilor!

40. Lucrători din poștă și telecomunicații! îmbunătățiți funcționarea 
poștei, telegrafului, telefonului și radio-tilui! Dezvoltați și perfecționați 
mijloacele de telecomunicații! Luptați pentru o cît mai bună deservire a 
populației!

41. Deputati ai sfaturilor populare! Strîngeti necontenit legătura cu 
alegătorii! Mobilizați țărănimea muncitoare pentru terminarea la timp și 
in bune condițiuni a muncilor agricole, pentru mărirea producției agricole 
vegetale și animale! Luptați pentru folosirea tuturor forțelor și posibilită
ților locale în vederea dezvoltării producției bunurilor de larg consum 1

42. Lucrători din aparatul de stat! Perfecționați neobosit munca apa
ratului de stat, stirpiți din rădăcini birocratismul și nepăsarea față de ne
voile oamenilor muncii! întăriți disciplina de stat! Respectați cu strictele 
legalitatea populară!

43. Oameni ai științei, artei și literaturii! Puneți cunoștințele și capa
citatea voastră creatoare în slujba operei de construire a socialismului, în 
slujba ridicării continue a nivelului de trai material și cultural al poporului 
nostru !

44. Oameni de știință, ingineri și tehnicieni din agricultură! Luptați 
pentru aplicarea în producție a rezultatelor cercetărilor științifice! Răs- 
pîndiți pe scară largă metodele înaintate de muncă, pentru continua dez
voltare a agriculturii!

45. Lucrători pe tărîmul sanitar! îmbunătățiți și dezvoltați sistemul de 
ocrotire a sănătății poporului! Ridicați nivelul muncii în instituțiile me
dicale și sanitare ! Aplicați în practică realizările științei medicale !

46. Profesori, învățători și educatori! îmbunătățiți calitatea învăță- 
mmtului și a muncii de educație în școli, institute si facultăți! Educați co
piii, Și tineretul în spiritul dragostei și devotamentului față de scumpa noa
stră patrie și al prieteniei între popoare! Creșteți cetățeni culți și instruiți, 
constructori activi ai societății socialiste !

47. Tineri și tinere ! Munciți cu tot entuziasmul și avîntul vostru tine
resc pentru însușirea științei, tehnicii și culturii înaintate! Fiți luptători 
hotărîți și activi pentru victoria măreței cauze a socialismului în patria 
noastră scumpă!

48. Pionieri și școlari! Tnsușiți-vă cu hărnicie și dîrzenie cunoștințele ! 
Păstrați cu strictețe disciplina școlară, respectați pe profesorii și învățătorii 
voștri și pe cei mai în vîrstă ca voi! Luptați pentru a obține succese tot mai 
bune la învățătură!

49. Femei, mame, soții și surori! Pentru viața fericită a voastră, a 
copiilor, soților și fraților voștri, luați parte tot mai activă la lupta pentru 
construirea socialismului și apărarea păcii!

50. Comuniști și utemiști! Fiți în primele rînduri în lupta pentru spo
rirea producției industriale și agricole, pentru creșterea buneistări a po
porului nostru muncitor!

Strîngeți și mai mult legăturile partidului cu masele! Fiți pildă de 
disciplină, vigilență și devotament pentru cauza poporului nostru mun
citor !

51. Trăiască alianța de nezdruncinat dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare, temelia regimului democrat-popular!

52. Trăiască frăția dintre poporul romîn și minoritățile naționale 
din R. P. R.!

53. Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie, Republica Populară 
Romînă !

54. Trăiască poporul nostru muncitor care, sub conducerea partidului, 
construiește cu succes o viață nouă și fericită în scumpa noastră patrie!

55. Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, forța conducătoare și îndru
mătoare a poporului muncitor, inspiratorul și organizatorul victoriilor 
noastre! Să întimpinăm cel de al 2-lea Congres al P.M.R. cu noi succese 
în opera de dezvoltare a economiei naționale și a culturii, de îmbunătățire 
a traiului oamenilor muncii!

56. Trăiască Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și 
Guvernul Republicii Populare Romîne!

57. Slavă marelui Partid Comunist al Uniunii Sovietice!
58. Sub steagul lui Marx, Engels, Lenin și Stalin, sub conducerea parti

dului, Înainte spre victoria socialismului 1

Astăzi, ÎNCEPE DECADA manifes
tărilor culturale în cinstea celei de 
a zecea aniversări a eliberăriȚ pa

triei, decadă care se desfășoară între 
13—23 August 1954.

Organizarea decadei manifestărilor cul
turale constituie un prilej de trecere în 
revistă a succeselor literaturii și artei 
noastre, un prilej de a populariza în rîn
durile maselor largi noile lucrări ale oa
menilor noștri de artă și literatură.

în cei 10 ani de regim democrat-popu
lar viața culturală a poporului nostru a 
luat un avînt deosebit. Romînia, țara cu 
numărul cel mai mare de analfabeti. Ro
mînia considerată de cercurile aristocra
ției internaționale precum și de propria-i 
burghezie drept o tară menită să rămînă 
veșnic în negura inculturii, este astăzi o 
tară cu o bogată viață culturală, al că
rui popor și-a dovedit pe deplin marile 
sale posibilități, setea nepotolită de a-și 
însuși tezaurul culturii și capacitatea de 
a-1 îmbogăți. Sume mari din bugetul 
de stat sînt alocate pentru dezvoltarea 
culturii, pentru înfăptuirea unor mari con
strucții In numai zece ani Romînia a 
fost înzestrată cu unul din cele mai fru
moase teatre de operă și balet din Eu
ropa, cu marele Combinat Poligrafic 
Casa Scînteii „I. V. Stalin", cu centrul 
cinematografic „Buftea" și Casa Radiofo
niei, cu numeroase teatre, cinematografe 
și alte construcții — cămine culturale, bi
blioteci, muzee, ridicate în orașele și sa
tele noastre.

Astăzi tirajul cărților depășește de 
5-6 ori tirajul cărților editate în regimul 
burghezo-moșieresc. Ne apropiem cu pași 
mari de completa lichidare a neștiintei 
de carte. In cele peste 12.113 cămine cul
turale zeci de mii de țărani muncitori în
vață să lupte împotriva întunericului și 
a inculturii, ascultă conferințe științifice 
și agrotehnice, participă la o vie muncă 
artistică.

Activitatea cultural-artistică de masă 
a luat un avînt nestăvilit, dovedind grija 
partidului nostru pentru creșterea cadre
lor de tineri artiști din rîndui poporului, 
care vor duce mai departe faima minu
natului nostru folclor. S-au creat largi 
posibilități oamenilor muncii pentru a ur
ma școlile și institutele superioare de 
artă.

De o deosebită prețuire se bucură în 
țara noastră realizările artiștilor închi
nate cauzei poporului muncitor. Nume
roși dintre oamenii de artă au fost dis
tinși cu ordine și medalii ale republicii 
noastre. O nouă expresie a acestei atenții 
deosebite a constituit-o și recenta acor
dare a premiului de stat pentru lucrările 
realizate de numeroși oameni de artă și 
cultură în anul 1952. In țara noastră, în
florește arta și cultura minorităților na
ționale, se făurește o cultură nouă, îna
intată, pîrghie însemnată în opera de fău
rire a socialismului. Intr-un front unit, 
pășesc alături scriitori și artiști care 
și-au început activitatea înaintea eliberă
rii țării noastre cu acei care au creat pri
mele lor opere în gloriosul deceniu. Cu 
ajutorul cald și principial al partidului ei 
au creat opere valoroase, cunoscute și 
prețuite de popor. Cu un astfel de bi
lanț, îmbucurător, dătător de forțe noi, 
vor sărbători în aceste zile cetățenii pa
triei noastre decada culturii romînești.

In fiecare colt al patriei, între 13—23 
August se vor desfășura zeci și zeci de 
manifestări culturale de masă, care vor 
înmănunchia bogăjia vieții noastre cultu
rale. In ziua de 13 august vor începe în 
întreaga tară reprezentațiile teatrale și 
muzicale care vor ține pînă la 23 Au
gust. Pe scenele a numeroase teatre și 
grădini de vară din Capitală și din în
treaga țară vor fi reluate unele dintre 
cele mai bune spectacole teatrale. In pre
mieră se vor reprezenta piesele „Indră- 
gostiții" de Maria Banuș, „Pîrjolul" de 
Cezar Petrescu și Dinu Bondi. Orchestrele 
simfonice ale Filarmonicii, Radiodifuziu
nii șt Cinematografiei vor da concerte

interpretînd creații muzicale romtnești, 
clasice și contemporane. La Arenele Li
bertății, Opera Romînă din Cluj va pre
zenta spectacolele „Tînăra Gardă" de 
Meitus și „Năpasta" de Sabin Drăgoi, iar 
la Teatrul de Operă și Balet, opera „Po
vestea țapului" de M. Eisicovici.

In Parcul „23 August" pe scena tea
trului de vară vor fi prezentate publicului 
bucureștean spectacole date de ansamblu
rile Ministerului Forțelor Armate, Consi
liului Central al Sindicatelor și Sfatului 
Popular al Capitalei.

în timpul decadei, în sala Patria se va 
deschide festivalul filmului în care vor 
rula printre altele filmele: „Skander- 
beg", „Prieteni credincioși", ca și noul 
film artistic romînesc: „Răsare soarele".

Decada va prilejui și numeroase mani
festări în domeniul plasticii.^Astfel, se vor 
deschide expoziții în sala Dales — „Gra
fica actuală", — în sala din B-dul Ma- 
gheru — „Expoziția de artă populară", 
— la Muzeul de Artă R.P.R. — „Expo
ziția retrospectivă", cuprinzînd cele mai 
reprezentative lucrări de pictură, sculp
tură și grafică realizate în cei zece ani 
de la eliberare, iar în Calea Victoriei se 
va deschide „Muzeul de Artă populară". 
Numeroase astfel de spectacole, ex
poziții, se vor desfășura în întreaga țară.

Activitatea editurilor a devenit și ea 
mai bogată în preajma celei de a 
10-a aniversări. în zilele decadei, ba- 
zarele de cărți care se vor deschide cu 
acest prilej vor cuprinde zeci și zeci de 
titluri noi de cărți. In ESPLA apar 
„Bărăganul" de V. Em Galan, volume de 
poezii ale scriitorilor M. Beniuc, E. Je- 
beleanu, E. Frunză, I. Brad ca și poemul 
Măriei Banuș „Despre Pămînt", „Poezia 
maghiară contemporană" etc. în Editura 
Tineretului vor apare „Istorisiri vechi și 
nouă" de M. Sadoveanu, „Tablou geo
grafic" de Geo Bogza, „Pasărea furtunii" 
de Petru Dumitriu, „Cantemiriștii" de 
Cella Serghi etc. De asemenea vor 
apare cărți noi în limbile minorită
ților naționale. In sala Teatrului Stu
dio, în cadrul Festivalului literar or
ganizat de Uniunea Scriitorilor și Minis
terul Culturii, multi dintre scriitorii noș
tri vor citi din operele lor. Se vor orga
niza de asemenea numeroase întîlniri aie 
scriitorilor cu cititorii, bazaruri și expo
ziții ale cârjii.

Intre 18—2! august va avea loc selec
ționarea echipelor și internreților soliști 
populari, participant la cel de al 111-lea 
concurs artistic al căminelor culturale. Pe 
străzile Bucureștiului, în aceste zile ale 
decadei, vom admira din nou pe reprezen
tanții artei satelor noastre, în frumoasele 
lor costume naționale, ne vom îneînta cu 
duioasele și veselele noastre cîntece popu
lare. Echipele de artiști amatori vor da 
spectacole pe scenele teatrelor de vară, 
în uzine, se vor organiza reprezentații 
artistice la sate, vor fi organizate spec
tacole în piețele publice și serbări cîm- 
penești. Decada manifestărilor culturale 
se va încheia în ziua de 23 August cu 
care prilej se va organiza tn Parcul de 
Cultură și Odihnă „I. V, Stalin" — „Car
navalul tineretului".

Manifestările ce vor avea loc în cadrul 
decadei vor oglindi dezvoltarea și avîntul 
impetuos al literaturii și artei, al activi
tății culturale de masă tn cei zece ani de 
viată liberă în patria noastră dragă. Ele 
vor fi o sărbătoare a întregului nostru 
popor muncitor.

Fără îndoială că tineretul nostru dornic 
de cultură, iubitor de artă — va parti
cipa din plin la sărbătorirea decadei ma
nifestărilor culturale organizată cu prile
jul celei de a zecea aniversări a eliberă
rii patriei noastre, tșl va aduce aportul 
său la succesul nenumăratelor acțiuni ce 
se vor desfășura — mărturia avîntului 
creator și a pasiunii pentru cultură a po
porului nostru, expresia avîntului conti
nuu al culturii patriei noastre.

Crește productivitatea muncii

4953 4954

Preocupați de a da mereu mal multe produse de calitate superioară șl Ia un 
preț de cost scăzut, necesare dezvoltării Industriei patriei noastre și satisfacerii 
propriilor lor cerințe, oamenii muncii din țara noastră se străduiesc neîncetat 

să ridice productivitatea muncii. El aplică pe scară tot mai mare metodele îna
intate de lucru, realizează noi Inovații și raționalizări, tnolesc tehnica, aducînd 
o mare contribuție la descoperirea șl punerea In valoare a rezervelor Interne ale 
întreprinderilor. Ca urmare, in trimestrul II al anului 1954, productivitatea muncii 
pe întreaga industrie a crescut cu 4,8 la sută față de aceeași perioadă a anu-



Tineretul patriei noastre se bucura din plin1
de binefacerile cult u r i i

Clădiri ale luminii

La Petrila s-a construit pentru mineri un club muncitoresc. 
Înzestrat cu bibliotecă, săli de lectură, săli de șah etc.

Maria Năstașe participantă la Concursul artistic al cămine
lor culturale din comuna Otopenll de Sus, regiunea București, 
recită o poezie.

Și în comuna Drăgăneștl, regiunea București s-a construit 
In anii puterii populare un cinematograf.

Au trecut zece ani de cind eroica Ar
mată Sovietică a sfărimat cătușele impe
rialismului care ferecau poporul nostru 
muncitor, dîndu-i putința să devină, prin 
luptă, stăpîn în țara sa, să-și ia soarta în 
propriile sale miini și să pornească pe 
drumul unei vieți noi Zece ani de dezvol
tare economică, socială și culturală a țării 
noastre nu însemnau mult pe vremea dom
niei burghezie: și moșierimii. Acum însă 
această perioadă csntărește pentru progre
sul patriei noastre mai mult decit citeva 
decenii laolaltă în acele timpuri.

In gloriosul deceniu ce s-a scurs de la 
23 August 1944 poporul nostru a înscris 
în bilanțul său mari victorii în dezvolta
rea industriei și agriculturii, care au per
mis continua creștere a nivelului său de 
trai material și cultural In acești ani 
poporul nostru a pășit cu succes la înfăp
tuirea revoluției culturale. Ia fața mi
lioanelor de oameni ai muncii — în trecut 
ținuți în întuneric — s-au deschis cele 
mai largi posibilități de a-și satisface se
tea de cultură, de a-și valorifica minuna
tele talente și forțe creatoare.

Este bine cunoscut dezinteresul stâpl- 
nitorilor Bomiruei din trecut pentru dez
voltarea culturii și răspindirea ei în ma
sele largi ale poporul ui. disprețul laț cos
mopolit față de trad:țiile luminoase ale 
oamenilor noștri de cultură progresiști și 
față de marile posibilități de creație cul
turală și artistică aie oamendor rrmri 
din țara noastră. Așa se și explică numă
rul extrem de redus .al cocserucțiilor cui— 
turale înfăptuite în actii Rotr.fr-.ief bur- 
ghezo-moșierești.

în anii puterii populare, a devenit po
sibilă o reală dezvoltare a culturii, ridi
carea ei pe treptele cele mai înalte și ris- 
pîndirea el largă în rindurile poporalul, 
datorită politicii juste a partidului. Au 
fost alocate fonduri importante construc
țiilor culturale. Acum ciad sărbătorim zece 
ani de la eliberarea patriei noastre putem 
privi cu mindrie vasta activitate construc
tivă îndreptată spre lucrările destinate 
operei de culturalizare a maselor, inițiată 
de partid.

Este vorba ac! nu numai despre nume
roasele construcții culturale ce impînzesc 
tot mai mult satele și orașele, despre 
noile teatre, cinematografe, săli de 
concerte, cluburi și cămine culturale, ci șl 
despre acele mărețe monumente ale cul
turii noastre noi — realizate cu ajutorul 
tehnicii sovietice — care vor rămîne măr
turie a setei de cultură și a avîntului con
structiv al primilor zece ani din istoria 
patriei noastre libere.

Vom cita numai citeva din aceste con
strucții : Combinatul Poligrafic Casa 
Scînteiî „L V. Stalin*, puternic cen
tru de răspîndire a culturii. Casa Radio
difuziunii din București, impresionantă 
prin concepția șî execuția ei. Teatrul de 
Operă și Balet, Centrul de producție cxe- 
matografică de la Buftea, o serie de teatre 
cum sin: Teatrul Consiliului Central al 
Sindicatelor, cele două teatre in aer liber 
din parcul Nicolae Bălcescu și din cadrul 
Complexului Cultural Sportiv -23 August* 
din București. Teatrul de Vară Hm Arad. 
Cinematograful ..înfrățirea între popoare* 
șl Cinematograful .Grivtța Roșie", Sta-

=-=-=:= sase?==»

<6a Gh. Hossu
Ministrul construcțiilor șl al 

industriei materialelor de construcții 

diourile regionale de radio de la Craiova 
și Cluj și altele.

Acolo unde se înalță astăzi uriașul Com
binat Poligrafic Casa Scînteii „I. V. 
Stalin*, nu era în luna mai a anului 1950 
decît un loc pustiu. Cu citeva luni mai 
tirziu se puteau vedea jaloanele care în
semnau amplasarea viitoarelor schelării. 
După un an. în mal 1951, uriașa rotativă 
venită din Uniunea Sovietică a intrat în 
funcțiune, incepind tipărirea ziarului 
„Scinteia*. Acum, lucrările sînt în faza fi
nală și cea mai mare parte a construcției a 
fost dată producției. Marele combinat poate 
tipări într-o singură zi 150.000 exemplare 
cărți și broșuri și numai in 4 ore circa 
3.000.000 exemplare oe ziare. Caracteristi
cile construcției oglindesc amploarea aces
teia. Suprafața pe care se înalță clăd.rile 
combinatului atinge 23 p, suprafața 
desSsurată a tuturor etajelor fiind de 
peste 120 km. p. înălțimea construcției. !n- 
ciustv săgeata eare 4re~rv5 corpul central 
atinge 105 m. Lmtgzssea coridoarelor este 
de X5 km. iar ttumărui încăperilor de lu
tru trece de 1200.

Preocuparea care a stat la baza proiec
tării aceste: mari lucrări a fost aceea a !m- 
bmării estetici; exteretnări și interioare
lor cacstriicției cu asigurarea celor mai 
bune condiții de muncă crioc ce lucrează 
în acest centru de culturi. Coaste ixția 
este înzestrată cu o isstiuație mne-pecccm— 
tă de condiționare a aerului. arind co
mandă automată; C-j—--—~ se face a- 
proape suma: cu tuburi CaorescsUe, care 
dau o lumină sănătoasă foarte apropiată 
de aceea a zilei. Legăturile teîefoaxe sint 
asigurate printr-o mare centrală telefo
nică. Mai există o cente «U de radio- 
ficare și una da eeascm.ee electrice. 
Un număr de 26 asrr-sc-are rapida vor 
servi la transportul oar-t-m.-cr muriri- tn 
combinat. Se vor mai «tsniiui o mare sală 
de festivități, un club, a creșâ, un cămin, 
locuințe și altele.

Dacă construcția mare-l_ Combinat Po
ligrafic Casa Srintfeii J. V. Stalin* cores
punde marelui avînt «1 cărții și publica
țiilor in conditiSe re^..- ':- de democra
ție populară, construcua marelui Centru 
Cinematografic de la Buftea oglindește și 
răspunde nevoilor tinere, noastre cinema
tografii, în rapidă dezvoltare.

Această construcție măreață ae ridică pe 
malul lacului Buftea, intr-uz loc pitoresc.

Intrarea în marele centru al cinemato
grafie: ruminești va fi străjuită de espla
nade bogate, plantații de brazi și ale; de 
Sori. în apropierea imediată a lacului, vor 
fi plasate platourile de turnare, obiectul 
prmmpal al producției cinematografice, iar 
up:te de ele. sroctcul de sunet al super- 
platrului — un platou special, de mare di
mensiune. La acestea, se adaugă studioul 
pentru producția de desene an-mate, un 
vast depozit de decoruri, filmoteca, casa 
de creație, laboratoarele, centrala termică,
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autobaza, diferite clădiri administrative, 
toate încadrate într-o zonă plantată de o 
rară bogăție și frumusețe.

Centrul Cinematografic de la Buftea va 
realiză numeroase filme artistice și de 
desene animate. La crearea acestora, vor 
lucra mi: de oameni, pentru care s-a 
proiectat construcția unui adevărat oraș 
modem, cu locuințe confortabile, cluburi, 
restaurante, magazine, un centru pentru 
sporturi nautice, parcuri etc.

Vizitatorul care va intra peste cițiva 
ani în Buftea va recunoaște greu vechiul 
sat, împărțit odinioară atît de radical între 
palatul și parcul familiei prințului Știr
be? — pe de o parte — și cocioabele de 
lut în care locuiau muncitorii ce robeau 
in fabricile acestui mare exploatator.

Atunci, pe fața limpede a marelui lac 
de la Buftea se vor oglindi în toată mă
reția lor clădirile armonioase și colona
dele puternice de piatră, străjuite de cor
pul central al clădiri; sub fermă de turn, 
înscrise în mod firesc in natura încon
jurătoare.

Poporul muncitor al cărui interes pen
tru muzică s-a dezvoltat mult în ultim» 
ani. a debîndit în Teatrul de Operă și 
Balet din București cea mai grandioasă 
din sălile de spectacol care s-au ridicat 
vreodată la noi.

întreaga construcție este formată din 
două corpuri din care unul cuprinde ves
tiarele. foatereie și sala propriu zisă, iar 
celălalt scena, cabinele, sălile de repetiție, 
centrala termică și diferitele instalații 
electrice. acustice. etc. Proiectarea holu
lui. a foaierelor și vestiarelor a prevăzut 
asemenea dimensiuni. Incit publicul să se 
pcată mișca in voie, înainte de începerea 
spectacolului și în pauze și nu să stea în
ghesuit așa cum se întimpla tn vechile 
teatre burgheze.

Marea sală de spectacol In formă de 
potcoavă cuprinde peste 1250 locuri; vi
zibilitatea și acustica sînt pretutindeni 
asigurate in cele mai bune condiții. Bogat 
ornamentat este tavanul sălii, executat din 
lemn sculptat și aurit Pereții sînt tapi
sați cu mătase, iar stîlpii lojelor sint exe
cutați din frumoase elemente prefabri
cate. Lustrul central care asigură lumina
rea sălii este o adevărată operă de artă, 
care oprește pentru mult timp asupra sa 
privirile spectatorului. O instalație spe
cială de aer condiționat asigură o tempe
ratură corespunzătoare In orice anotimp.

In ceea ce privește scena ea este înzes
trată cu echipamentul mecanic cel mal 
modem, adus din U.B.S.S., schimbarea șl 
manevrarea decorurilor fiind complet 
mecanizate.

Sînt acestea doar cîteva dintre cele mal 
însemnate construcții menite să ducă pe 
culmi tot mai înalte cultura patriei noas
tre. Și așa cum ele s-au născut la îndem
nul șî sub conducerea Partidului Muncito
resc Romîn, prin munca plină de avînt șl 
iscusință a oamenilor muncii, cu ajuto
rul și experiența poporului sovietic, tot 
astfel în anii ce ne stau în față locuitorii 
orașelor și satelor noastre vor inaugura 
noi case ale luminii, noi teatre și muzee, 
noi biblioteci și cluburi, vor cuceri cu 
ajutorul lor noi culmi, și mai înalte, șl 
mai luminoase ale culturii.
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Teatrul de Stat din Constanța, o nouă realizare a regimului 
nostru.

Satele care nu au încă o sală de cinematograf proprie, sînt 
vizitate de caravane cinematografice. De curînd, ne-au sosit din 
Uniunea Sovietică 50 de asemenea caravane cinematografice.

Țăranii muncitori din comuna Stănești, raionul Tg. Jiu, frec
ventează des biblioteca Căminului Cultural.

• Din tanuaria 1949 ți ptiă acum »-ax tipărit 15.419 titluri 
de cărți cu un tiraj total de 2815357776 exemplare.

• Astăzi funcționează 27 de teatre dramatice ți ( teatre 
muzicale și ansambluri artistice. Tn 1943 «amărui total 
al teatrelor dramatice și muzicale ere de 20.

• In 1953, reprezentațiile teatrale șt muzicale au fost 
vizionate de 4 293.848 spectatori, față de 1982564 spectatori 
tn 1943.

a Teatrele noastre eu prezentat din 1949 un numdr da 
46 lucrări dramatice originale contemporane.

• Înființat tn 1951, Teatrul Tineretului a dat pină la
| I iulie 1954, un număr de 899 reprezentații, vizionate de 
| 529246 spectatori.

!a S-au Înființat 6 teatre ale minorităților naționale, pre
cum și secțiile de limba mcphiarâ și germană la Teatrul de

. Stat din Timișoara și secția de limbă maghiară la Teatrul 
J de Stat din Baia Mare.

î • Funcționează azi. în țară, 21 de teatre de păpuși. Anul 
» trecut 724.170 spectatori au vizionat spectacolele teatrelor 
Ide păpuși.

• Studioul „Al. Sahia" a realizat de la înființare (1950) 
un număr de 93 filme documentare și 327 jurnale de actua
lități.

• Din 1950 pind acum s-au turnat I filme artistica.

• In 1944, cele 3 orchestre simfonice existente atunci au 
dat un număr de 69 concerte, care au avut 36.710 auditori. 
In 1953, cele 817 concerte, date de 11 orchestre simfonice, 
au fost ascultate de 401.502 auditori.

a In prezent există tn țară 7 școli elementare și medii de 
mutică.

a In anul 1948 au existat 4931 cămine culturale și case 
de citit, cu 4809 biblioteci. In 1954 există 12.113 cămine cul
turale și case de cultură, înzestrate cu 11.383 biblioteci.

a Pe lingă fabrici, uzine, mine, șantiere, etc, funcțio
nează 5700 cluburi și colțuri roșii, cu 200 cinematografe și 
18.000 biblioteci fixe și volante, înzestrate cu 11.670.000 
volume.

• Tn afară de cinematografele sindicale și cele ale cămi
nelor culturale, funcționează astăzi 326 cinematografe de 
stat. Dintre acestea, 76 sînt la sate.

a In întreprinderi s-au înființat numai tn 1953 și 1954 un 
număr de 231 stații de radio amplificare.

• Al treilea concurs al echipelor de amatori din fabrici 
și uzine a cunoscut o participare de 146.000 de artiști ama
tori. Pe ramuri artistice, participarea grupează astfel: 1578 
coruri, 1751 echipe de dans, 1663 echipe de teatru, 502 or
chestre ți 112 fanfare.

a Cele 5 secții ale Muzeului de Artă al R.P.R. (Galeria Na
țională, Secția de Artă Orientală, Secția de Artă Apuseană, 
Galeria Rusă și Sovietică și Secția de Grafică) au fost vizi
tate in 1953 de 244.131 vizitatori; muzeul Bruckenthal din 
Sibiu a fost vizitat intr-un singur an de 45.365 ogmeni ai 
muncn.

• Patrimoniul Muzeului de Artă al R.P.R. a crescut la 
32.243 piese in 1953, față de 10.456 piese în 1950; patrimo
niul Muzeului Bruckenthal a crescut, in aceiași perioadă, 
de la 59.199 piese la 77.154 piese.

La Tîrgoviște s-a construit nu de mult o Bibliotecă Populară.

Căminul cultural din comuna Cîineni, regiunea Pitești — încă 
o mărturie a grijii partidului pentru răspîndlrea culturii la sate.

Studente ale Institutului de Arte Plastice „N. Grlgorescu" — anul IV textile — 
creează modele pentru imprimeuri, folosind elementele expresive ale folclorului.

I.......................................................................................................................

Anul trecut Capitala patriei noastre s-a împodobit cu o nouă clădire măreață; 
Teatrul de Operă și Balet Fotografia Hprezlntă interiorul eălU de spectacol,

Centrul de radioflcare din comuna Budeștl, raionul Oltenița, regiunea Bucu» 
r«țd, funcționează cu peste 1000 da difuzoare în casein țăranilor muncitori.
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In cinstea zilei de 23 August

Să treierăm mai repede, să depozităm 
mai grabnic recolta culeasă!

DECADA MANIFESTĂRILOR CULTURALE
★ ★

Spectacolele Operei Romine de Stat din Cluj

Harnicii pionieri din Pitești Tractoriștii în întrecere
trimisulPITEȘTI (de la 

nostru).
Pionierii și școlarii 

Pitești mobilizați de 
zația U.T.M. dau bătălia pen
tru a strînge tot mai multe 
spice. în această acțiune ob
ștească au participat pînă a- 
cum 14.874 pionieri și elevi 
din diferite școli ale regiunii, 
iar din spicele strinse de ei, 
s-au adunat, pînă acum cî
teva zile, 5.104 kg. de grîu. 
Exemplu în această acțiune 
l-au constituit pionierii și 
școlarii raioanelor Pitești 
și Costești. De pildă pionie
rii din școala comunei Oar- 
ja raionul Pitești, au 
numai intr-o singură 
kg. grîu, iar pionierii 
larii comunei Bradu 
din același raion, au ____
tot într-o zi 57 kg. grîu. Din 
aceste comune s-au eviden
țiat prin hărnicia lor la strîn- 
kul spicelor pionierii: Tă- 
nase Ioana, Stanciu Haralam- 
bie, Ionescu Elena și alții.

în raionul Costești pionie-

regiunii 
organi-

strîns 
zi 60 
și șco- 
de jos,

strîns

rii și școlarii, au strîns pînă 
acum cîteva zile 410 kg. 
grîu. La această muncă a 
participat un mare număr de 
pionieri și școlari din comu
na Cerșani unde s-au strîns 50 
kg. grîu, și de la școala Re
cea, care au strîns 65 kg. 
grîu.

în regiunea Pitești pionie
rii și școlarii, au întreprins 
și acțiunea de strângere a 
plantelor medicinale. Pină în 
momentul de față s-a strîns 
o cantitate de 2.440 kg. plante 
medicinale, prin participarea 
a 14.460 pionieri și școlari. 
Exemplu viu l-au dat pionie
rii din raionul Drăgășani 
care au strîns pină acum 
cantitatea de 336 kg. plante 
medicinale.

în acest raion s-au eviden
țiat pionierii din comunele: 
Șutești, Crețeni și Ștefănești. 
Printre pionierii și școlarii 
evidențiați la această muncă 
sînt Popescu Maria și Diaconu 
Florea care au muncit cu 
nestăvilit elan.

TG. MUREȘ (de la corespon
dentul nostru Baiint Gheor
ghe).

Cea de a zecea aniversare a 
eliberării patriei noastre, face 
să crească și mai mult elanul 
în muncă al tractoriștilor de 
la S.M.T. Târgul Mureș. Ute- 
miștii tractoriști Giortfiș Ște
fan. Szeged: Ioan, Pintea Au
rel, Szabo Bella și alții care se 
află in întrecere, duc o luptă 
intensă in vederea obținerii 
titlului de „cel mai bun tracto
rist” pe stațiune.

Pînă acum fruntaș pe sta
țiune este tractoristul Pintea 
Aurel care întrețir-ind tracto
rul „cum scrie la carte", a 
executat lucrări de cea mai 
bună calitate, reușind astfel să 
realizeze pînă in ziua de 5

august, 54 la sută 
său în campania __ .
Szabo Bella a realizat 48 la 
sută din plan, iar Szegedl 
Ioan a realizat 44 la sută.

Urmind sfaturile date de co
muniști, tractoriștii se ajută 
reciproc, întărind spiritul co
lectiv de muncă. Acest fapt a 
dus ca și brigăzile să realizeze 
succese tot mai frumoase. Bri
gada a ni-a spre exemplu 
care timp de 2 ani de zile la 
rind a fost fruntașă pe sta
țiune a fost întrecută de bri
gada IV-a condusă de ute
mistul Pasztor Dezideriu. Exe- 
cutînd lucrări de calitate bună 
atit la țreieriș cit și la dezml- 
riștit, această brigadă și-a rea
lizat pină la 5 august 38 la 
sută din plan.

In Pechea

Cu 18 zile înainte de termen
în seara zilei de 4 august la comitetul regional U.T.M. Bîrlad 

a sosit o telegramă care cuprinde doar cîteva cuvinte : „Gos
podăria agricolă de stat Zorleni a terminat treierișul și dezmi- 
rlștitul cu 18 zile înainte de termen". Acest succes remarcabil 
a fost posibil datorită eforturilor sporite ale întregului colectiv 
de muncitori și tehnicieni.

La recoltatul și treieratul culturilor de 
grîu, orz și mazăre, precum și la dezmiriș- 
tlt, un aport deosebit a fost adus de tineret. 
Batozarii utemiști Bordeianu Alecu, Călin 
Gheorghe, Mucenic Ecaterina au făcut în 
fiecare zi cîte două planuri. Brigada ute- 
mistă condusă de tînărul Păduraru Mir
cea, care a recoltat, treierat și dezmiriștit 
culturile de la secțiile Fîntînele și Dealul 
Mare, este acum fruntașă pe gospodărie. 
Membrii acestei brigăzi au terminat toate 
aceste lucrări cu 22 zile înainte de ter
menul fixat.

Un real ajutor l-au dat și tinerii ingi
neri Giușca Toader și Georgescu Dorin 
care au fost în permanență pe teren, aju- 
tînd cu cunoștințele lor muncitorii gos
podăriei.

Colectivul G.A.S. Zorleni a trecut acum 
la ajutorarea țăranilor muncitori din co
munele apropiate. Utemistul Păvăluța 
Mircea a și plecat cu batoza sa Ia gospo
dăria colectivă Popeni, iar altă batoză va 
pleca zilele acestea în comuna Banca, 
pentru a treiera grînele țăranilor munci
tori cu gospodării individuale.

Roadele agrotehnici!
IAȘI (de la corespondentul nostru 

Bucur Constantin).
Roadele aplicării agrotehnicii înaintate 

se văd din plin la G.A.S. Secuieni, re
giunea Iași. Arăturile de toamnă, îngră- 
șarea plantelor, au fost în primul rînd 
în grija muncitorilor și a conducerii gos
podăriei.

încă din toamnă s-a împrăștiat pe 223 
ha. 668 vagoane de gunoi de grajd, iar 
îngrășămintele chimice s-au aplicat pe o 
suprafață de 1416 ha. Toate acestea au 
făcut ca rezultatele obținute să întreacă 
cu mult așteptările. La mazăre, de pildă, 
s-a recoltat în medie 1650 kg. față de 
1125 kg. la ha. cît era planificat, iar pro
ducția de orz a fost de 1.700 kg. la ha. 
față de 1500 kg. la ha. planificat. După con
statările pe care le-au făcut pină acum 
inginerii și tehnicienii, la cultura cartofu
lui recolta medie va fi de peste 2,5 va
goane la ha. adică aproape de 3 ori mai 
mult decît a fost planificat.

Toate aceste realizări se datoresc în 
primul rînd aplicării cu strictețe a regu
lilor agrotehnice.

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru Ian eu Trifaa).

Treieratul cerealelor în co
muna Pechea, se desfășoară cu 
mare avint. Pînă acum cîteva 
zile se treieraseră aproape trei 
părți din păioase. Fiecare din 
țăranii muncitori se strădu
iește să-și achite cu cinste co
tele obligatorii către stat. Z:i-

La ceata nr. 1 de la ariă 
satului Muru, comuna Al
bești treierișul merge cu 
spor. Pină în seară, toată 
ceata vrea cu tot dinadin
sul să termine și să dea 
rînd celor dintr-a doua.

La vremea prînzului, 
după ce au curs ultimile 
boabe aurii din claia cu 
grîu a gospodinei Sofia 
Soare, ceata a făcut po
pas... Se ospătau și șăgu- 
iau. Dintr-una în alta, se 
legă vorba și despre mun
ca la arie. Cantitățile ob
ținute din noua recoltă de 
grîu întreceau așteptările. 
Era prilej de bucurie.

— Da bre... se amestecă 
în vorbă după ce-și răsuci 
mustața încărunțită un 
unchiaș. Eu nu mă aștep
tam la peste 1.000 kg. grîu 
la hectar, cum n-așteaptâ 
vînătorul acasă mistrețul! 
Față de vitregia toamnei 
și a iernii 
mă gîndeam 
kile nu scot

— Și cînd 
lui Soare
— întări 
delegatul

— Da
Soare ?...

ce-au trecut, 
că nici 800 

pe un hectar.
colo. Sofia 

scos 1.475 kg.
Burlacu,

a lui 
de pe 
porni

a
Vasile 
de convoi 
Gheorghe 

1731 kg.
1,25 hectare. — se 
pe vorbă un altuL Munca, 
frate. Agro... și vorbitorul 
se încurcă puțin. Ori cum 
ii zice : agrominimul!

Intre timp Popescu M. 
Alexandru, fruntaș la se
ceriș și treieriș se apropie 
de delegatul batozei:

— Tovarășe delegat, 
spuse acesta, făcînd 
ochiul:

— Să știi că le-o fac' 
Tot primul pe comună voi 
fi și la predarea cotelor- 

— Nu știu, zău, să ve
dem... Și delegatul ti dădu

ti
cu

din planul 
de vară.

nic de la ariile din comuna 
Pechea pleacă convoiul de că
ruțe încărcate cu cereale spre 
baza de recepție din comuna 
Independența. Printre primii 
care și-au predat cotele obli
gatorii au fost și țăranii mun
citori Dumitru Rusu, 
stantin și utemistul 
fan.

Die Con
nie Ște-

I a arie
mai sint 
să pună 
nr. L
n-au a- 

batoza

a înțelege că 
mulți care vor 
mina pe chitanța

Timp de taifas 
vut prea mult că
iar a pornit să duduie.

Care mai de care, se 
răspindiră la posturi. Flă
căii ageri, veșnic veseli, 
porniți pe glume. dar 
neobosiți in muncă. luau 
în furci snopi mari și-i 
svirkau pe batoză. Fetele 
cu obrajii aprinși ca bu
jorii, iunecindu-le cosițele 
in valurile de aur ale 
griului, ptndeau la umplu
tul sacilor. La cintar era 
mare fierbere. Cei care 
treieraseră veniseră să-și 
achite îndatoririle față de 
stat. Iată-1 pe Popescu A- 
lexandru cu fața luminată 
de zâmbetul mulțumirii — 
și are și de ce: a scos de 
pe trei sferturi de hectar 
1076 kg. grîu. Ii tot spunea 
lui Vasile Burlacu :

— Ei ia zi, sînt ori ba 
primul ? I-a zi bre! ! stă
rui el. Dacă vede că acesta 
dă mereu a nedumerire 
din umeri îi strigă delega
tului de batoză :

— Eu pun cota pe cin
tar ! Delegatul de batoză 
care nu mai 
calculele, nu
cine-1 strigase și 
doară răspunse fără 
scoate capul din hîrtii:

— Ai răbdare, taică !
Popescu crezând că l-a 

uitat, sloboade un potop 
de vorbe. — Cum bre 1— 
de ce bre !_ pentru ce !— 
nu sint eu primul și 
sfârși cu „bagă-ți mințile 
in cap".

Necăjit, delegatul nu mai 
suportă și izbucni:

— Da slăbește-mă o-

prididea cu 
înțelesese 

într-o 
a

Mai multă atenție disciplinei
întreprinderea Industrială de Stat Băi- 

culești este una din cele mai modeme fa
brici de marmeladă, compoturi, gemuri și 
siropuri din patria noastră. Rod al re
gimului nostru de democrație populară, 
întreprinderea este utilată cu aparate și 
utiiaje noi, ultimul cuvînt al tehnicei: 
corpurile de clădiri sînt mari, spațioase, 
comode, totul strălucește de curățenie, 
totul este vopsit în alb.

în această perioadă întreprinderea are 
de realizat sarcini de mare răspundere 
Produsele fabricii sînt căutate în toate 
colțurile țării pentru gustul și calitatea 
lor.
. Marea majoritate a muncitorilor între
prinderii sînt tineri, numeroși dintre ei 
utemiști. Era de așteptat ca în asemenea 
condițiuni organizația U.T.M. să aibă un 
cuvînt greu de spus în întreprindere, 
munca ei să fie în așa fel organizată in
cit să sprijine din toate puterile activita
tea direcțiunii pentru realizarea și depă
șirea sarcinilor de plan. A fost o perioadă 
cînd organizația U.T.M. a întreprinderii 
Băiculești era fruntașă pe regiune, din 
rîndurile utemiștilor s-au ridicat deputați 
în sfaturile populare, fruntași în produc
ție, luptători activi pentru o producție de 
bună calitate.

în fața direcțiunii întreprinderii stau 
de rezolvat o serie de probleme dificile 
dintre care cea mai grea este fără îndoială 
aceea a fluctuației permaifente de oameni 
Fabrica este o întreprindere sezonieră, 
lucrînd în anumite perioade de timp cu 
un personal sporit față de numărul mun
citorilor permanenți. în timpul verii și 
toamnei sînt angajați un număr mare de 
muncitori zilieri sau sezonieri. Aproape 
toți aceștia sînt tineri.

Disciplina în muncă la mulți dintre 
aceștia este foarte scăzută. Se întîmplă 
ădesaa să lipsească zilnic numeroși anga
jați ceea ce provoacă fără îndoială mari 
perturbări in producție, duce la o reali
zare a planului în salturi sau chiar la 
întîrzieri în realizarea planului pe o bună 
perioadă de timp. Zilnic munc'.torii sînt 
schimbați dintr-un loc în altul de pro
ducție.

în aceste condițiuni era de așteptat ca 
organizația U.T.M. a întreprinderii să 
ducă o muncă serioasă în rîndurile ute

miștilor și a tinerilor neorganizați zilieri 
sau sezonieri din întreprindere pentru 
întărirea disciplinei in producție, pentru 
lichidarea absențelor nemotivate care, 
mai ales în timpul muncilor agricole, iau 
proporții mari

Din păcate însă, organizația U.T.M. a 
trecut cu superficialitate peste această 
problemă. Numai faptul că in ultima pe
rioadă a lunei iulie numărul absențelor 
nemotivate a crescut în Ioc să scadă, vor
bește limpede că munca organizației 
U.T.M. în fabrică este slabă, lipsită de 
vigoare și conținut. Există numeroși ute
miști care au avut lipsuri nemotivate. Ast
fel în primele 3 săptămîni ale lunii iulie 
tov. Pătrașcu Ion a lipsit 3 zile lucrătoa
re, Dumitru Ilie 4 zile lucrătoare iar tov 
Diaconescu Ilie a avut 5 absențe neme- 
tivate. Organizația U.T.M. trece cu vede
rea aceste abateri grave de la disciplină 
și se mulțumește doar să constate că di
recțiunea ia măsuri.

Tov. Avei Ștefania e secretara orga
nizației. Cînd s-a îmbolnăvit și a lipsit 
din întreprindere cîteva zile organizația 
nu a avut nici un fel de plan de muncă. 
Era la tov. Avei acasă, închis într-un ser
tar.

Dar problema nu se rezumă numai la 
absențele nemotivate. Tineri ca Radu Ni- 
colae, Stoican Marian, Năstăsciu Elena 
zilnic nu-și realizează norma, neavînd 
motive serioase. Arareori în organizație 
se iau în discuție în adunările generale 
problemele disciplinei în muncă, proble
mele medului în care utemiștii participă 
la realizarea planului de stat.

în organizație munca de educație co
munistă a fost complet părăsită în ulti
mul timp. Nu se organizează nici un fel 
de lecții, conferințe educative și politice 
Munca culturală a fost dată uitării. în 
cinstea zilei de 23 August întreprinderea 
pregătește o echipă artistică și un cor 
Pentru această activitate au fost mobili
zați un număr de utemiști care participă 
însă cu totul neregulat la repetiții.

Munca de la om la om se duce cu totul 
insuficient. Arareori se discută cu codașii 
în mod temeinic, serios.

în întreprindere lucrează trei brigăzi 
utemiste. în ultimul timp ele și-au îm
bunătățit 'tivitatea. Au început să țină

cîțimule, că doar vezi cîți 
sînt pe capul meu : Soare, 
Popescu, Vasiloiu, Sofia și 
ceilalți care au treierat! 
Nu-s toți din ceata I-a? 
De nu se întîmpla... n-avu 
timp să sfârșească că Po
pescu luă curtatul.

— Aha, de ăștia îmi ești, 
neiculiță ? Doar n-ai vrea 
să dai rindul meu altcui
va? Și ca să fie mai sigur 
brodi un sac de vreo 70 
kg- și cu el de-a dreptul 
pe cintar.

De abia acum delegatul
se dumiri CU cine a grăit.
Regretă de cele spuse
dar.

— Măi, că încurcă lume
mai ești Doar știe o lume 
întreagă ca-i fost fruntaș 
la seceriș, la treieriș. Mai 
dă rînd și altora pe 
de onoare.

Vorbele acestea 
lui Alexandru de 
de-o seamă cu el mai rău 
îl întărîtară.

— Ia ascultă, leatule, e 
dreptul meu ? Și apoi ai 
vrea cumva să fi tu pri
mul ? Mai pune-ți pofta 
in cui— Nu mi-ar fi necaz, 
dar tu știi proverbul: 
„cine se scoală de dimi
neață. departe ajunge..."

Delegatul se stăpini, în
ghițind in sec fraza ce și-o 
pregătise pentru 
veni în favoarea 
xandru. Ceilalți 
încotro, dreptatea 
partea lui Popescu! Așa 
că cinstea de a primi chi
tanța nr. 1 pe comună ii 
reveni tot lui

PLIU NTCOLAE 
corespondentul „Scinteii 
tineretului" pentru 

giunea Ploești

tabla

spuse 
unul

a inter- 
lui Ale- 
n-avură 
era de

De cîteva zile se găsește în Capitală colectivul Operei Romîne de Stat din 
Cluj, format din 300 de persoane (soliști, orchestră, cor, balet șl personal tehnic).

Cu prilejul manifestărilor culturaie, în cinstea zilei de 23 August, Opera de 
Stat din Cluj a interpretat pe scena „Arenelor Libertății" operele „Mazeppa", 
„Halka" șl „Rusalka" precum și opereta romînească „Ana Lugojana". Progra
mul mai cuprinde și prezentarea în premieră pe țară a primei noastre opere ori
ginale, creată în anii puterii populare, „Povestea țapului" de M. Eisicovicl. De 
asemenea, astă seară se va juca „Năpasta" de Sabin Drăgoi, iar mîine, „Tînăra 
Gardă" de Meitus, o valoroasă operă sovietică.

In fotografie : o scenă din actul I al operetei „Ana Lugojana", Interpretată de 
colectivul Operei Romîne de Stat din Cluj.

Numeroase manifestări artistice-cuJturale
Cu prilejul decadei manifestărilor cul

turale organizată în cinstea celei de a 
10-a aniversări a eliberării patriei noastre, 
în Capitală pe scenele marilor teatre 
de vară, la estradele din parcuri și 
grădini și în diferite alte săli de spec
tacole își vor da concursul colec
tivele teatrelor dramatice și muzicale din 
București șl Opera Romînă de Stat din 
Cluj, care întreprinde în momentul de 
față un turneu în Capitală, Filarmonica 
din București, orchestrele simfonice ale 
radiodifuziunii și cinematografiei, marile 
ansambluri artistice M.F.A., C.C.S., M.A.I., 
U.T.M., Ansamblul de estradă din Bucu
rești, Ansamblul Sfatului Popular al Ca
pitalei și numeroase formațiuni artistice 
de amatori ale sindicatelor și căminelor 
culturale.

în Capitală și în celelalte orașe ale țării 
in cadrul decadei manifestărilor culturale 
organizate in cinstea lui 23 August își vor 
da concursul colectivele teatrelor drama
tice și muzicale, orchestrele simfonice și 
populare, ansamblurile artistice profesio
niste și cele de amatori. Vor avea loc de 
asemenea o serie de concerte in cadrul 
cărora vor fi prezentate noi creații ale 
compozitorilor noștri.

Tot In această perioadă, în Capitală se 
vor deschide o expoziție de artă plastică 
retrospectivă și o expoziție de grafică și 
se vor organiza expoziții cu lucrări pre
zentate de artiștii amatori participant Ia

concursul de creație populară pe tema — 
prietenia Romîno-Sovietică.

în cluburile studențești și ale elevilor 
școlilor medii vor fi organizate conferințe, 
manifestări cultural-artistice, întîlniri ale 
tineretului și pionierilor, cu scriitori, ostași 
și ofițeri ai armatei noastre care au par
ticipat la lupta comună alături de Armata 
Sovietică împotriva hitleriștilor.

între 13—24 august în Capitală și în 
alte orașe ale țării precum și în nume
roase comune care au cinematografe pro
prii, Direcția difuzării filmului, împreună 
cu C.C.S. și Consiliul General A.R.L.U.S. 
va organiza un festival al filmului sovie
tic și romînesc.

Tot în această perioadă, în Capitală va 
avea loc etapa finală a celui de al treilea 
concurs pe țară al echipelor artistice ale 
căminelor culturale, caselor raionale de 
cultură și colțurilor roșii.

Manifestările culturale organizate în 
cinstea zilei de 23 August se vor încheia 
cu mari serbări cîmpenești, focuri de 
tabără și carnavaluri ale tineretului care 
vor avea loc în București și în marile 
orașe ale patriei.

Decada manifestărilor culturale orga
nizată în cinstea zilei de 23 August, va 
constitui un prilej de trecere în revistă 
a marilor realizări obținute de poporul 
nostru muncitor în toate domeniile cul
turii, sub conducerea Partidului Muncito
resc Romîn, în cei 10 ani de libertate.

Deschiderea bazarelor cărții
In cadrul „Decadei manifestărilor cul- 

I turale în cinstea celei de a 10-a aniver- 
I sări a eliberării patriei noastre", vor 

funcționa 7 bazare ale cărții și un bazar 
filatelic.

Deschiderea acestor bazare are loc vi- 
' neri 13 august 1954.

Deschiderea bazarului central al cărții 
va avea loc vineri 13 august 1954, ora 

• 18.30 la sediul Librăriei Centrale din Bd. 
. Republicii nr. 5. Cuvintul de deschidere 
! va fi rostit de tov. Mîhai Beniuc, secre

tar al Uniunii Scriitorilor din R P.R. —

Tov. M. Gafița va rosti cuvintul de des
chidere la bazarul de la Librăria Tinere
tului din str. Schitu Măgureanu nr. 4, la 
inaugurarea care va avea loc vineri 13 
august a. c., orele 13,30.

— La inaugurarea bazarului de la Li
brăria Copiilor din Bd. G-ral Magheru 
nr. 27, va vorbi tov. Gica Iuteș, scriitoare, 
vineri 13 august, orele 18,30. <

— La inaugurarea bazarului de la Li
brăria Noastră nr. 17 din Bd. G-ral Ma
gheru nr. 6-8 va vorbi tov. Haidu Zoltan 
scriitor, vineri 13 august orele 18,30.

re-

în muncă
consfătuiri de producție, obținând rezul
tate frumoase. Brigada de tineret de la 
secția compoturi condusă de tov. Sima 
Elisaneta depășește zilnic in medie nor
ma cu 15 Ia sută. Tov. F! crescu Filofteia 
din această brigadă are depășiri de nor
mă de 50 la sută, dînd producție de bună 
calitate. Aceste succese ar putea fi însă 
mult lărgite dacă s-ar organiza un larg 
schimb de experiență intre brigăzile de 
tineret.

Un ajutor efectiv ar putea acorda di
recțiunii organizația de bază U.T.M. în 
organizarea mai rațională a forțelor de 
muncă S-ar putea organiza o brigadă 
complexă formată din virstnici și ute
miști, care să analizeze în mod concret 
posibilitățile de micșorare a fluctuației 
mîinii de lucru în întreprindere. Este ne
cesar ca in această perioadă organizația 
U.T.M. să intensifice munca în rîndurile 
tinerilor zilieri si sezonieri. Să ducă cu 
ei o muncă temeinică, continuă, prin care 
să li se explice în mod concret cîte pa
gube aduc întreprinderii lipsurile lor și 
in care să li se arate că însăși salariul 
lor scade în mod serios din cauza lipsuri
lor nemotivate.

Organizația de U.T.M. trebuie să de
vină mobilizatorul tineretului la întrece
rea socialistă închinată zilei de 23 Au
gust, să atragă masele largi de tineri la 
luptă pentru realizarea și depășirea pla
nului de stat. Pentru aceasta e nevoie să 
termine cît mai grabnic cu formalismul 
în muncă, să treacă la o activitate con
cretă dusă cu fiecare tînăr în parte.

Mai mult ajutor, mai calificat, așteaptă 
utemiștii din întreprinderea Industrială 
de Stat Băiculești și din partea raionului 
U.T.M. Curtea de Argeș. Activiștii raio
nului de cele mai multe ori vin în între
prindere numai să se intereseze de coti
zații, să strîngă date statistice, cifre. Unui 
asemenea stil birocratic de muncă este 
necesar să i se pună capăt.

La Băiculești existtoate posibilitățile 
pentru ca tinerii să devină luptători 
activi în realizarea planului întreprinde
rii. Către aceasta trebuie să-și îndrepte 
eforturile sale organizația U.T.M. din 
întreprindere.

COSTIN VICTOR

Sârbăto
De curând. s-au disputat la Lugoj fina

lele campionatului republican de natație 
pentru juniori. A fost o mare sărbătoare 
sportivă a tinerilor înotători, săritori și 
jucători de polo pe apă.

La fel ca și in alte domenii de activi- 
i rate, entuziasmul tineretului nu are mar- 
i gini nici in sport. Tineretul luptă din 
■ toate puterile pentru victorie, pentru fie

care zecime de secundă smulsă celei mai 
I bune performanțe anterioare. Tinerii noș

tri înotători, s-au pregătit cu grijă pen
tru acest examen al măestriei lor spor
tive.

Cu greu pot descrie în cuvinte clocotul 
I care a cuprins sala cînd — după termi- 
! narea campionatelor — s-au înminat di

plomele de onoare celor mai buni dintre 
cei buni. Ca un torent au răsunat uralele 
adresate lui Radu Zâne, căpitanul echipei 
de polo „Știința" București, câștigătoarea 
campionatului de juniori pe anul 1954. 
Zane a primit diploma de onoare de „frun
taș în învățătură și sport". El a absolvit 
școala cu diploma de merit. Niciuna din
tre notele acestui sportiv nu a fost mai 
mică de 5. In apa bazinului din Lugoj. 
Radu Zâne și tovarășii săi de echipă Con
stantin Chirvăsuță. Constantin Marinescu 
Gavrila Blajek, Ștefan Kroner, Niculae 
Nistor și Gh. Chiriac, au jucat excel ent, 
cucerind plachetele de aur ale campioni
lor.

„Știința" București este o echipă tânără: 
ea nu are nici măcar doi ani de zile, iar 
media vîrstei jucătorilor nu depășește 16 
ani. Cu toate acestea, ea practică un polo 
modem, bazat pe viteză, cu combinații 
tactice desfășurate în viteză, pline de fan
tezie și terminate cu lovituri fulgerătoare 
la poarta adversă.

Datorită valorii ridicate a acestei echi
pe, tinerii jucători și-au cîștigat admira
ția tuturor. Anul viitor ei vor juca în pri
ma divizie de polo a țării. Aci se va matu
riza talentul și excepționala putere de 
luptă a lui Marinescu (14 ani); se va dez
volta clarviziunea și simțul tactic al lui 
Chirvăsuță (15 ani); se va întregi tehnica 
lui Blajek (15 ani).

Ambasadorul extraordinar _ 
și plenipotențiar al Republicii 

Cehoslovace în R.P.R. 
a prezentat scrisorile de acreditare

La 12 august a.c. ambasadorul extraor
dinar șl plenipotențiar al Republicii Ceho
slovace în R.P.R., Josef Ședivy, a prezen
tat scrisorile de acreditare președintelui 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, dr. 
Petru Groza.

La solemnitate au participat: Simlon 
Bughici, ministrul Afacerilor Externe al 
R.P.R., Avram Bunaciu, secretar al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, Dioni- 
sie Ionescu, directorul protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe, Ionel Cri- 
șan, director ad-interim în Ministerul 
Afacerilor Externe și Ion Vrabie, direc
torul cancelariei Prezidiului Marii Adu
nări Naționale.
Ambasadorul Republicii Cehoslovace a 

fost însoțit de: primul secretar Josef 
Vochomurka, al III-lea secretar, Marta 
Ruprychova, atașatul Vaclav Kratochvil și 
atașatul comercial adjunct Jan Hrdina.

Prezentînd scrisorile de acreditare, am
basadorul Republicii Cehoslovace a trans
mis salutări frățești din partea președin
telui Republicii Cehoslovace, a guvernului 
și poporului cehoslovac adresate Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne, guvernului șl poporu
lui romîn ; D-sa a subliniat că popoarele 
cehoslovac și romîn sînt legate prin legă
turile de nezdruncinat ale prieteniei fră
țești, prin lupta comună pentru construi
rea socialismului în țările lor și pentru 
întărirea păcii în lumea întreagă.

în încheiere, D-sa a subliniat că dorința 
sinceră a Partidului Comunist Cehoslovac, 
a guvernului și poporului cehoslovac este 
de a adînci mereu colaborarea cu Repu
blica Populară Romînă, de a întări_ forța 
și coeziunea lagărului mondial al păcii în 
frunte cu eliberatoarea și prietena noastră 
comună — marea Uniune Sovietică.

In răspunsul său, președintele Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, dr. _ Petru 
Groza, a arătat că eliberarea Romîniei și 
a Cehoslovaciei de către glorioasa Armată 
Sovietică a adus popoarelor romîn șl ce
hoslovac adevărata independență națio
nală, le-a dat posibilitatea să-și făurească 
o viață nouă și fericită.

Datorită ajutorului permanent șl mul
tilateral al Uniunii Sovietice, precum și 
colaborării frățești dintre țările de demo
crație populară, poporul romîn și poporul 
cehoslovac prin munca lor creatoare au 
obținut importante succese în construirea 
socialismului, în ridicarea nivelului lor 
de trai material și cultural.

In încheiere, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, dr. Petru Groza, 
a mulțumit ambasadorului Republicii Ce
hoslovace pentru urările exprimate și l-a 
rugat, la rîndul său, să transmită pre
ședintelui Republicii Cehoslovace, guver
nului și poporului cehoslovac cele mal 
bune urări în opera de construcție pașnică 
și de propășire a Republicii Cehoslovace.

In atenția participanților 
la concursul hterar al ziarului 

„Scînteia tineretu'ui"
La redacția noastră au sosit lucrări 

ale tinerilor muncitori, tehnicieni, elevi 
și militari, pentru concursul literar or
ganizat de ziarul nostru, to cinstea 
celei de a X-a aniversări a eliberării 
patriei noastre. O bună parte din schi
țele și portretele literare înfățișează 
aspecte ale vieții de azi a tineretului 
nostru șl figuri de tineri constructori ai 
socialismului.

Reamintim cititorilor noștri că — în 
afară de schițe și portrete literare — se 
încadrează în concurs șl reportajele li
terare, care înfățișează transformările 
din țara noastră în cursul acestui glo
rios deceniu.

Răscunzînd dorinței unor participant! 
la concurs, redacția a hotărlt să pre
lungească termenul de închidere al con
cursului pînă la 23 August. Lucrările 
— purtlnd pe plic mențiunea: „Pentru 
concurs" — pot fi trimisa așa dur pînă 
la data de 23 August, cel mal tlrzlu pe 
adresa „Scînteia tineretului". Piața 
Scînteîi nr. 1, raionul 1. V. Stalin, Bu
curești.

area tinerilor
Munca rodnică a antrenorului Iosif 

Er.ăcearu, a dat natației noastre acest 
mănunchi de speranțe autentice pe.itru 
viitoarea echipă națională de polo. Ace
sta este unul dintre punctele pozitive ale 
campionatului juniorilor.

Cu un bilanț excelent s-au încheiat și 
întrecerile micilor săritori de la trambu
lină- Sanda Goicea (Construciorul-Oradea) 
campioana la junicare pe 1954, are numai 
15 an:. Tehnica ei s-a îmbunătățit sim
țitor. La juniori a învins Gheorghe Banu 
din Sibiu, care cucerește pentru a doua 
oară titlul de cel mai bun dintre tinerii 
săritori. Am văzut cu ocazia aceasta nu
meroși tineri săritori din centrul de an
trenament din Capitală. In sfirșit, după 
mulți ani de așteptare, acest centru se 
prezintă cu ceva concret.

La Înot, diplomele pentru cele mai bune 
performanțe le-au cucerit Hubrrt Bock 
(C.C A.). Elisabeta Schmitz (Progrcsul- 
Orațul Stalin), Liviu Birtolcn (Censtruc- 
torul-București) și Maria Bratu (Progre- 
sul-București). Și ceilalți ciștigători ai 
titlului de campioni ai țării la juniori 
‘Margareta Wittgenstein, Adrian Oanță, 
Hanciore Krauss, Svefan Steflik. Con
stanța Cîmpeanu șl alții) își au partea lor 
de merit. Am răsfoit carnet.le de rezul
tate ale anilor anteriori pentru a face o 
comparație. In față am rezultatul primu
lui campionat de înot pentru seniori al 
republicii: cu o singură excepție toate 
timpurile înregistrate de campionii juniori 
de anul acesta, sint superioare celor ob
ținute de campionii seniori din 1943. Tre
buie să mai adaog că printre cîștigătorii 
concursului de la Lugoj sînt tineri de 14 
și 15 ani. Ce poate fi mai semnificativ 
pentru a ilustra progresul înotului în anii 
Republicii Populare Romîn' ?

Noile generații de înotători, săritori și 
jucători de polo au însă nevoie de o în
drumare temeinică și de o supraveghere 
permanentă de zi cu zi, de noi cunoștințe 
tehnice, de o pregătire moral-volîtivă su
perioară, de tot ceea ce poate da mai bun 
din el antrenorul. Ori, ședința tehnică a

înotători
antrenorilor prezenți la Lugoj în zilele 
campionatului, a arătat că mai există 
unele lipsuri, că nivelul general al între
cerilor putea fi mai ridicat. S-au făcut ob
servații în legătură cu lipsurile tehnice 
în munca de pregătire a tinerilor înotă
tori. „Tehnică, tehnică și iarăși tehnică", 
ne învață antrenorii sovietici de înot. 
Aceasta este garanția rezultatelor mari.

Pregătirea moral-volîtivă și educativă 
a lăsat și ea de dorit. Antrenorii din di
verse centre provinciale, au arătat că or
ganizațiile U.T.M nu se preocupă de 
aceste cadre prețioase ale mișcării noas
tre de cultură fizică și sport. La Sibiu 
— de pildă — de un an și jumătate, or
ganizația U.T.M. nu a ținut ședințe edu
cative cu tinerii înotători. Ș-a arătat, de 
asemenea, că există lipsuri în legătură cu 
greșita planificare a campionatelor, în 
perioada examenelor, lucru ce duce fie 
la neglijarea învățăturii de către unii 
sportivi fie în sistarea antrenamentelor și 
scăderea performanțelor.

Campionatele republicane de natație ale 
juniorilor pe anul 1954 desfășurata la Lu
goj au constituit fără îndoială un succes 
al natației noastre. Să nu r.e oprim însă 
aici. Să învățăm din succese ca și din gre
șeli. Marile concursuri de natație nu s au 
terminat. Pe mulți dintre juniorii pre
zenți la Lugoj, îi mai așteaptă întreceri 
grele: finalele spartachiadei sindicale de 
natație sau chiar campionatele republi
cane ale seniorilor. Tinerii înotători au 
dovedit că pot lupta cu succes alături de 
cei mai buni înotători din țară. Ei cons
tituie brigada de asalt, care trebuie să 
învingă actualele poziții ale natației noas
tre și s-o împingă pe poziții mult supe
rioare. La muncă, tineri înotători!

N. BLIDARU

Lugoj, august 1954.
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Răspunsurile lui Otto John la întrebările puse 
în cadrul conferinței de presă

BERLIN 12 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite :

La 11 august, după declarația pe care 
a făcut-o la conferința de presă, dr. John 
a răspuns la numeroasele întrebări ce i-au 
fost puse de reprezentanții presei germane 
și străine. O parte din aceste întrebări 
s-au referit la acordurile secrete pri
vind „comunitatea defensivă europeană".

întrebare: In declarația d-voastră ați 
anunțat că, după cum știți, există acorduri 
secrete în legătură cu tratatul referitor la 
„comunitatea defensivă europeană". Cum 
explicați dezmințirea anticipată făcută de 
cancelarul federal, doar d-voastră vorbiți 
astăzi pentru prima dată despre aceasta?

Răspuns: D-voastră singuri, cercetîr.d 
toate informațiile presei și declarația mea 
radiodifuzată, veți putea să vă convingeți 
mai bine că nu am spus nimic pînă acum 
despre acordurile secrete în legătură cu 
„comunitatea defensivă europeană". Sînt 
înclinat să consider faptul că dl. cancelar 
federal a dezmințit declarația mea înainte 
ca eu să o fi făcut ca un fel de faliment 
psihologic. Doar nu a existat nici un mo
tiv pentru a dezminți ceva, deoarece nu 
spusesem nimic. Despre cuprinsul acordu
rilor suplimentare nu vreau să spun nimic. 
Este sarcina Bundestagului sau a politi
cienilor din Republica Federală de a se 
îngriji ca aceste acorduri secrete să de
vină cunoscute.

La întrebarea pusă de reprezentantul 
ziarului „Dally Telegraph" — „dacă acor
durile secrete sînt cunoscute Angliei în 
calitatea ei de garantă a „comunității de
fensive europene", John a răspuns : Pro
babil.

Răspunzînd la întrebările privind fasci
zarea Germaniei occidentale, John a de
clarat că nu înșirarea titlurilor organiza
țiilor fasciste are acum însemnătatea ho- 
tărîtoare. In situația actuală a spus el, 
esențialul constă mai curînd în aceea că 
naziștii au devenit din nou activi în toate 
instituțiile din Germania occidentală și că 
viața publică este dominată de spiritul 
nazist.

„Considerentele care m-au făcut să trec 
în R. D. Germană m-au preocupat multă 
vreme, a spus în continuare dr. John, răs
punzînd la întrebarea reprezentantului 
unui ziar italian. La început însă nu ve
deam altă ieșire din această situație 
decîr să aștept. La 20 iulie, aici la Berlin, 
am înțeles în mod clar multe lucruri care 
în vechile mele raționamente nu erau încă 
atît de clar conturate".

La întrebarea — de ce nu a renunțat la 
postul său și nu a plecat în străinătate, 
în occident, John a răspuns: „Sînt con

Dizolvarea uniunii 
olando-indoneziene

HAGA 12 (Agerpres). — In cadrul trata
tivelor care au avut loc la Haga, Olanda 
și Indonezia au semnat marți un protocol 
prevăzînd dizolvarea uniunii olando-indo
neziene și abrogarea statutului pe care se 
întemeia. Preambulul protocolului preci
zează că reprezentanții celor două gu
verne urmărind stabilirea unor raporturi 
bune intre țările lor, au hetărir ca rela
țiile dintre acestea să fie întemeiate pe 
principiul recunoașterii depline a suvera
nității și independenței părților in cauză, 
pe principiile generale ale dreptul-, in
ternațional.

Articolul 8 al protocolului oîaodo-indo- 
nezian prevede că în caz de litigiu cele 
două țări trebuie să recurgă la mijloacele 
de rezolvare pașnică prevăzute in Carta 
O.N.U.

---- •-----

CONGRESUL NATIONAL 
AL STUDENȚILOR DIN BRAZILIA

MONTEVIDEO 12 (Agenpres). — TASS 
transmite : După cum relatează presa, re
cent a avut loc la Rio de Janeiro cel de 
al XVII-lea Congres național al studen
ților din Brazilia. Congresul s-a desfășu
rat sub semnul unității tineretului studen
țesc din Brazilia în lupta pentru satis
facerea revendicărilor sale.

Comisia pentru problemele naționale 
ale Braziliei, care a fost înființată la 
Congres, s-a pronunțat pentru stabilirea 
de relații comerciale cu toate țările, pen
tru restabilirea relațiilor diplomatice și 
comerciale între Brazilia și UJLS.S. și 
împotriva exportului din Brazilia în 
S.U.A. a nisipului de monoeit, care se fo
losește la producția de energie atomică.

0 delegație a tineretului francez 
la Moscova

MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS 
transmite: In urma invitației Comitetului 
antifascist al tineretului sovietic, la 11 
august a sosit la Moscova o delegație a 
tineretului din Franța. Delegația se com
pune din peste 100 membri — reprezen
tanți ai diferitelor organizații de tineret 
din Franța.

Membrii delegației vor avea prilejul să 
cunoască îndeaproape viața tineretului 
sovietic.

Vizita delegafiei de personalităfi 
din Chile în U.R.S S.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS 
transmite: Delegația de personalități ale 
vieții politice și culturale din Chile, con
dusă de Salvador Allende, vicepreședinte 
al senatului din Chile care se află în Uni
unea Sovietică în urma invitației V.O.K.S.- 
ului, a vizitat monumentele și instituțiile 
de cultură și artă din Moscova, Lenin
grad, Stalingrad, Rostov și alte orașe din
U.R.S.S. Delegația a avut o întrevedere cu 
S. V. Kurașov locțiitor al ministrului 
Ocrotirii Sănătății al U.R.S.S.

Șeful delegației. Salvador Allende a fost 
primit de A. I. Vîșinski, prim locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
și de S. A. Borisov, prim locțiitor al mi
nistrului Comerțului Exterior. In cadrul 
acestor întrevederi au fost atinse chesti
uni privind posibilitățile de comerț dintre 
Chile și Uniunea Sovietică, precum și 
chestiunea legăturilor culturale dintre 
cele două țări.

Dl. Allende a declarat reprezentanților 
presei că delegația chiliană este întru to
tul satisfăcută de vizita făcută în Uni
unea Sovietică.

La 3 august, delegația chiliană a ple
cat spre Republica Populară Chineză.
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vins că ar fi cu totul absurd să se în
ceapă această luptă In afara hotarelor 
Germaniei. Sînt convins de asemenea că 
în Republica Federală n-ași fi avut posi
bilitatea să desfășor o activitate politică 
deoarece în orice moment ași fi putut fi 
arestat...11.

întrebare: „Ce rol are organizația lui 
Gehlen ?“

Răspuns: In cadrul remilitarizării, or
ganizația lui Gehlen are firește un rol lio- 
tărîtor. Aceasta este o organizație finan
țată și condusă de americani. Despre tre
cerea ei în serviciul Republicii Federale 
s-a vorbit deja absolut deschis și s-au dus 
tratative. Cit de departe au ajuns lucru
rile în ultimul timp, nu știu. Știu însă 
dintr-o discuție cu dl. Blank că pînă și el 
este sceptic în privința organizației lui 
Gehlen pentru că știe tot atît de bine ca 
și mine că un mare număr de persoane 
care lucrează în această organizație vor 
continua să lucreze pentru americani chiar 
și atunci cînd această organizație va fi 
transformată într-una germană.

întrebare : „Puteți să ne spuneți dacă 
politicienii din Republica Federală de la 
Bonn au legături cu serviciile de spionaj 
occidentale ?“

Răspuns : „In cazul acesta aș trebui să 
vă povestesc un întreg roman. La Bonn 
sînt mai multi spioni decît miniștri (ilari
tate). Unul îl spionează pe celălalt".

La întrebarea dacă în legătură cu fas
cizarea Germaniei occidentale nu se for
mulează din nou cererea de Anschluss al 
Austriei, John a răspuns la rindul său cu 
întrebarea: „Credeți oare că dl. Kessel
ring a plecat în Austria numai pentru 
plăcerea sa personală, de vreme ce ați 
putut vedea că sosirea lui a provocat acolo 
o impresie atît de neplăcută ?

întrebare: (pusă de reprezentantul zia
rului italian „Tempo di Milano"). Credeți 
oare că după cel de al doilea război mon
dial spiritul agresiv al militarismului ger
man este tet atît de puternic ca și mai 
înainte și că trebuie să ne temem de el 
atît de mult ?“

Răspuns: „Mă tem că da".
La întrebarea cu privire la impresiile 

sale în urma călătoriei făcută în America, 
John a răspuns:

„în urma convorbirilor avute la Pen
tagon cu Allen Dulles și pe baza impre
siilor mele generale am ajuns la concluzia 
că în America, din cauza fricii isterice 
— nu pot s-o calific altfel — se pregă
tește războiul și că acest război va avea 
consecințele cele mai grave pentru Ger
mania".

Atac provocator
împotriva reprezentanței U. R. S. S. la Tokio

SANHAI 12 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 9 august, membri ai partidului 
fascist „Aikokuto" au săvîrșit un atac pro
vocator împotriva reprezentanței U.R1S.S. 
la Tokio.

După cum s-a aflat, la 9 august, în ju
rai orei 12, in fața clădirii reprezentantei 
sovietice au apărut numeros coreșpon- 

- denți, reporteri-fotografi, precum și po
lițiști. Apei a sosit în autocamioane vn 

j grup de provocatori. aproximativ 2M la 
număr, purtiad parv-art- ca ml-so
vietice. Sub ochi: pe! țiștilor. tukgami au 
spart porțile de fier și «n năvălit pe teri
toriul reprezentanței. Ei au încercat de 
asemenea să spargă porțile principali ale 
clădirii centrale a reprezentar.ței. Instiga- 

i torii atacului au ținut un miting in curtea 
reprezentanței sovietice, după ce agita
seră in prealabil la porți, pe pereții clădi
rii centrale și pe copacii din curie lozinci 
și pancarte antisovietice.

In curînd, pe teritoriul reprezentanței 
sovietice a sesit un nou mare detașament 
al poliției japoneze, fără ca vreunul din

LONDRA 12 (Agerpres —Ziarul „Man
chester Guardian" a publicat un articol 
al corespondentului său din Tokio. F2tt- 

I man, despre mișcarea care are loc în Ja- 
I ponia pentru extinderea comerțului cu țâ- 
' rile lagărului democrație.

„Perspectiva unui comerț Înfloritor in
tre Japonia și China, scrie FJttman. pre
ocupă cercurile largi ale industriașilor 

j japonezi. Posibilitatea unui asertensa co- 
| merț care să micșoreze sau chiar să re

zolve problemele economice care frămintl 
Japonia, este subiectul invariabil al dez
baterilor parlamentare și obiectul inevi-

Crește interesul industriașilor ]a Donezi 
pentru comerțul cu U.R.S.S. și R. P. Chineza

tabu al diacuțiilar în orice adunare a in-

Scurte știri
• Prezidiul Sovietului Suprem al 

UJLS.S. I-a numit pe Alexandr Lavrișcev 
ambasador extraordinar și plenipotențiar 
al U.R.S.S. în Republica Democrată Viet
nam.

o In urma invitației Ministerului Agri
culturii al C.RS.S, la 11 august, a sosit 
la Moscova o delegație din India pentru 
a vizita Expoziția Agricolă Unională. De
legația este condusă de M. V. Krișnapa, 
locțiitorul ministrului Alimentației și 
Agriculturii al Indiei.

• După cum anunță agențiile de presă, 
marile greve care au loc in Germania oc
cidentală continuă. In Bavaria sînt in 
grevă 120.0C0 de muncitori din 462 în
treprinderi metalurgice. După cum anunță 
agenția France Presse, 32.000 de muncitori 
de la 60 de întreprinderi metalurgice au 
acceptat să reia lucrul după ce le-au fost 
satisfăcute revendicările în privința sala
riilor.

o După cum relatează France Presse, 
greva muncitorilor din transporturi și de 
la întreprinderile comunale din Hamburg 
a luat sfîrșit prin satisfacerea revendicări
lor muncitorilor care ceruseră mărirea sa
lariilor.

Greva din Hamburg face parte din 
uriașa mișcare grevistă care continuă încă 
în Germania occidentală și care a mobi
lizat peste patru milioane de muncitori în 
lupta împotriva patronilor și guvernului 
Adenauer.

e Agenția France Presse anunță că la 
11 august reprezentanții Statelor Unite, 
Marii Britanii și Franței în înalta comisie 
aliată pentru Germania s-au reunit la 
Bad-Godesberg pentru a examina „situa
ția creată" în urma recentelor declarații 
ale dr. Otto John, fostul conducător al De
partamentului pentru apărarea constitu
ției din Germania occidentală, care a tre
cut în R. D. Germană.

• După cum anunță ziarele, guvernul 
Adenauer a numit în mod oficial pe dr.

întrebare: Cum poate în mod practic, 
după părerea dumneavoastră, să contri
buie pasul dumneavoastră (ruptura cu 
Bonnul) la unificarea pașnică a Germa
niei ?“

Răspuns: Sper că acest pas demonstra
tiv și cele ce am spus astăzi vor răscoli 
opinia publică, oamenii din Occident și în 
primul rînd din Republica Federală și le 
vor da de gindit. Dacă vom continua po
litica dusă pînă acum, vom ajunge într-un 
viitor apropiat la un război ce se va purta 
pe pămîntul nostru. Cei care înainte de 
1933 nu p.u putut sau nu au vrut să în
țeleagă mersul evenimentelor, se află 
acum în aceeași situație. După exemplul 
fasciștilor se recurge la spectrul comu
nismului pentru a înăbuși în acest fel 
orice gîndire rezonabilă si obiectivă. Este 
doar inadmisibil ca Republica Federală, 
ruptă, să fie înarmată în scopul „elibe
rării Răsăritului" de către occident cu 
ajutorul politicii de pe o poziție de forță, 
așa cum concep aceasta americanii. Dacă 
nu se va schimba această politică, vom 
avea un război de pe urma căruia nu va 
mai rămine nimic din Germania. Aceasta 
este convingerea mea și de aceea mă gă
sesc aici".

întrebare : „Cum vă închipuiți următo
rul pas practic spre unificarea Germa
niei ?"

F.ăspuns: Următorul pas practic constă 
în aceea ca reprezentanții Germaniei oc
cidentale și ai celei răsăritene să cadă de 
acord asupra constituirii unui organ care 
să fie împuternicit să cucă în calitate de 
organ al întregii Germanii, tratative cu 
aliații și eventual să elaboreze un plan de 
unificare".

Răspunzînd ia întrebarea — cum poate 
fi realizată o înțelegere germano-fran- 
ceză, dr. John a declarat: „In orice caz 
nu prin acordul cu privire la „comunita
tea defensivă europeană".

Răspunzînd la alte întrebări, dr. John a 
spus că el a vrut să discute ideile sale cu 
șeful guvernului francez, Mecdes-France. 
și că in noiembrie anul trecut a stat de 
vorbă la Paris despre acest complex de 
probleme cu de Noblet.

In încheierea conferinței de presă. John 
a răspuns la o serie de întrebări privin- 
du-1 personal Printre altele, răspunzînd 
la întrebarea — spre care concepții po
litice înclină, John a spus :

„Niciodată nu am făcut parte din vreun 
partid politic sau din vreo organizația 
politică. In ce mă privește am în prin
cipiu vederi liberale".

polițiști să împiedice pe huligani să să- 
vîrșească actele de samavclnxhe care au 
durat timp ce o oră și jumătate. în acest 
răstimp, la porțile reprezentantei sovietice 
a staționat o marină a poliției înzestrată 
cu un pest de radioemisie, de unde se dă
deau instrucțiuni Printre polițiști se afla 
un colaborator al serviciului de spionaj 
american.

In jurul orei C seara, huliganii au pă- 
răEt ca la cctr.areU teritoriul reprezen
tanței acrietăce.

După cec reiese din fapte, actul săvir- 
șit împotriva npceaeatanju mită? de 
Ia Tokio este o provocare pretr.ritată. 
incă acum două săctămlnl pzritdul fas
cist _jMtedmtc* a afișat în zc: orașul ma
nifeste cu lozinci antiscvietiea. cbemînd 
să se proclame ziua de 9 august „zi ce 
luptă împotriva Uniunii Sovietice*. La 6 
august, ziarul Jfippcn Times* a publicat 
un articol în legătură cu viitorul r m» 
in care a arătat că el va avea Icc în fața 
clădirii reprezentante: sovietice.

dustriașuor japoner
„Ia ultima vreme, se sp>me în conti

nuare în articol. interesai față de posibi- 
l.tătDe extinderi: relațiilor comerciale ale 
Jepcne: a creject și se îndreaptă spre 
Uniunea SorieCcă. Se comunică că o serie 
de cunoscute firme din Osaka examinează 
problema organizări; unui grup care să 
sprijine comerțul cu țările comuniste. 
Aresta va fi cel de al treilea grup de 
societăți industriale din Japonia care își 
unesc eforturile în același scop".

Manns Jess, fast președinte al Biroului fe
deral pentru cercetarea crimelor, ca succe
sor al dr. Otto John. în fruntea Departa- 
mentuiui pentru apărarea constituției. Jess 
a avut drept contra candidat pe fostul ge
neral nazist Gehlen.

• După cum a anunțat postul de radio 
Tokio, ia 11 august muncitorii de pe insula 
Hokkaido care deservesc trupele ameri
cane. au declarat grevă in semn de pro
test împotriva concedierii de către autori
tățile militare americane a 4.200 muncitori. 
Greviștii au cerut de asemenea mărirea sa
lariilor.

• O știre din Tokio care citează date 
din Buletinul Ministerului Muncii din Ja
ponia arată că numărul muncitorilor japo
nezi concediați în perioada ianuarie-mai 
a.c. se ridică la 73.351. Această cifră este 
de două ori mai mare decît cea din pe
rioada corespunzătoare a anului trecut.

o Agenția France Presse anunță că pre
ședintele S.U.A., Eisenhower, a cerut Mi
nisterului Justiției aplicarea legii Taft- 
Hartley pentru a împiedica greva munci
torilor de la uzinele atomice de la Paducah 
(statul Kentuky). O ordonanță judiciară 
va fi cerută instanțelor judecătorești fede
rale de către un reprezentant al Ministe
rului Justiției. Prin aceasta se urmărește 
să se împiedice încetarea lucrului pe ter
men de 80 de zile, perioadă în care se vor 
desfășura negocieri la care vor participa 
și reprezentanți ai guvernului.

a La 6 august au fost reluate negocie
rile franco-indiene cu privire la posesiu
nile franceze din India. A fost realizat un 
acord de principii.

a Potrivit relatărilor corespondentului 
din Guatemala City al agenției Associated 
Press, junta aflată la putere a hotărît să 
desființeze partidele politice, grupurile 
sindicale și alte organizații care au spri
jinit guvernul președintelui Arbenz.

Note

Pățania unui diplomat
Eroul povestirii 

noastre se numește 
Don Filipo Guada- 
lamonte, membru al 
unei comisii O.N.U. 
pentru apicultură. 
El reprezintă în a- 
ceastă comisie sta
tul Andora ai cărei

pașnici locuitori 
tarilor americani nu

sînt cunosc uți citi- 
atît din cărțile de geo

grafie, cit din senzaționalele povești a că
ror acțiune se desfășoară în minusculul
stat din Pirinei.

De data aceasta însă, un locuitor al An- 
■dorei, și încă unul de frunte a fost eroul 
unei senzaționale aventuri care s-a petre
cut, nu în imaginația autorilor cărților de 
senzație, ci în realitate. Don Filipo a so
sit în S.U.A. cu intenția de a-și petrece 
weekendul la un vechi prieten de afaceri 
din Tennessee. Instalat într-un Fiat luxos, 
diplomatul din Andora a pornit la drum. 
In timp ce admira pitoreștii munți ai Ră
săritului, el își ducea din cînd în cînd mi
na la buzunarul drept. Don Filipo zîmbea 
satisfăcut: carnetul de cecuri era mereu 
la locul lui. Gîndindu-se la munca încor
dată, la discuțiile interminabile care-l aș
teptau peste cîtcva zile, Don Filipo Gua- 
dalamonte se simțea fericit că putea să se 
bucure de cîteva clipe bine meritate de 
repaus.

Dar timpul trecea neobișnuit de repede 
și diplomatul din Andora vroia să soseas
că la prietenul său înainte de apusul soa
relui. Ajuns aproape de digul din Tennes
see, Don Filipo vru să accelereze mersul 
mașinii dar constată cu surprindere că 
șo~eaua era barată cu seînduri

Neavînd încotro s-a dat jos din mașină 
pentru a cerceta pe ce alt drum ar putea 
să-și îndrepte mașina. Deodată, dintr-un 
tufiș a apărut un individ elegant care s-a 
îndreptat spre Don Filipo ca si cînd ar 
vrea să-l întrebe ceva. Curtenitor, Don Fi- 
lipo îi ieși înainte. Individul însă îi dădu 
o lovitură așa de grea incit îl aruncă la 
pâmint. Mai departe Don Filipo nu-și a- 
mir.tește prea bine ce i s-a întîmplat. Tre- 
zindu-se el a observat că este îmbrăcat 
cit se poate de sumar, că îi lipsește carne
tul cu cecuri, banii, că mașina îi dis
păruse.

Profitînd de întunericul nopții, Don Fi- 
iîpo își continuă drumul pe jos. In mintea 
lui s-au copt amarnice gînduri și planuri de 
răzbunare. Ajuns către dimineață într-un 
oraș el s-a repezit la primul sergent pe 
care l-a zărit.

— Unde-1 pot găsi pe șerif? l-a întrebat 
die-1 omătul din Andora.

Revezeniantul ordinei publice dădu din 
umeri indiferent:

— Șeriful? E cam greu de vorbit cu el. 
A • împușcat astă-noapte și acum își o- 
dihnește oasele ia clinică.

— Atunci aș vrea să vorbesc cu adjunc
tul său, il rugă diplomatul.

— Cu directorul închisorii? ti răspunse 
-irex sergentul. I’m sory, sir. Nici cu el 
i-a p„:cti vorbi. Este arestat pentru că a 
^zs astă noapte In șerif.

Don Filipo nu s-a lăsat învins. Vroia să 
se răzbune.

— atunci imediat la directo
rii poî. zei — spuse el pe un ton înfuriai.

Fouțistul zimbi ironic.
— ImposM sir. El a fugii astă-noapte | 

ra scșia directorului indusoriL
— Dsr cine îmi poate face dreptate în j 

acest oraș? întrebă indignat Don Filipo. |
— Vă pot duce la primar — ti răspunse j

se-ț;emul care-l privea de astă dată cu | 
compătimire. J

- drz-m spre „lăcașul sfînt” In mintea j
Filipo planul răzbunării lua con- | 

târzii precise : ra cere arestarea imediată | 
a actorului, despăgubiri materiale șt | 
mora^. |

A xns la primărie diplomatul din Ando- j 
re 11 recunoscu cu ușurință pe primar: era î 
-ie p cceeași persoană cu individul ca- | 
reJ jefuise. |

Aesostd poveste relatată și de ziarele a- | 
2TC un epilog hazliu. Ajuns din î 

»5C« la Neut-York primul gînd al lui Don | 
Filipo a fast să propună ca sesiunile co- | 
m-siei O.N.U. să se țină tn patria lui. An- j 
dora, unde este desigur scutit de aseme- j 
nea incidente neplăcute. Cum credeți că Z 
yf-a motivai refuzul său delegatul S.U.A.? | 

Vu se pot ține sesiuni Intr-o țară în j 
care bandiții se plimbă liberi pe stradă”. | 
La care Don Filipo, cu tot necazul său ar Z 
. avut probabil chef să Izbucnească tn j 

rfj. J
DINU MANOLB j

In legătură 
cu aplicarea acordurilor 

de armistițiu în Indochina
DELHI 11 (Agerpres). — Miercuri a 

avut loc instalarea celor trei comisii in
ternaționale de control a armistițiului din 
Indochina, respectiv la Hanoi, Vientian și 
Pnotn penh.

Cu acest prilej, primul ministru al In
diei, Nehru, a adresat președinților ad- 
interim al celor trei comisii mesaje de 
salut urindu-le succes în îndeplinirea sar
cinii lor de stabilire a păcii în Indochina.

★
ȘANHAI 12 (Agerpres). — După cum 

anunță Agenția Vietnameză di Informații 
la 11 august, membrii Comisiei internațio
nale de supraveghere și control în statale 
Indochinci, au plecat din Hanoi la Tung- 
Jia.

Generalul Van Tien-Dung și generalul 
Delteil — șefii delegațiilor înaltelor co
mandamente ale Armatei Populare Viet
nameze și ale Forțelor Armate ale Uni
unii franceze în Comisia mixtă centrală 
de supraveghere și control în Vietnam, au 
prezentat Comisiei internaționale pe mem
brii delegațiilor lor.

La ora 9,30 a avut loc o consfătuire 
între reprezentanții Comisiei mixte cen
trale de supraveghere și control în Viet
nam și Comisiei internaționale da supra
veghere și control în statele Indochinci. 
După cuvîntarea șefului Comisiei interna
ționale, consfătuirea a trecut la discuta
rea problemei relațiilor dintre Comisia 
mixtă centrală și Comisia internațională. 
Consfătuirea s-a încheiat la ora 11.

Prînzul oferit de ambasadorul Angliei în U.R.S.S» 
în cinstea delegației partidului laburist englez
MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 11 august, Sir William Hay- 
ter, ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Marii Britanii, a oferit un prînz 
cu prilejui sosirii Ia Moscova a delega
ției partidului laburist englez în frunte 
cu dl. C. Attlee, în drum spre Republica 
Populară Chineză.

Din partea sovietică, la prînz au par
ticipat G. M. Malenkov, A. 1. Mikolan,
V. M. Molotov, N. S. Hrușciov, N. M. 
Șvernic, A. I. Vîșinski și M. A. Iasnov, 
președintele Sovietului din Moscova.

Din partea engleză au participat mem
brii delegației partidului laburist en
glez: C. Attlee, A. Bevan, E. Summerskill,
W. Burke, M. Phillips, S. Watson, H. 
Earnshaw și H. V. Franklin.

Au luat parte de asemenea J. D. Wat
kins, ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Canadei, și M. S. Baig, în
sărcinat cu afaceri ad-:nterim al Paki
stanului în U.R.S.S. Prînzul s-a desfășu
rat într-o atmosferă de caldă prietenie.

Lucrările sesiunii Consiliului F.M.T.D.
PEKIN 12 (Agerpres). — TASS trans

mite :
In ședința din 11 august a sesiunii Con

siliului Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat au continuat discuțiile pe mar
ginea raportului lui Bemini.

Delegații din Nigeria, Sudanul francez, 
Venezuela, Tunisia, Ceylon, Ecuador și 
alte țări coloniale și dependente au zugră
vit în cuvîntările lor situația dezastru
oasă a tineretului.

Faptele citate în cuvîntările delegaților 
la sesiune arată că popoarele din colonii 
și țările dependente nu vor să se împace 
cu soarta lor grea și luptă tot mai hotărît 
pentru independență, pentru pace și prie
tenie între popoare.

La această luptă — a arătat delegatul 
chinez Liu Dao-șen — tineretul part.icipă 
în mod activ. Tinerii și studenții din Ja
ponia — a spus el — luptă cu curaj îm
potriva reînvierii militarismului japonez, 
împotriva transformării Japoniei într-o 
colonie a imperialiștilor americani. Tine
retul din India șl Indonezia ia atitudine 
împotriva pactului agresiv din Asia de 
sud-est, proiectat de cercurile guvernante 
americane. Se lărgește frontul luptei îm
potriva rînduielllor coloniale în țările din 
Orientul Mijlociu, Africa și America La
tină. Cauza eliberării naționale a popoare
lor — a declarat Liu Dao-șen — este de 
nebiruit, deoarece se bucură de sprijinul 
tuturor oamenilor cinstiți din lume. Vic
toria repurtată de forțele păcii la confe
rința de la Geneva este un exemplu viu al 
invincibilității aspirațiilor de libertate ale 
omenirii.

Liu Dao-șen a chemat tineretul din în
treaga lume să-și unească toate forțele în 
lupta pentru pace, independență națio
nală, pentru un viitor fericit.

CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT

La Jocurile Mondiale Universitare desfășurate recent la Budapesta, spor
tivii patriei noastre au obținut succese Importante clștlgînd numeroase medalii 
de aur, argint șl bronz.

In fotografie, echipa de fotbal a tineretului din țara noastră, cîștigătonre a 
titlului de Campioană Mondială Universitară, după primirea medaliilor de aur 
și a cupei de campioană.

Printre sportivii participant la J. M. U. V.

Joi la amiază a avut loc la Casa Prie
teniei Romîno-Sovietlce din Capitală o 
adunare la care au participat sportivi 
care au reprezentat țara noastră la cea 
de a 12-a ediție a Jocurilor Mondiale Uni
versitare de Vară de la Budapesta.

Cu acest prilej, tov. Marcel Vlaicu, vice
președinte al Comitetului pentru cultură 
fizică și sport de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri, a făcut un bilanț al rezultatelor ob
ținute de sportivii din lotul R.P.R.

Vorbitorul a arătat că performanțele ob
ținute la această ediție a Jocurilor de 
sportivii din țara noastră sînt cu mult su
perioare rezultatelor anterioare. Ei au cu
cerit 21 medalii de aur, 25 de argint și 60 
de bronz. In total sportivii romîni au cu
cerit 106 medalii.

„Cursa eliberării"

In cinstea celei de a 10-a aniversări a 
eliberării patriei noastre, sîmbătă 14 au
gust se va da plecarea de la Cluj într-o 
importantă competiție ciclistă de fond 
„Cursa eliberării". Cursa se desfășoară pe 
un traseu în lungime de 1.160 km. împărțit 
în 9 etape. La întrecere participă aproape

Circuitul orașului București
După cum se știe duminică 15 august 

a. c. pe străzile capitalei se va desfășura 
ștafeta polisportivă „Circuitul orașului Bu
curești".

Numeroși sportivi d» Ia diferite aso
ciații șl colective s-au pregătit intens pen
tru a participa h această interesantă com
petiție polisportivă.

Alături de sportivi, utemlștii șl tinerii 
din Capitală manifestă un mare interes 
pentru felul cum ce va desfășura această 
ștafetă. Multe organizații de bază U.T.M. 
care au sediile pe traseul unde se va des
fășura ștafeta sau în apropierea lui, și-au 
manifestat dorința de a întîmpina așa cum 
se cuvine pe sportivii participants Ast

MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 11 august, delegația par- 
tidului laburist englez în frunte cu dl. J 
Clement Attlee, care se află la Moscova, 4 
în drum spre Republica Populară Chine- ț 
ză, a vizitat Expoziția Agricolă Unională. 
Delegația a fost întîmpinată și însoțită 
de acad. N. V. Țițin, directorul expozi
ției.

Oaspeții au vizitat pavilionul principal, 
pavilionul mecanizării și electrificării 
agriculturii, pavilionul R.S.S. Uzbece și 
alte secții ale expoziției.

Directorul expoziției a oferit în cinstea 
oaspeților un prînz care s-a desfășura; 
într-o atmosferă de caldă prietenie.

★
MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 12 august, a părăsit Mos
cova Indreptîndu-se spre China delegația 
partidului laburist englez în frunte cu 
C. Attlee.

La discuții au luat de asemenea 
cuvîntul reprezentanți ai tineretului dirf 
S.U.A., Olanda, Islanda, Romînia și India?

In ședința de seară delegații din Sene
gal, Liban, Camerun, Martinica, Maroc și 
Siria au vorbit despre viața lipsită de 
drepturi a tineretului din țările coloniale.

Reprezentantul tineretului german a 
declarat că tineretul țării sale luptă pen
tru o Germanie unită, iubitoare de pace, 
și nu va îngădui ca imperialiștii americani 
să transforme Germania într-o colonie a 
lor.

Delegații au ascultat cu mare atenție 
cuvîntarea conducătorului delegației tine
retului din Uniunea Sovietică, S. Roma
nowski.

Ocupîndu-se de mișcarea tineretului din 
țările coloniale și dependente, Romanowski 
a subliniat că nașterea Republicii Populare 
Chineze, lupta eroică a popoarelor din Co
reea și Indochina, ieșirea Indiei pe arena 
politică, lupta pentru independență națio
nală a popoarelor din Birmania și Indone
zia — toate acestea dovedesc schimbările 
radicale care s-au produs în dezvoltarea 
țărilor coloniale și dependente în ultima 
vreme. Popoarele acestor țări își afirmă 
dreptul la existență de stat independentă 
și la o politică națională independentă. 
Subliniind marea însemnătate a mișcării 
tineretului în lupta popoarelor pentru 
pace, libertate și independentă națională, 
Romanowski a chemat Ia întărirea legă
turilor și a unității tinerei generații din 
toate țările.

In ședința de seară au luat de asemenea 
cuvîntul reprezentanții tineretului din 
Franța, Cipru, Turcia, Israel, Suedia și 
Coreea.

In numele secretariatului Consiliului 
Mondial al Păcii, participanții la sesiune 
au fost salutați de Țian San-țian.

In mod deosebit a fost subliniată com
portarea reprezentativei de fotbal care a 
reușit să învingă puternica echipă a tine
retului din R. P. Ungară și să cucerească 
titlul de campioană mondială universitară.

In continuare au fost înmînate insigna 
pentru „Merite în sport" unor antrenori, 
tehnicieni și activiști sportivi.

Cuvîntul de încheiere a fost rostit de 
tov. Manole Bodnăraș, președintele Comi
tetului pentru cultură fizică și sport. Vor
bitorul a arătat că rezultatele obținute 
pînă acum trebuie să constituie un sti
mulent în munca fie pregătire a sportivi
lor noștri în vederea viitoarelor întîlnirl 
internaționale la care vor lua parte. g 

(Agerpres)

80 de cicliști printre care numeroși alergă
tori din Capitală, prec„..i și din orașele 
Sibiu, Ploești, Arad, Timișoara, Oradea șl 
Mediaș.

Prima etapă a „Cursei eliberării" se va 
desfășura pe distanța Cluj-Sibiu în ziua 
de 14 august. (Agerpres) 

fel, din inițiativa organizației de bază 
U.T.M. de Ia Complexul „Grlvlța Roșie" 
un mare număr de tineri vor întîmpina pe 
sportivi la locul unde se va efectua schim
bul II (Podul linia Constanța). De aseme
nea tinerii de la „Formarea trenurilor" și 
„Centrul Auto" vor primi pe sportivi în 
fața sediilor U.T.M. respective.

Pentru ca ștafeta polisportivă „Circul-^ 
tui orașului București" să cunoască unfl 
succes desăvîrșit, este necesar ca toate ’ 
organizațiile de bază U.T.M. din apropie
rea traseului pe unde vor trece sportivii, 
să mobilizeze pe tineri la punctele de 
schimb sau pe traseu, să încurajeze pe cu
rajoșii sportivi care se întrec în prima edi
ție a acestei frumoase competiții.
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