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Cît mai multe arături adinei 
de toamnă !

DIN ZORI PINA SE ÎNTUNECA, iar 
de multe ori și noaptea uruitul bato

zelor se aude neîntrerupt, de departe. Ță
ranii muncitori colectiviști, întovărășiți, 
sau cu gospodării individuale, văd acum 
și rodul muncii lor de un an, rodul stră
duințelor depuse, dar văd mai ales că, 
acolo unde oamenii n-au muncit legați la 
ochi, unde s-au aplicat învățămintele 
științei, recolta este mai bogată decît acolo 
unde munca a rămas pe temeiuri înve
chite, nepotrivite și nefolositoare. Numai 
aplicînd pas cu pas, de-a lungul întregu
lui an, învățăturile științei agrotehnice 
poți ,să fii sigur de recoltă îmbelșugată.

Una dintre învățături este că toamna 
trebuiesc făcute arături adînci, indiferent 
dacă terenul este destinat semănăturilor 
de toamnă sau de primăvară. Prin nume
roasele avantaje pe care le oferă, ară
tura adîncă de toamnă aduce însemnate 
sporuri de recoltă care contribuie la 
satisfacerea într-o măsură tot mai mare 
a nevoilor de trai ale poporului. De aceea, 
arătura adîncă de toamnă se află deocam
dată printre principalele mijloace de a ob
ține cantități mai mari de produse agricole 
pe fiecare hectar cultivat.

Intr-adevăr, arătura adîncă de toamnă 
deschide în pămînt mii de guri prin care 
poate pătrunde în voie apa din ploi și 
zăpezi, atît de necesară plantelor. Mărind 
bogăția pămîntului, arătura adîncă de 
toamnă îl ajută totodată să scape de duș
manii înverșunați ai recoltelor: buruie
nile, mai ales pirul și pălămida, șoareci, 
multe insecte și boli.

Datorită acestor foloase, arătura adîncă 
de toamnă trebuie făcută peste tot și fără 
întîrziere, ca să poată avea efect maxim.

In unele locuri, arătura adîncă a și în
ceput, ca dovadă a înțelegerii pe care o au 
oamenii muncii de pe ogoare față de im
portanța ei. In curînd, pe măsura termi
nării treierișului și chiar în același timp 
cu treierișul, arăturile adînci vor trebui 
să se desfășoare tot mai intens, pentru ca 
și însămînțările de toamnă să poată în
cepe la vreme.

E ușor de înțeles că arăturile adînci de 
toamnă nu se pot desfășura la voia în- 
tîmplării, că trebuiesc făcute din timp toate 
pregătirile necesare, astfel îneît arăturile 
să nu sufere amînări sau întîrzieri. Sar
cini mari revin în această privință tine
rilor tractoriști și mecanici din S.M.T. și 
G.A.S. și organizațiilor de bază U.T.M. 
din aceste unități. Tractoarele care vor 
lucra la arături adînci de toamnă să fie 
pregătite exemplar, astfel îneît să nu aibă 
nici o oră de oprire pe teren. Este o adevă
rată rușine pentru un tractorist să-i cadă 
tractorul în brazdă ; acest lucru înseamnă 
că tractoristul ori n-are calificarea cores
punzătoare, ori că lucrează de mîntuială;
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fără tragere de inimă, fără interes. De a- 
ceea, numai acele organizații de bază 
U.T.M. din S.M.T. și G.A-S. care-și vor 
îndrepta atenția în egală măsură asupra 
creșterii nivelului profesional al tractoriș
tilor cît și asupra însuflețirii lor — pe 
calea muncii politice — vor avea succese 
în activitatea lor. De calificarea tractoris
tului și de dorința de a da patriei tot ce 
are mai bun, depinde, la urma urmei și 
organizarea superioară a muncii, care va 
duce la rezultate bune. Folosirea la 
arăturile adînci de toamnă a plugului cu 
antetrupiță, a plugului „Ilie Pintilie" cu 
patru brazde în solurile mijlocii și ușoare, 
aplicarea graficului orar etc. sînt sarcini 
importante pentru tractoriști, sarcini de a 
căror popularizare și răspîndire organiza
țiile de bază U.T.M. din S.M.T. și G.A.S. 
sînt răspunzătoare direct

Ia S.M.T. și G.A.S., perioada arăturilor 
adinei de toamnă este o nouă etapă în 
lupta dîrză pentru cucerirea titlului de 
„cel mai bun tractorist'". Ținînd seamă de 
acest lucru, organizațiile de bază U.T.M. 
din SALT, și G A S. trebuie să muncească 
astfel îneît întrecerea să intereseze și să 
stimuleze pe fiecare tractorist, să se des
fășoare viu pe teren, nu în hîrtii.

Executarea Ia timp a arăturilor adînci 
de toamnă trebuie să preocupe în egală 
măsură organizațiile de bază U.T.M. 
ale tinerilor colectiviști, întovărășiți sau 
țărani muncitori cu gospodării indivi
duale, deoarece arăturile adînci de toamnă 
trebuiesc executate și acolo unde, dintr-un 
motiv sau altul, tractoarele nu pot fi fo
losite. In fața organizațiilor de bază 
U.T.M. de la sate stă sarcina de a lă
muri pe țăranii muncitori de importanța 
arăturilor adînci, de necesitatea executării 
acestora. Organizațiile de bază U.T.M. 
trebuie să dea concursul conducerilor gos
podăriilor colective și întovărășirilor, pre
cum și comitetelor executive ale sfaturi
lor populare, în organizarea pregătirilor 
pentru arături în cadrul cărora o impor
tanță deosebită o are repararea pluguri
lor și menținerea capacității de muncă 
a animalelor printr-o îngrijire cît mai 
bună. Ele trebuie să ajute de asemenea la 
organizarea desfășurării arăturilor, pla
nificarea și realizarea vitezei zilnice.

Arătura adîncă de toamnă face parte din 
complexul de lucrări care stau la baza re
coltei viitoare. Dacă va fi făcută la timp 
și în condițiile cerute de știința agroteh
nică, recolta sporită care se va obține va 
răsplăti pe deplin eforturile depuse. Ute- 
miștii și tinerii care muncesc la sate sînt 
datori să-și dea toată silința pentru spri
jinirea arăturilor adînci de toamnă, să fie 
exemplu în executarea lor.

DIN POSTA DE IERI

Construcții 
prin autoimpunere

Nu demult țăranii muncitori din co
muna Butnârești raionul Roman, au ho- 
tărît să construiască un local al sfatului 
popular. Prin autoimpunere a fost strînsă 
suma de 51.892 lei cu care s-a cumpărat 
materialul necesar.

Pentru ca localul sfatului popular co
munal să poată fi inaugurat cît mai cu
rînd, țăranii muncitori au prestat mii de 
ore de muncă voluntară.

In această muncă s-au evidențiat comu
niștii Moraru Ion, Bogz Ion, Marcu Con
stantin, deputatul Tomșa Vasile, Stoian 
Ion și secretarul U.T.M. Dascălu Con
stantin.

In rîndurile celor care au muncit cu 
elan s-au găsit 23 tineri.

Corespondent 
GRUNZU GHEORGHE

★

Țăranii muncitori din comuna Vetri- 
șoaia, raionul Huși, într-o adunare au ho- 
tărît ca prin autoimpunere să constru
iască un cămin cultural.

Sprijiniți de organizația de partid și de 
deputății sfatului popular ei au început 
prin muncă voluntară să ridice clădirea 
căminului.

Căminul va fi dat în folosință peste pu
țină vreme. El este construit din piatră și 
cărămidă și cuprinde: un hol, sală de fes
tivități, bibliotecă, o cameră pentru apa
ratul de proiecție și una în care artiștii 
se pot machia și îmbrăca.

In munca de construire a căminului 
s-au evidențiat Ioan Luca, Ioan Gozma, 
Constantin Stan, Codreanu Ion, Mircea 
Romilă, Mezum Ioan etc.

Corespondent 
SCHEFFER IUJU

★

Nu-i mult de atunci. Era prin miezul 
lunii iulie a anului acesta. Utemiștii din 
satul Todirești raionul Pașcani s-au adu
nat să discute cum anume să sprijine ri
dicarea construcției căminului cultural. 
N-au trecut multe zile și utemiștii îndem
nați de comunistul Pothorodeschi Eugen 
au început să muncească voluntar la con
struirea căminului cultural. Ei au mers în 
pădure unde au tăiat lemn de construcție 
și au scos piatra din carieră. Alții au 
transportat lemnul și piatra pînă la lo
cul construcției.

Costescu Gheorghe șl Pîslaru Vasile 
care într-o singură zi au scos din carieră 
5 m3 de piatră sau alți tineri ca Pîslaru 
Gheorghe, Iulia Constantin, Tlbulcă Llviu 
și Gilcu Gheorghe se găsesc printre acei 
tineri care au dat dovadă de multă dra
goste pentru această construcție ridicată 
in folosul țărănimii muncitoare.

Corespondent 
ZLATI IOAN

Duminică dimineața a părăsit Capitala 
delegația guvernamentală a Uniunii So
vietice, care a participat la sărbătorirea 
zilei de 23 August, a 10-a aniversare a eli
berării patriei noastre.

Delegația a fost formată din: N. M. 
Șvernik, membru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor Sovietice, conducă
torul delegației, G. I. Rudi, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.S.S. Moldove
nești și general colonel F. I. Golikov, 
membri ai delegației.

Pe aeroportul Băneasa, delegația Uni
unii Sovietice a fost condusă de tovarășii 
Gh. Gheorghiu-Dej, dr. Petru Groza, Gh. 
Apostol, I. Chișinevschi, Al. Moghioroș, 
general de armată Emil Bodnăraș, D. 
Coliu, S. Bughici, St. Moraru, membri ai

Cuvîntul conducătorului delegației Uniunii Sovietice, N. M. Șvernik
Dragi tovarăși!
îngăduiți-mi ca în numele delegației 

guvernamentale sovietice să exprim 
adîncă recunoștință Guvernului Republicii 
Populare Romîne pentru primirea ospita
lieră și pentru atenția care ne-a fost acor
dată în timpul șederii în minunata dum
neavoastră țară.

Delegația sovietică a vizitat fabrici, 
uzine și gospodării agricole colective, s-a 
interesat de viața și modul de trai al oa

Dragi, tovarăși 1

Poporul romîn a manifestat o deosebită 
bucurie și a considerat ca o mare cinste 
participarea delegației guvernamentale so
vietice la marea noastră sărbătoare națio
nală.

Cu acest prilej, oamenii muncii din 
R.P.R. făcînd bilanțul realizărilor dobîn- 
dite în lupta pentru construirea vieții noi, 
au demonstrat hotărîrea lor nestrămutată 
de a stringe și mai puternic rîndurile în 
jurul partidului și guvernului, de a ob
ține noi victorii pe frontul construcției so
cialiste.

In același timp, de marea noastră sărbă
toare națională poporul romîn și-a expri
mat puternic recunoștința și dragostea 
fierbinte față de eroicul popor sovietic, 
care, zdrobind pe cotropitorii hitleriști, a 
făcut să răsară zorile libertății pe pămîn- 
tul patriei noastre.

In zilele în care v-ațl aflat în mijlocul 

Mărețe perspective de dezvoltare a agriculturii

guvernului, membri al C.C. al P.M.R., con
ducători ai instituțiilor centrale și ai or
ganizațiilor obștești, generali și ofițeri su
periori, oameni ai științei, culturii și ar
tei, reprezentanți ai presei romîne și 
străine.

La plecarea delegației sovietice au fost 
de față L. G. Melnikov, ambasadorul Uni
unii Sovietice, Van Iu-pin, ambasadorul 
R. P. Chineze, W. Wrzosek, ambasadorul 
R. P. Polone, W. Eggerath, ambasadorul 
R. D. Germane, Stoian Pavlov, ambasado
rul R. P. Bulgaria, J. Ședivy, ambasado
rul R. Cehoslovace, Miha Lako, ministrul 
R. P. Albania, J. Szipka, consilier al Am
basadei R. P. Ungare, Li Cian, consilier al 
Ambasadei R.P.D. Coreene și alți membri 
ai corpului diplomatic.

menilor muncii și constată cu mare satis
facție uriașul avînt al energiei creatoare 
constructive a poporului romîn, strîns unit 
în jurul guvernului și al partidului mun
citoresc.

Poporul romîn, sub conducerea partidu
lui său muncitoresc, dezvoltă cu succes 
toate ramurile economiei naționale — pă
șește cu încredere înainte pe calea socia
lismului

Urăm poporului romîn înflorirea conti
nuă, o viață fericită și plină de bucurii.

Cuvîntul tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej
nostru, dragi tovarăși, ați putut simți încă- 
odată dragostea frățească a poporului ro
mîn față de marc-a Țară a Socialismului, 
față de prietenul său de nădejde, gloriosul 
popor sovietic.

Urîndu-vă drum bun, vă rugăm, Iubiți 
tovarăși, să transmiteți Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. și Guvernului Sovietic sa
lutul călduros al poporului romîn și re
cunoștința sa fierbinte pentru frățescul 
ajutor ce i-1 acordă.

Transmiteți poporului sovietic că popo
rul romîn este însuflețit de hotărîrea de a 
întări necontenit prietenia romîno-sovie- 
tică și de a contribui tot mai activ la în
tărirea puternicului lagăr al păcii și so
cialismului în frunte cu marea Uniune So
vietică, de a merge cu fermitate pe dru
mul construirii socialismului, al făuririi 
bunăstării și al fericirii poporului.

Trăiască eroicul popor sovietic, ziditor 
al comunismului!

Trăiască Comitetul Central al Partidu

A fost de asemenea de față M. B. Mitin, 
membru al Academiei de Științe a U.R.S.S.

Mii de oameni ai muncii din Capitală, 
muncitori, tehnicieni și funcționari, inte
lectuali, au venit de asemenea la aeroport, 
pentru a conduce pe membrii delegației 
sovietice.

Pe aeroport, comandantul gărzii de 
onoare a prezentat raportul. Fanfara a 
intonat Imnurile de Stat ale U.R.S.S. și 
R.P.R. N. M. Șvernik și ceilalți membri ai 
delegației, împreună cu tovarășii Gh. 
Gheorghiu-Dej, dr. Petru Groza și general 
de armată EmilJ Bodnăraș, au trecut în 
revistă garda de onoare și au primit apoi 
defilarea ei.

N. M. Șvernik a adresat celor prezenți 
un cuvînt de bun rămas.

Trăiască poporul romîn I
Trăiască Guvernul Republicii Populare 

Romîne 1
Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn— 

organizatorul victoriilor socialismului 1
Să crească și să se întărească prietenia 

de nezdruncinat dintre popoarele Uniunii 
Sovietice și Republicii Populare Romîne 1

★
Salutînd pe oaspeți, tovarășul Gli, 

Gheorghiu-Dej a spus;

lui Comunist al Uniunii Sovietice, trăiască 
Guvernul Sovietic 1

Să trăiască și să se întărească necontenit 
prietenia de nezdruncinat dintre poporul 
romîn și marele său prieten și eliberator, 
gloriosul popor sovietic 1

★
Miile de oameni prezenți la aeroport au 

ovaționat îndelung pe membrii delegației 
sovietice. Urale puternice au răsunat in 
cinstea marii Uniuni Sovietice, pentru 
prietenia de nezdruncinat dintre poporul 
romîn și popoarele sovietice.

Delegații de oameni ai muncii au înmî- 
nat flori solilor gloriosului popor sovietic,

N. M. Șvernik și ceilalți membri ai de
legației sovietice schimbă calde strîngerf 
de mină cu conducătorii partidului și gu
vernului, cu șefii misiunilor diplomatica 
prezenți pe aeroport

In aclamațiile mulțimii, membrii dele
gației se urcă în avion, care pornește spr< 
Moscova.

ȘCOLARII SATULUI -------
S-a făcut ziuă. O pulbere de 

rugină roșietică a pudrat mă
runt clorofila frunzelor de 
viță.

Dinspre sat se aude zvon de 
glasuri. într-un grup, un 
băiat blond, cu pistrui pe po
meții obrajilor, cu șapcă tra
să pe ochi și mîinile înfipte 
adine în buzunare, spunea:

— Băieți, mai sînt puține 
zile pînă începe școala, dar 
cred că eu sînt cel mai ne
răbdător dintre voi. Am și de 
ce să fiu. Tata mi-a adus hîr- 
tie albastră de la București ca 
să-mi învelesc cărțile și ca
ietele.

— Iar te lauzi, Dumitre, 
uite d-aia ți-au ieșit pistrui pe 
obraz, că te lauzi! Parcă noi 
n-avem hîrtie albastră, parcă 
noi n-am aștepta să înceapă 
școala — spuse dolofanul 
iliuță Patriehi. — Dacă vrei 
să știi, mie astăzi îmi cum
pără cravată roșie și servietă.

— Și mie tăbliță și burete, 
întrerupse cu glas sfios o fe
tiță blondă, îmbrăcată într-o 
rochiță roz, înflorată.

— Tu să taci — o opri ne
căjit Marin Dumitru — că 
nici măcar nu știi cîți ani ai. 
Fetița se supără și-și strigă 
repede fratele care mergea cu 
mult înaintea grupului :

— Nerfe Nicolaee... spune-le 
cîți ani am, că ei nu vor să 
mă creadă.

— Șapte ! — strigă scurt și 
mîndru fratele, pus să con
firme un lucru atît de în
semnat... Ai șapte ani, și anul 
acesta ai să te duci la școală I 
— mai completă el.

— Ei, ai văzut ? îi luă parte 
Iliuță. Dar acum n-are rost 
să ne certăm. Mai bine, pen
tru că sîntem aici și copii din 
clasa șasea, să ne sfătuim ci 
să-i facem în dar dirigintei 
noastre acum, la începutul a- 
nului.

In același timp, în satul 
Grulu din Snagov, profitînd 
de ziua care se anunța senină, 
mamele spală și întind la 
soare pe frînghii, sau pe uluci, 
rochițe, cămăși, bluze, cravate 
de pionieri, pantaloni lungi și 
scurți... Bunele mame vor să-și 
trimită la școală copiii, cît 
mal curați. Cît timp fac a- 
ceasță treabă, au în ochi o lu
mină ciudată care numai ma
melor cînd se gîndesc la copii 
le licărește în ochi. Pe ulițele 
satului, difuzoarele instalate 
astă-iarnă slobozesc din pîl- 
niile lor acordurile unei me
lodii fermecătoare. Intr-o 
curte din apropierea coopera
tivei robotește o femeie mă
runțică într-o rochie albastră. 
Ea adună rufele de pe frîn- 
ghie cu gesturi calme... Nu 
știu de ce, dar îmi pare că 
mîinile acestei femei mîngîie 
fiecare rufă, că degetele ei 
subțiri cernute de soare se 
înfioară de plăcere la atinge
rea cămășuțelor albe, proas
păt spălate și scrobite. Am a- 
flat de la ea că își pregă
tește băiatul — pe Bugeanu 
Nicușor — să meargă la li
ceu la București. Băiatul și-a 
terminat cele 7 clase la școala 
din sat și a dat examen la 
Liceul „I. L. Caragiale“. Ni
cușor a fost în școală primul 
la învățătură, părinții de-abia 
așteaptă să-l vadă mare, să-1 
vadă pe băiatul lor inginer. 
Mama știe că Nicușor nu va 
trebui să slugărească la stăpîn 
așa cum s-a întîmplat cu ea. 
Că în zilele de astăzi Ia vii
torul băiatului ei, cugetă par
tidul, și mama este fericită și 
încrezătoare.

Dinspre răscrucea drumului, 
pe ulița mare a satului se ză
rește venind pe bicicletă di
rectorul școlii de 7 ani din 
sat. — Vine de Ia raion, de la 
consfătuire — vorbesc între ei 

țăranii, răspunzînd la salutul 
lui. Dar drumul directorului 
nu duce spre casă, ci către 
noua școală care peste cî- 
teva zile își va primi nerăb
dătorii elevi. Ion Iordache, 
este de doi ani directorul șco
lii din sat. Dar cred că în 
acești ani i s-au strecurat în 
păr cele mai multe fire ar
gintii. Cît de bucuros este el 
de noua școală. In drumul că
tre școală, directorul își a- 
mintește, pe rînd, condițiile 
mizerabile în care au învățat 
copiii oamenilor din sat A- 
cum 10 ani doar, puțini copii 
din Gruiu Snagov aveau par
te de învățătură. Era în sat 
o școală cu numai 2 clase ; 
dar și copii erau puțini. Rar 
se întîmpla ca vreun fiu de 
țăran sărac să poată merge 
pînă la București, la liceu. 
Așa că părinții se lăsau pă
gubași. Le ajungeau necazu
rile și așa. Copiii rămîneau 
neștiutori, slugărind la cei a- 
vuți sau trăgind acasă la ca
rul gospodăriei sărace. Dar 
timpurile s-au schimbat™ Tot 
ipai mulți părinți din sat do
reau ca odraslele lor să în
vețe. Școala din sat a deve
nit neîncăpătoare, fonduri nu 
erau ; nu se putea construi o 
școală nouă. S-au improvizat 
săli de școală în diferite loca
luri din sat și în casele oa
menilor, unde mai prisosea o 
cameră.

Anul acesta s-a dat spre fo
losință școlii o clădire încăpă
toare și luminoasă care pînă 
acum a stat părăsită, ame
nințată să i se dărîme zidu
rile... Tot gîndindu-se direc
torul nu a observat că a tre
cut de poarta de lemn a noii 
școli. Dar s-a dezmeticit re
pede cînd a zărit nu departe, 
răsărind dintre mulțimea de 
frasini și tei falnici, clădirea 
proaspăt văruită a școlii, cu 
geamurile sclipind de lumină 

șl curățenie. în curte, în ju
rul unei mese, o învățătoare 
și cîțiva elevi lucrau lozinci 
pentru începutul anului. Un 
alt grup de băieți și fete au 
început să cerceteze frumoa
sa clădire. între ei se aflau 
mulți care în vacanță au aju
tat la strângerea materialului 
didactic, au lucrat zeci de ier
bare și insectare, au reparat 
materialul vechi pentru ca în 
timpul anului să nu le lip
sească nimic. După o vacanță 
plăcută, în care, împreună cu 
profesorii, au făcut numeroa
se excursii, ori au ascultat re
cenzii de cărți și au învățat 
jocuri în tabăra pionierească, 
elevii s-au strîns iarăși, de 
astă dată călcînd cu grijă pe 
podelele noi ale claselor cu 
pereții bine văruiți.

Elevii școlii de 7 ani vor a- 
vea acum destule clase în 
care vor învăța. S-a pregătit 
și internatul pentru cei veniți 
din satele vecine. La etaj vor 
fi două dormitoare pentru 
fete, iar jos pentru elevi. Vor 
avea și un laborator bine a- 
menajat (cancelaria în a- 
ceeași clădire) camera pio
nierilor, sala de festivități și 
cantină. Totul este pregătit 
pentru ca Ia 1 septembrie să 
înceapă cursurile.

S-a înserat Luminile elec
trice au înflorit pe ulițe ; flă
căii și fetele satului se pre
gătesc pentru hora țărănească 
de a doua zi, iar cei mici au 
prins să viseze în pătucurile 
lor. Mica Georgeta, cea cu 
părul ca floarea păpădiei, vi
sează că i s-a cumpărat tă
blița făgăduită și un șorț, că 
a intrat pe poarta școlii și i-a 
auzit pe elevii mai mari cum 
citesc urarea de la intrare: 
„Bine ați venit, dragi pionieri 
și școlari" și mica Georgeta 
surîde în somn, fericită.

ELENA DRAGOȘ

Gospodăria noastră se va întări 
în anii viitori

Cînd am citit Proiectul de Directive ale Congresului al II-lea 
al Partidului cu privire la dezvoltarea agriculturii în urmă
torii 2—3 ani mi-am adus aminte de sprijinul pe care ni l-a 
dat partidul acum 4 ani cînd 59 de familii de țărani săraci din 
comuna noastră ne-am unit păminturile laolaltă pentru a for
ma o gospodărie colectivă.

Gospodăria noastră s-a dezvoltat mult In cel patru ani de la 
Înființare. Avem acum 42 de vite mari, printre care 14 boi, 9 
cai și un număr însemnat de vaci. Avem 120 de porci și 60 de 
purcei între 2—6 luni, 35 de stupi și 300 gîște, de pe urma că
rora realizăm venituri importante. Tot în acest interval de 
timp gospodăria noastră și-a ridicat o serie de construcții: un 
saivan pentru 500 de oi, 3 silozuri, o cocină pentru 100 de porci 
1 fînar, un pătul pentru porumbi și o remiză, iar în momentul 
de față construim un coteț pentru 500 de gîște. Cu ajutorul 
comitetului raional de partid și al organelor de stat numărul 
familiilor înscrise în gospodărie s-a mărit. Gospodăria noastră 
numără acum 104 familii de români și sași.

Multă bucurie a stimit în inima colectiviștilor Proiectul de 
Directive ale Congresului al II-lea al Partidului cu privire la 
dezvoltarea agriculturii în următorii 2—3 ani. Traducerea în 
viață a Directivelor va duce nemijlocit la întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriilor colective. Noi sîntem hotărîți să 
luptăm și mai mult pentru întărirea economico-organizatorică 
a gospodăriei noastre. Astfel, începînd încă din anul acesta 
vom mări cu 2 ha. suprafețele cultivate cu plante tehnice. De 
asemenea vom mări suprafața cultivată cu griu de toamnă cu 
5 ha., la zarzavaturi de la 8 la 12 ha. Totodată vom mări livada 
cu încă 500 de pomi fructiferi, iar ferma de gîște se va mări 
cu încă 200 bucăți In anii următori vom dezvolta și mai mult 
creșterea animalelor și păsărilor.

Dar acestea sînt numai primele propuneri. Analizind mal 
atent Directivele, ținînd seama de situația gospodăriei noastre 
vom mai lua și alte măsuri, deoarece Directivele ne arată calea 
spre belșug.

PRECUP PETRE
președintele G.A.C. „Partizanii Păcii" — Ideciul de Sus, 

Regiunea Autonomă Maghiară

Producția la hectar va crește
întovărășirea agricolă „23 August" din comuna noastră a luat 

ființă la 20 martie 1952, cu un număr de 40 de familii și cu 
o suprafață de 196 hectare teren arabiL Rodul bogat al muncii 
în comun a determinat ca numărul membrilor întovărășiți 
să crească la 48 de familii cu o suprafață de 200 hectare teren 
arabil. Aceasta e o dovadă că partidul ne-a călăuzit pe calea 
cea bună.

Muncind pămîntul cu tractoarele S.M.T. noi am putut să ob
ținem o recoltă sporită. In anul 1953 am obținut 2000 kg. grîu 
la hectar. Realizările ar fi putut fi mult mai mari dacă am 
fi primit sprijin și din punct de vedere al organizării muncii

din partea tehnicienilor, atît de la S.M.T. Valul lui Traian cît 
șl de la secția agricolă a sfatului popular raional Medgidia.

Citind Proiectul de Directive, vedem că se prevede ca S.M.T.- 
urile să acorde un ajutor tot mai mare la executarea lucrări
lor cît și la organizarea muncii.

Pînă acum în munca noastră s-au manifestat unele lipsuri. 
Noi nu am respectat întocmai regulile agrotehnice neglljînd 
să facem polenizarea artificială la floarea soarelui și la porumb 
și nu am semănat în cuiburi așezate în pătrat întreaga supra
față de porumb.

Pe lîngă toate acestea, chiar ș! terenurile pe care noi le culti
văm, nu au fost lucrate îndeajuns după sfaturile agrotehnice.

In lumina Proiectului de Directive ale Congresului al II-lea 
al Partidului ne luăm angajamentul ca în anul 1954—1955, în
cepînd cu campania de însămînțări de toamnă, să semănăm se
mințe curate și tratate, să efectuăm însămînțările de primăvară 
numai în arături adînci de toamnă și să însămînțăm întreaga 
suprafață de porumb în cuiburi așezate în pătrat, conștienți 
fiind că prin aceasta luptăm cu tot elanul nostru pentru a 
smulge roade cit mai bogate pămîntului, pentru a asigura pli
nea oamenilor muncii.

RADOI PETRE
secretarul organizației de partid din întovărășirea agricolă 

„23 August", din comuna Valul lui Traian, regiunea Constanța

Voi spori producția agricolă
Sînt țăran muncitor cu gospodărie Individuală din comuna 

Giurgița, raionul Segarcea. Anul acesta lucrînd mai bine pă
mîntul, după regulile agrotehnice, eu am reușit să obțin 13, 
grîu o recoltă sporită față de anul trecut.

Așa s-a făcut că la fiecare ha. să recoltez cîte 10 duble da 
grîu mai mult

Pentru a avea, anul acesta, cît mal mult porumb și floarea 
soarelui, eu am făcut polenizarea suplimentară artificială la 
un hectar. Cu toate acestea însă, nu mă simt mulțumit. Co
muna noastră se învecinează cu comuna Bîrca unde cu doi ani 
în urmă s-a creat G.A.C. Colectiviștii din Bîrca au obținut 
mai mult de cît țăranii muncitori cu gospodării individuale din 
comuna noastră cu 400 kg grîu la hectar. O greutate ce ne 
împiedica la sporirea producției agricole era aceea că de la 
sfatul popular planurile de cultură ne veneau prea încărcate 
cu diferite plante. Eu, de pildă, anul acesta am avut de în- 
sămînțat 7—8 culturi. Zilele acestea am citit cu multă atenție 
Proiectul de Directive al Congresului al II-lea al Partidului 
cu privire la dezvoltarea agriculturii în următorii 2—3 ani. 
O măsură foarte bună este aceea de a dezvolta inițiativa gos
podăriilor agricole individuale. In acest scop Directivele reco
mandă că în anul 1954—1955 să nu se mai dea plan de culturi 
pentru cereale.

Ținînd seamă de prețioasele îndrumări date de partid, eu 
voi folosi din plin ajutorul agronomilor, S.M.T.-urilor și al 
specialiștilor, pentru a spori producția agricolă pe ogoarele mele 
și a da astfel oamenilor muncii cît mai multe produse agro- 
alimentare.

ION l. PARIȘ
țăran muncitor cu gospodărie individuală 

dtn comuna Giurgița, regiunea Craiova
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De ce-aș ascunde-o ? Pînă în ziua cînd 
am participat la finala concursului artis
tic al căminelor culturale n-aș fi admis 
nici în ruptul capului că prezentatorii de 
programe fac parte dintre artiști. „Ce-i 
mare scofală — îmi ziceam — să ieși pe 
scenă și să spui un 
Bineînțeles că acum 
mai convingă nimeni 
tate.

Dar faptul rămine 
s-ar putea să mai creadă și alții ca mine, 
vreau să povestesc ceva despre unul din
tre prezentatorii remarcați la concurs — 
Iosif Sarea, distins cu premiul III pe 
țară.

Viitoarea compozitoare
„A fost lung și greu drumul pînă am ajuns să dirijez un cor 

de’111 persoane... îmi amintesc de multe ori ce curios se uitau 
unii oameni la mine cînd, prin 1942, umblam să găsesc pe cineva 
care în schimbul unei sume de bani să-mi dea voie să cint 
cîteva ore pe zi la plan. Credeam pe atunci, în ciuda faptului 
că eram o fată săracă, că voi butea să urmez conservators. 
La școală, profesoara de muzică 
am talent. Dar eu eram săracă 
talentul ?

Terminîndu-mi școala în 1947
în satul Petec.

Soțul meu fusese și el numit

mă încuraja, îmi spunea că 
și ce puteam face numai cu
am fost numită învățătoare

De pe Înălțimile munților din co
muna Vidra, raionul Cîmnen! a venit 
la concurs Fița Aurelia, să vestească 
în Capitala patriei noastre că șl ei cei 
ce „grijesc de vite" duc astăzi • «Iau 
nouă, eâ știu carte, că se întrec Ia ale 
tulnicului rămas din moți strămoși la 
ncL Și nu s-a mai pomenit nici cind 
pe acele meleaguri ca fiica unul ță- , 
ran muncitor să vină piuă in Capitala ' 
țării să ba ciume, să ia parte la un con- > 
curs, să dobindeascâ premiul L

mute s-a întors iar 
e cu nimeni in eu-

„„„ ,___ _____  directorul căminului cultural
din sat. Intr-o zi, discutînd împreună cu el despre viața satu
lui îmi trecu prin gînd să Încerc să formez un cor. Am înce
put să merg din casă în casă, să ascult vocile oamenilor. La 
cămin s-au adunat aproape 25 de oameni, din cei mai tmen. 
Și așa am format primul cor.

După prima serbare pe care am dat-o la cămin, au venit și 
cîțiva bătrâni să ne-nvețe cîntece vechi populare. Au cerul 
și au devenit și ei coriști. Nu trecuse nici (in an și corul era 
format din 50 de persoane; aveam și un pian — ce-i drept 
împrumutat. încet, încet, corul nostru a început sa creasca.

Dar să nu crezi tovarășe, că am lăsat baltă visul meu de a 
deveni compozitoare. Studiez acum folclorul local, am adunat 
unele piese dar nu-ți vorbesc de ele pentru ca mai am de 
lucrat pînă voi reuși să redau frumusețea acestor vechi melo
dii populare ; studiez foarte serios și pianul. Am doar 
ani și-o viață întreagă înainte...”

★
M-am despărțit de Kiss Iuliana, dirijoarea corului din 

raionul Odorhei, premiat la cel de al III-lea concurs al

26 de

Petec, 
cămi- raionux v/mwin'cij w***  — . . „ .

nelor culturale, ea însăși distinsă cu premiul special, gțndm- 
du-mă că în țara noastră unor asemenea oameni le sînt larg 
deschise porțile spre ceea ce ei visează și lupta sa realizeze.

MIRCEA ANDREI

Imn închinat muncii
Bogată și frumoasă e re

giunea Stalin ! Mergi, mergi, 
și-ai tot merge, nu te-ai mai 
sătura !

Întîlnești în drumul tău 
munți înalți, cu văi prăpăs
tioase, îți taie calea stînci sure 
și creste acoperite de păduri 
de brazi. Sînt locuri unde o- 
chiul se incintă de unduirea 
domoală a dealurilor și altele 
unde privirea se pierde în za
rea largă a cîmpiei. Apele 
sînt pe-alqcuri repezi și în
spumate, pe-alocuri largi și 
potolite, și oamenii sînt tot 
așa: unii și-au cocoțat casele 
micuțe pe munte și-au avut 
a-și păzi avutul de furtuni nă- 
praznice sau de colții lupului, 
făcîndu-se mai aspri, mai fără 
zimbet, iar alții și-au clădit 
case cu pridvor la lumina soa
relui și și-au ascuțit coasa și 
secera, fluierînd cîntec sau 
chiuind.

Anii din urmă le-au dat 
însă tuturor lumină în ochi și 
i-au învățat ce-nseamnâ bu
curia muncii libere.

în zilele fierbinți ale lui 
august s-au înmănunchiat în 
Capitală minunate comori ale 
artei populare — dA'ul artiș
tilor amatori din întreaga țară 
către iubitorii de frumusețe. Și 
artiștii regiunii Stalin și-au 
trimis la concurs solii; ei au 
adus pe scenă viața regiunii 
lor-, vorbind prin dans și cln- 
tec fiecare despre munca lui.

★
De pe malul înspumatului 

Olt au venit dansatorii din 
Viștea de jos. Echipa lor — 
veche de 20 de ani — a pre
gătit anul acesta în cinstea 
lui 23 August un adevărat imn 
înălțat muncii de sătenii din 
Viștea.

Dansează „Secerișul” — șl 
vezi parcă pe scenă unduin- 
du-se holdele de grîu, rete
zate de secerile flăcăilor, vezi 
parcă stolul de fete vesele 
care se mișcă cu atîta grație, 
rotindu-și brațele, legînd sno
pii și așezîndu-i clăi.

Dar harnicii oameni din Viș
tea nu string numai au
rul holdelor. Și pentru că de 
mult a existat în Viștea o 
școală de meserii, sînt mulți 
cei care, înainte de a se porni 
la munca cîmpului, au învă
țat și o meserie. Așa s-a 
creat în sat dansul „Bătaia 
fierului”!. Băieții se string în 
cerc și mișcările lor ritmice 
sugerează . nicovala și cioca
nul dînd formă uneltelor me
nite să ajute omului în 
munca lui.

Le e drag viștenilor jocul; 
ca dovadă, ei au în echipă 
dansatori de cele mai felu
rite vîrste — pe bătrinul Iri- 
mie Borzea, de 64 da ani, 
pe fiul său Gheorghe, sufle
tul echipei, și pe nepotul 
Gheorghiță de numai 18 ani, 
toți trei ciobani — pe Dumi
tru Șandru, pe'Aurel ~

și pe încă mulți alții. Dar 
pentru că ’ 
mul rînd 
înfățișeze 
joc.

le e dragă în pri- 
munca, ei știu s-o 
cu măiestrie și în

★
De sute de ani au învățat 

fetele germane din satul Cinc- 
șor să-și pregătească și să-și 
țeasă singure pinza pentru 
portul lor minunat. Și pentru 
că țesătoarele sînt tinere și 
frumoase și le e drag jocul a 
fost creat cu 200 de ani in 
urmă dansul pe care echipa 
l-a prezentat la concurs — 
„Dansul țesătoarelor". Pinza 
se urzește, se trag firele, se 
bate spata, iar firele se ridică 
și se coboară. Rîndurile trec 
ușoare unele printre altele și 
ai impresia că vezi suveica a- 
lunecînd ; vezi apoi acolo pin
za înfășurîndu-se pe sul. Tot 
timpul, grația dansatorilor 
ți-a îneîntat ochiul.

Dansatorii din ”
Cincșor știu Să vadă ce e mai 
frumos în dansurile vechi și 
în obiceiurile locului și să în
vețe din ele. O bătrînă din 
sat — Katarina Klein — bu
nica instructoarei de dans i-a 
învățat mișcările unui dans 
străvechi „Dansul croitorului” 
de care se va ocupa acum e- 
chipa. Iar „Laendler“-ul cu 
care s-au prezentat la concurs 
este oglinda frumoaselor obi
ceiuri ale satului din zilele de 
sărbătoare.

★
Spectatorii care l-au vă

zut jucînd la concurs pe Ilie 
Rusu din comuna Berivoii 
Mari nu mai au nevoie să mai 
meargă pînă acolo. Solistul a 
știut să le vorbească prin joc 
despre viața țăranilor din sa
tul lui, așezat de la Făgăraș 
înspre munte. îl vezi cîteva 
minute pe scenă — și parcă 
l-.al vedea întreaga vară, 
muncind pe ogor. Iată-1 pu- 
nînd cartofii; apoi îl sapă. 
Vremea trece ; trebuie să co
sească finul. Nici acum n-are 
odihnă : cartofii nu așteaptă, 
trebuie scoși, adunați și puși 
în saci. Cu sărbătoarea predă
rii cotelor, Ilie Rusu își ter
mină dansul.

Ilie Rusu e tînăr, are nu
mai 20 de ani, și pînă acum 
n-a mai jucat niciodată. In 
cinstea concursului, el a creat 
suita de jocuri înfățișînd 
muncile agricole, pe care a 
interpretat-o cu atîta măiestrie 
obținînd premiul I pe țară.

★
Clipele au zburat și pe 

scenă nu mai e nimeni. îți 
stărue însă în minte o 
cintătoare îmbinare de ima
gini — un film parcă despre 
munca harnicilor colecti
viști, a frumoaselor țesătoare 
și a pricepuților meșteri de 

munții și plaiurile regiu- 
Stalin.
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comuna
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Și pe 
sni. Iți

în-

O partitură nescrisă
Păcat că tatăl ăl bătrîn, moș Tudor 

Preda, nu cintă în taraful din Gcvora-Sat, 
raionul Rîmnicu Vîlcea, regiunea Pitești. 
Vezi, ar fi fest o mare mindrie ca la 74 
de ani să aștepte tulburat semnalul de 
începere care-1 dă tarafului dirijorul Mi
hai Preda, nepotul său, atunci, in zLeie 
finalei concursului artistic de amatori. 
Pentru că, în urmă cu 11 ani, el i-a pus 
dirijorului de azi, vioara in mină. Si parcă 
numai lui ? Dar pe Nicolae Preda, fiul său, 
nu tot el l-a învățat tainele viorii ?

„Metoda de vioară” după care tatăl ăl 
bătrîn a predat elevilor săi din familia 
Preda, n-a avut nici note, nici portative, 
nici măsuri. Cînd le-a pus arcușul pe 
coarde. Tudor Preda a întors cîteva din 
nenumăratele pagini ale acelei imense și 
nesecat de bogate partituri care cuprinde 
vechile melodii ale folclorului. „Trecui 
podul pe la leasă”, „Pelin beau, pelin mă- 
nînc“, „Lelea cu coadele lungi" sau „Doina 
Oltului”, pe aceste bătrine cîntece care 
poate i-au slujit șl lui la ucenicie, le-a 
dat mai departe fiului și nepoților săi. 

■ Mihai Preda a dirijat în prima zi a finalei 
concursului șl unele dintre acele vechi 
cîntece populare prinse cu ani in urmă de 
la bunicul său.

De pe corzile viorii frămintate ori abia 
mingilate de arcuș, a izbucnit cintecul îna
ripat al „Ciodrliet” și nu numai cintecul 
ci și fîllîitui aripilor t-a auzit, t-a au-rt 
pinâ și trilul pierdut al păsării care se 
contopește cu depărtarea. Atunci. ca o în
cununare a viersului zburătoarei, însuși 
dirijorul a zvirlit o clipă vioara in sus, 
lăsînd-o să se invîrtească în jurul arcu
șului ca pasărea cintătoare în văzduh. 
Un an întreg a muncit Mihai Preda ca să 
cînte în felul lui, această bucată. Și astfel, 
la concursul echipelor artistice de ama
tori au fost iarăși răsfoite și îmbogățite 
printr-o nouă măiestrie filele aceleiași 
vechi, prețioase, nescrise partituri în care 
sînt cuprinse cîntecele poporului nostru.

TITA CHIPER

■ - -

Dansul echipei căminului cul
tural din Logig, raionul Reghin 
se terminase. Lumea aplauda cu 
căldură măestria acestor artiști 
și aștepta cu nerăbdare apariția 
unui cor sau poate a altei echipe. 
Deodată, parcă se aude zgomot 
de clopoței... Și iată: pe scenă 
își fac apariția 5 pitici. Sînt cel 
mai tineri 
din Logig : 
doar 9 ani 
Rusu Vasile

Publicul nu mai 
plaudind, iar micii 
se intimidau de 
trivă „giucau” i 
moașele jocuri bătrinești ..Rara”, 
^ărbuncul”, „De-a lungul” și 
Jxivirtita".

*
Prin anul 1953 directorul școlii 

dîn log £ tovarășul Pușkaș lo- 
sfi mz ca dragoste per.lni dan- 
Ksriăe poporului nostru, a for
mar o echipă de da-wrri de eo- 
pc. Băcrimi tarii '— rm: cu 
drag să-4 învețe pe ts mac 
joczrBe de dessB.

AKi-iarnJ a insraî !n «rf-pă 
M aâcM Vimtîc care ae dovedea 

l nc'i lajena. „Cad re 
inii abia începe a

cadrul celui de al III-lea concurs 
al echipelor de artiști amatori. 
Dar cea mai mare bucurie a co
piilor a fost atunci cînd s-au cla
sat primii pe regiune. Știau a- 
tunci că vor veni la București 
și vor avea atitea de văzut I în 
primul rînd călătoria cu trenul 
îi incinta pe toți. Iar Vasile visa 
să-și cumpere la București o mu
zicuță frumoasă 
tare „ar vrea a 
ea”.

Cele mai bine 
cute cu trenul de
la București — deși 
au fost pline de surprize pentru 
copii. Bunica „echipei”, țăranca 
muncitoare Rațiu Teodora, în 
vîrstâ de 60 ani, a venit și ea cu 
nepoțeii la București. „Tocmai la 
sfârșit să nu-mi văd nepoții 
giixiind ?“ spunea ea. In tren bu
nica i-a însoțit pe cei mici pinâ 
ia fochist căci de_ ei trebuiau să 
Fie mm merge trenul ți bunica 
sa știa să le răspundă ehîar la 
toate întrebările. Ajunși în 
București mereu, mereu, vedeau 
lucruri noi despre care „Cențîu” 
— cum îi spune bunica Iui Vi- 
cențu Rusu — vroia să știe tot 
„Lasă-mă bunico, c-apoi m-oi 
od-hm și os mîaca eu la Logig; 
zărea ' reau să văd, nu mi-i a 

F aiei a somn”.

Ei poftim, mai înțelege-te cu 
asemenea drac de copil.

La spectacolul de gală dat In 
cinstea zilei de 23 August, copiii 
au jucat mai bine ca oj-ieînd. Fie
căruia dintre spectatori îi puteai 
citi în ochi mîndria pentru a- 
cești mici dansatori, fii de țărani 
muncitori, care au venit dintr-un 
colț îndepărtat al țării, vorbind 
prin dansul lor despre viața 
nouă, a noastră, plină de bucu
rii și care aci au primit premiul 
I pe țară. Cînd bunica și-a văzut 
nepoții în brațele conducătorilor 
partidului și guvernului nostru, 
cu ochii împăienjeniți se gîndea 
la fericirea zilelor care le-a mai 
apucat să le trăiască. „Apăi Cen- 
țiu 
an 
pe 
de
ca rea „echipei”.

Dar parada militară de 23 Au
gust le-a plăcut copiilor cel mai 
mult și cînd au început să-i po
vestească bunicii ce au văzut 
vorbeau toți deodată. Se mai 
contraziceau pe ici pe colo, dar 
din toate, bunica a înțeles cît a 
fost de frumos și se gîndea că 
mult timp n-o să le mai stea co
piilor gura tot povestind ce fru
mos a fost la București.

SELINA LUPU

nostru o avea ce povesti un 
întreg, în sat” o 
bătrînă, veșnic nedespărțită 
copii și de„. desaga cu mîn-

puteai auzi
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Cea mai tînără" echipă de dansuri a căminului cultural 
din comuna Logig raionul Reghin (Regiunea Autonomă 
Maghiară).

Drumul bolovănos șerpuește ca o panglică 
prăfuită printre dealuri. Mașina urcă din ce în 
ce mai greu, se zbuciumă, scrîșnește, cotește tu
șind la serpentine și se oprește brusc la cite 
un colț. Ai impresia că ai pornit-o la un drum 
fără rost, că nu se poate să găsești comuna pe 
care o cauți tocmai aici, în cel mai înalt vîrf 
de deal. Urci, și întîlnești arar cite un om, care 
pare pornit la drum lung și care calcă chibzuit 
și egal, fără să se grăbească. Și deodată, tocmai 
cînd nu mai ai nicio nădejde, ai ajuns sus, pe 
cea mai înaltă culme.

Cățărate pe pereții dealurilor, tupilate șirag 
pe văi, sînt casele — nu mari, dar arătoase — 
ale sătenilor din Poiana.

In lunile de vară nu sînt 
în sat. Grînele nu prea vor 
menea dealuri, așa că, din 
tenii de pe aceste meleaguri s-au făcut oieri. 
Cu cele vreo' 30.000 de oi ale satului au plecat 
mai toți bărbații și flăcăii, ba chiar și multe 
femei, împrășțiindu-se în mai toate regiunile 
țării.

N-ai crede, pentru nimic in lume, că în 
sat ascuns de dealuri, în care ajunge cu 
odată-n zi, un autobuz obosit și prăfuit, 
cărui locuitori s-au împrăștiat prin toată 
ai să găsești atîtea lucruri care să te surprindă 
— de la difuzoarele de radio care se găsesc în 
fiecare casă pînă la listele de cititori evidențiați, 
afișate regulat în bibliotecă. Ei și-au făcut o 
bibliotecă cu peste 5.000 de volume, la care au 
fișe 769 de cititori și unde-1 găsești întotdeauna 
pe tovarășul Constantin Chilom, fie meșterind 
ceva prin registre, fie pregătind o recenzie pen
tru stația de radioamplificare, fie discutînd cu 
un cititor.

M-am gîndit cînd am aflat că a trimis bro
șuri, cărți și ziare ciobanilor la munte, în 6 
locuri diferite la vremea cînd ciobanii n-aveau 
altcum să-și petreacă ceasurile decît numărînd 
stelele sau fluierîndu-și necazurile în auzul oilor 
și izvoarelor și mi i-am închipuit, strînși în 
jurul unui foc și citind despre Bălcescu sau co- 
mentînd ultimele evenimente internaționale.

Am vizitat apoi construcția viitorului cămin 
cultural „Horla“, așezat în centrul satului, ceva 
mai sus. Și am avut din nou impresia că am 
privit peste ani ; sală de spectacole cu balcon, 
fumoar, sală de lectură, bibliotecă, săli pentru 
șah și repetiții. In față, proiectul unui viitor mic 
parc. O asemenea construcție cu care s-ar min- 
dri o casă de cultură orășenească — intr-un sat, 
și nimeni nu 
doar lipsa de

prea mulți oameni 
să crească pe ase- 
moșl-strămoși, să-

acest 
greu, 
și ai 
țara,

FLORILE VIEȚII NOI

LUMINILE CISTECULUI 
ȘI CINTECELE LUMINII

Se înserase. Am trecut pe atradă la ceasul 
cînd oamenii își termină munca si se duc pe la 
casele lor, să se spele și să se primenească. Am 
avut atunci două bucurii: Intfia, dud »-e ațelru 
șiragul de lumini pe stradă și-a zâmbit dm fie
care fereastră lumină electrică Cealaltă, eind 
am auzit svon de cîntec din mai fiecare casă 
și-am aflat că poienarii se pregătesc să se ducă 
la repetiție, ca în fiecare seară, sus la școali

Preț ca la vreun ceas după aceea — cînd 
se-noptase deacum — am făcut ți eu cuno
ștință cu mîndria oamenilor din Poiana: coruL 
Așezați cuminți în băncile în care se zbenguie 
dimineața copiii, i-am văzut pe moț Iancu Serb, 
cu 61 de ani de viață in spate — despre care 
am aflat că n-a lipsit niciodată de la repetiții
— pe cei trei frați Banu — Ion, cu 10 copii 
acasă, Traian cu 9 și Nicolae, care vine la cor 
cu cele 2 fete — pe învățătoarea Evdochia Alu- 
pului, deputată raională, pe utemista Maria 
Oprian și pe mulți alții mai ales tineri. Cîntau 
atenți întorsăturile grele ale „Hațeganei” ți o 
luau iar și iar de la inceput, de 100 de ori dacă 
era nevoie. Nu dădeau semn de oboseală, deși 
dirijorul — pretențios — vroia mereu mai bine.

Și-am mai cunoscut ceva, în seara aceea de 
repetiție pentru concurs, cînd oamenii din sat 
se înșiraseră cuminți în băncile de la școală : 
că acolo toți muncesc uniți, ca într-o familie și 
că treaba merge bine, oricît de grea ar fi, pen
tru că fiecare se știe profund interesat. Au venit 
la repetiție și tovarășul Fîntînă, președintele sfa
tului și Gheorghe Farcaș, din biroul de partid, 
care i-a certat cumplit, cu asprime, pe cei care 
au lipsit la repetiție și le-a dorit din inimă suc
ces celor care aveau să meargă la concurs.

Din povestirile dirijorului corului, tovarășul 
Gheorghe Bogdan, directorul școlii elementare
— pe care l-am găsit acasă, copiind cu migală 
nîște partituri — am aflat apoi povestea acestui 
cor, care 
nilor din

prin 1912 exista și o fanfară. în 1935 (reînființat 
de actualul lui dirijor) corul a existat un an și 
s-a desființat (atunci cînd dirijorul a plecat ca 
învățător la comuna Jina). In 1944, rod al eli
berării, corul a luat iarăși ființă ș. a început să 
se pregătească.

De atea in martie 1M7 a fost organizată prima 
man--fiestare publică, iar după aceea, imediat, un 
turneu la Deva, pe Valea Jiului, in minele de la 
Lupeni. Vulcan ț: Pecrila.

în acei ar. an, corul a luat premiul I la pri
mul ceoctrrs al formațiilor artistice, organizat 
pe Im» sindicală la Sibiu. La primul concurs 
pe țară, ia 1949. corul din Poiana a luat pre
miul HI pe țară și a cîntat la spectacolul de 
gală împreună cu alte două formații — singu
rele 3 din 460 cite au participat la concurs. In 
19M, la concursul căminelor culturale, a. obți
nut premiul I pe țară. Dar in 1951. la al doilea 
concurs al căminelor culturale, poienarii au 
avut un mare necaz: le-au luat-o înainte vecinii 
din Siliștea și lor îe-a revenit doar premiul II. 
(Pentru asia — deși nu-mi «pune nimic tovară
șul Bogdan — a fost mare necaz și in familie 
pentru că fratele lui — tovarășul Aron Bogdan, 
dirijorul din Săliște — i-a luat-o înainte cu 
un pas).

Concursul din anul acesta trebuie să decidă 
între poienari și săliștenl Și unii și alții s-au 
pregătit și uni: și alții s-au întrecut în idei și 
în mancă. Cine va ieși învingător?...”

îl ascult pe dirijor și mă minunez cum ține 
minte atîtea lucruri fără să și le însemne nici 
unde. Are în ochi o licărire veselă, de om care 
a pregătit o surpriză strașnică 
cură dinainte. Ce-o fi ?

corul s-a pregătit pentru concurs împreună cu 
ciobanii — fluerași din Jina — comuna vecină 
— care coboară de la deal și-și lasă oițele odată1 
pe săptamînă — dumineca — doar ca să vină 
la repetiție. Uneori vin la Poiana, fluierași! — o 
pornesc toți, chiar și bătrinul Vasile Bogda
nei — alteori se duc coriștii la Jina. Se întîl- 
neșc și cîntă împreună. Pregătesc marea sur
priză : culegerea populară „Pe plaiuri mărgi
nene” — suită culeasă și aranjată de dirijorul 
corului. Pînă la unul, toți ar munci, oricît pen
tru această izbîndă. Cum să nu reușească?

★
Satul e mai gol acum. Au plecat la Bucu

rești coriștii. Cei de acasă se întîlnesc seara 
pe la porți: ce-o fi pe acolo ? Acasă, in fami
lia Suciu, a rămas doar mama : tata — directo
rul căminului cultural; Anuța — învățătoa
rea; Ilie — elev — au plecat la București. 
La stația de radioamplificare lipsește Mărioara 
PrQdan, solista corului. Poienarii par calmi, dar 
sînt neliniștiți: cum va izbuti surpriza ? Știu ei 
peste 100 de cîntece, dar oare ce-au pregătit 
săliștenii ?

BUCURIE PE PLAIURI MARGINENE...

SURPRIZA

de care se bu-

a ajuns 
Poiana.

atît de mult în viața săte-

★
sătulii! nu-și mai' amintesc 

a existat prima dată 
1905—1906

—O melodie duioasă de fluer 
părtare. O fată întreabă brazii 
sînt supărați, iar brazii, foșnind, îi răspund că 
au rămas singuri.

Apoi chiote vesele, cîntecele ciobanilor și ba
cilor care se întorc în sat. Chipul fetei se lumi
nează de bucurie că se întoarce bădița, pe care-1 
întîmpină cu cîntec. Iar ciobanii chiuie și strigă 
să-i aștepte cu clătite și plăcinte, să se ospăteze 
după singurătatea munților și oboseala drumu
lui. Iată-i, se întîlnesc la chef, la joc și la pe
trecere. Ciobanii se necăjesc apoi că vor pleca 
iar și-și vor părăsi mîndruțele. Și din ciuda lor 
răzbate totuși bucuria unei noi reîntoarceri...

Asta-i surpriza tovarășului Gheorghe Bogdan:

se aude din de- 
în cîntec de ce

E liniște — o liniște plăcută, sărbătorească. 
Nu se aude decît vocea care anunță premiile . 
obținute la concurs. Din cînd în cînd, rafale de 
aplauze. Intr-un colț se agită, îmbujorați la 
față, un grup de țărani în costume frumoase : 
coriștii din Poiana (regiunea Hunedoara) au luat 
premiul I pe țară. O fată subțirică, palidă de 
emoție, cu ochii mari, s-a sprijinit de perete 
chiar lîngă scenă. De-abia mai are glas să răspundă - ...
înșiră 
Maria 
muna 
vocali. . . __ ____________
cu tîmpleie ninse și cu mustața “căruntă își 
șterge pe furiș ochii în colțurile cărora s-au ivit 
lacrimi ale bucuriei: e dirijorul corului din 
Poiana, tovarășul Gheorghe Bogdan, care a ob
ținut un premiu special. La formații instrumen
tale, premiul I pe țară l-a obținut echipa de 
fluerașl din Jina (regiunea Hunedoara). Vecinii 
din Săliște au fost întrecuți : corul lor a luat 
doar premiul III... •

Pe plaiurile mărginene, ciobanii care-și 
trăiau acolo zilele chinuite, trăiesc acum bucu
ria succesului, a prețuirii măiestriei lor —, 
artiști amatori, oameni liberi, stăpîni pe viața 
și pe viitorul lor.

întrebărilor repezi ale unui ziarist care 
grăbit, pe filele albe ale unui carnețel: 
Prcdan, 19 ani, solista corului din co- 
Poiana — premiul I pe țară, lâ, soliști . 
Puțin mai departe, într-un grup,'un om

NEDELEA înexistaGrapă ILEANA RACOVITA
prilejuiește 
pricina că-

(Necaz mai 
electric din

se miră, 
material

un cor în Poiana, 
orice caz unul,

bătrînii



Din experiența Comsomoîulul

Comiteieie raionale — mai aproape 
de masa tineretului

Din toate colturile țarii au sosit în re
giunea noastră aproape 16.000 de tineri 
tractoriști, mecanici, șoferi, lăcătuși. Ei 
aveau sarcina de a valorifica 1.325.000 
hectare de pămînturi noi.

Organizațiile comsomoliste de la sate 
au devenit mai numeroase, duc o viață 
mai activă. A crescut și influența lor asu
pra tineretului. In sovhozurile regiunii 
numărul comsomoliștilor a crescut de 5 
ori ,1a stațiunile-de mașini șl tractoare — 
aproape de 6 ori. La S.M.T.-ul „Organi
zatorul" din raionul Șortandinski, de pil
dă, erau înainte 17 comsomoliști iar acum 
sînt 227. Asemenea exemple sînt multe.

în noile condiții se ridică simțitor ro
lul și răspunderea comitetului raional să
tesc de comsomol. C.C. al Comsomolului 
a adoptat o hotărîre cu privire la noua 
structură și noile scheme ale comitetelor 
raionale sătești. Noua structură oferă co
mitetului raional posibilitatea de a cu
noaște mai bine munca și viața tineretu
lui din S.M.T.-uri și colhozuri, din fiecare 
brigadă de cîmp și de tractoare. A cu
noaște bine acestea, a fi la curent cu si
tuația, a înlătura cu energie lipsurile este 
foarte important în raioanele unde se va
lorifică pămînturi înțelenite, unde lu
crează un număr mare de tineri.

Viața însăși cere o strînsă legătură a 
activistului comsomolist de la sate cu pro
ducția și cu centrul ei — stațiunea de ma
șini și tractoare.

în această privință este plină de învă
țăminte experiența muncii lui Andrei 
Garkușa, instructor al comitetului raional 
de comsomol Atbasarski pentru zona 
S.M.T.-ului Kosbarmak. El nu mai locu
iește în centrul raional, ci la acest S.M.T. 
Aproape tot timpul său de muncă Andrei 
și-l petrece printre tinerii din brigăzile 
de cîmp și de tractoare.

Acum cîțiva ani Garkușa a fost secre
tar al organizației comsomoliste din col
hozul „Eroul Kurmanov". După aceea, 
fiind attivist al comitetului raional, el 
tindea' întotdeauna spre o muncă prac
tică Vie. mai aproape de oameni, dar la 
comitetul raional era nevoit să piardă 
mult timp cu întocmirea diferitelor situa
ții, informații și referate. Pe la organiza
țiile de baza eî pleca pentru puțin timp 
și mereu în locuri diferite. Aceste depla
sări aduceau prea puțin folos și Garkușa 
simțea aceasta. Cînd a început restructu
rarea apăratului la comitetul raional, An
drei a cerut să fie trimis ca instructor 
pentru zona S.M.T. Biroul comitetului ra
ional a fost de acord.

înainte Garkușa vizita zonele a patru 
S.M.T.-uri dar nu cunoștea bine viața 
comsomoliștilor, a tineretului de acolo. 
Acum însă, el cunoaște bine pe tinerii 
tractoriști și ajutori de tractoriști de la 
S.M.T. Kosbarmak. pe tinerii crescători 
de animale din colhozurile din împreju
rimi. El a ajutat comitetului de comsomol 
al S.M.T.-ului să înființeze organizații 
comsomoliste în toate cele 18 brigăzi de 
tineret, i-a instruit pe noii activiști.

Colectivul stațiunii de mașini și trac
toare a fost completat cu tineri noi ve- 
niți. înainte, în organizația de bază erau 
22 de comsomoliști, iar acum sînt 153. 
Dacă Garkușa ar fi rămas în centrul raio
nal șj ah țFstat la comitetul raional, n-ar 
fi reușit niciodată să facă atît de repede 
cunoștință și să se împrietenească cu noii 
veniți;

Cînd tinerii i s-au plîns că președintele 
de colhoz, tov. Guleaka, ține clubul în
cuiat, instructorul Garkușa a intervenit 
imediat și a obținut să se deschidă clu
bul ; după o jumătate de oră. tineretul 
dansa și se distra. El a ajutat tinerilor să 
procure un aparat de radio, le-a găsit cite

Comuna Vidra din raionul Vrancea, re
giunea Bîrlad este numită de locuitorii 
acestui raion „Poarta Vrancei". Ea se gă
sește așezată pe apa Putnei la intrarea 
munților Vrancei. lucru ce face justificată 
această denumire. Neștearsă din amintire 
este pentru țăranii muncitori din această 
regiune* * viața grea pe care au dus-o în 
trecut, pe timpul regimului burghezo-mo- 
șieresc.. Acum Zece ani in comunele raio
nului Vrancea domnea jaful exploatatori
lor, întunericul și neștiința de carte. As
tăzi viața țărănimii muncitoare din acest 
ținut s-a schimbat și s-a schimbat și în
fățișarea acestui raion. Au apărut școli 
noi. cum ar fi Școala medie de 10 ani ce

La atelierul, meca
nic al fabricii de sti
clărie „Vitro-Metan" 
din Mediaș l-am cu
noscut pe tînărul inovator Pasăre Gheor- 
ghe. Lucra la strung cu dispozitivul pro
pus de el Folosirea dispozitivului pentru 
strunjirea inelelor cu care se formează 
gura borcanelor, a făcut ca productivitatea 
muncii la mașină să crească cu 20 la sută.

Numeroși tineri sînt dornici de a-și spori 
contribuția la realizarea și depășirea
sarcinilor de plan.'Ei studiază procesul 
tehnologic și apoi propun inovații.

La confecționarea dispozitivului pentru 
mecanizarea spălării nisipului abraziv lu
crează maistru] sudor Mayer Anton îm
preună cu utemiștii Kovacs Ludovic. 
Miiller Wilhem ș‘i alții Odată cu aplica
rea acestui dispozitiv se va reduce sim
țitor volumul de muncă fizică, iar spă
larea mecanică a nisipului va contribui 
la creșterea productivității muncii. La 
biroul A.S.I.T. am aflat că tînărul Toma- 
nik Alexandru a propus construirea 
unui transportor la cuptoare. Cu ajuto
rul acestuia se introduce sticla în cup
tor unde se face călirea.

Fiind pus . în funcțiune acest monorei 
(transportor) s-a redus aproape complet 
spargerea sticlelor, fapt care a făcut să 
crească productivitatea muncii De ase
menea tînărul Forman Octavian, șeful 
secției gravură, a propus să se confecțio
neze în fabrică butirometrl pentru măsu
rat grăsimea laptelui Acum butirometrii. 
care înainte se importau, se construiesc in 
serie ia fabrica -.Vitro-Metan"

In întreaga fabrică munca este încunu
nată de noi și frumoase succese In sec
ția hu9ă munca se desfășoară intr-un

V. Fomin
secretarul comitetului regional 
de Comsomol din Akmolinsk

o locuință mai bună tinerilor căsătoriți, 
i-a chemat la treabă pe leneși.

înainte se întîmpla să vină la comitetul 
raional cîte un tînăr cu rugămintea să fie 
ajutat să-și procure, să zicem, un pat sau 
niște cizme și i se răspundea: „Ne intere
săm noi de asta, treci peste vreo 2-3 zile". 
Acum însă situația e cu totul alta cînd 
instructorul comitetului raional e la fața 
locului, vede totul și dacă lucrează ener
gic și cu tragere de inimă, poate să re
zolve fără întîrziere cazurile de acest fel 
care, trebuie să spunem, sînt foarte im
portante, deoarece de ele depinde bunul 
trai și dispoziția tînărului mecanizator 
și prin urmare și succesul lui în muncă.

Odată, președintele colhozului „Karl 
Marx" i-a povestit lui Garkușa că la fer
mele zootehnice furajele nu sînt aduse la 
timp pentru că e lipsă de oameni. Instruc
torul comitetului raional a organizat în
dată o duminică de muncă voluntară pen
tru transportul finului la fermele zooteh
nice.

Acum, In zona S.M.T.-ului Kosbarmak, 
instructorul comitetului raional are multe 
ajutoare destoinice, activiști combativi, 
care au îndrăgit munca de comsomol. Co
mitetul raional de comsomol are pe cine 
să se sprijine. Experiența muncii lui An
drei Garkușa ne arată că instructorul co
mitetului raional pentru zona S.M.T. va 
ajuta comitetul raional să se apropie mai 
mult de comsomollștii de la sate, să facă 
întreaga lui activitate mai rodnică.

Aceasta o dovedește și experiența co
mitetului raional de comsomol al raionu
lui Molotov. încă înainte de începutul 
muncilor agricole de primăvară comitetul 
raional i-a încredințat șefului secției or
ganizațiilor de comsomol, tov. Kriucikov, 
zona S.M.T.-Sandîctav, iar pe al doilea 
secretar al comitetului raional, tov. agro
nom Bupejanov l-a delegat să se îngri
jească de organizațiile comsomoliste din 
zona S.M.T.-Preborajensk. Acum, activiștii 
nu se mai mulțumesc să treacă prin ra
ion, nu mai fac „morală", ci duc o muncă 
de conținut cu secretarii organizațiilor de 
bază.

Despre întrecerea socialistă a tineretului 
se spun adesea multe cuvinte. Dar rupe
rea de brigăzile de tractoare și de cîmp 
— iată ce împiedica înainte mai mult ca 
orice comitetul raional să conducă cu suc
ces întrecerea tineretului. Pentru a ajuta 
operativ întrecerea și, dacă este necesar, 
pentru a interveni la timp în unele ches
tiuni ca transportul carburanților, al apei, 
aducerea pieselor de schimb, respectarea 
graficului orar, — activistul de comsomol 
nu reușește să facă prea mult venind din 
thnp in timp cînd tntr-un S.M.T., cînd în 
altuL Aici se cere o mare operativitate.

Cu cît comitetul raional este mai aproa
pe de tinerii mecanizatori și colhoznici, 
cu atît va conduce cu mai mult succes 
întrecerea. Or, această conducere vie a 

'•organizațiilor de bază se realizează acum 
prin instructorii comitetului raional pen
tru zonele S.M.T.

Prima experiență, deși încă destul de 
modestă, ne arată că restructurarea comi
tetelor raionale sătești de comsomol ne 
va ajuta acum să îndeplinim mai repede 
și mai bine indicațiile și sfaturile organi
zațiilor de partid. Prietenul mai mare și 
sfătuitorul lui Garkușa. de pildă, este An
drei Ivanovici Obuhov, secretarul comi
tetului raional de partid pentru zona 
S.M.T.-Kosbarmak. El îi explică amănun
ți*  lui Andrei cele mai urgente sarcini de 

Poarta Vrancei
a intrat în funcțiune încă din anul trecut 
De asemenea s-au construit noi cămine 
culturale, au fost electrificate comune ca 
Vidra și Năruja, iar lucrările primei șo
sele care va lega comuna Valea Sării de 
Năruja sînt In tot

Pentru continua ridicare a nivelului de 
trai material și cultural al țăranilor mun
citori din comuna Vidra se mal constru
iesc acum din fondul centralizat al statu
lui o nouă clădire cu 7 săli de clasă pen
tru Școala medie și cinci clădiri-locuințe 
muncitorești.

Prin autoimpunere și cu sprijinul statu
lui în curînd vor mai începe în comuna 
Vidra lucrările unui nou cămin cultural de

~~ 

La o fabrică de sticlărie
ritm viu. Nu se pierde nici un minut 
Confecționarea sticlelor cere multă iu
țeală și pricepere și de acest lucru dau 
dovadă tinerii sticlari. Brigăzile utemiste 
sînt în fruntea întrecerii și sînt exemple 
de urmat pentru toți tinerii.

La cuptorul nr. 7 lucrează brigada ute- 
mistă fruntașă, condusă de Scutaru Iosif.

Scutaru mi-a vorbit despre succesele 
brigăzii Iui.

— Brigadp noastră a luat ființă în 1949. 
E drept că de atunci unii tineri au fost 
mutați în alte brigăzi după ce s-au califi
cat. eu însă am rămas tot aici. De la 
început am căutat să-mi organizez bine 
munca pentru a obține succese cît mai 
mari. Discutarea unor probleme legate de 
îmbunătățirea activității noastre a stat 
și stă în centrul preocupării membrilor 
brigăzii.

Intr-un timp aveam de confecționat un 
nou model de pahare. La început n-am 
obținut rezultatele așteptate. Cauza era că 
după ce Introduceam paharul în formă 
trebuia să așteptăm mult timp pînă să 
se răcească forma pentru a putea confec
ționa paharul următor. Trebuia deci gă
sită o altă soluție Am discutat problema 
intr-o consfătuire de producție cu în
treaga brigadă, iar ca urmare s-a propus 
confecționarea unei cutii care si fie in
trodusă pe formă' și să o răcească cu aju
torul aerului comprimat. Cutia a fost 
confecționată iar noi am reușit apoi să 
producem în 8 ore cu 2500 pahare mai 
mult decît produceam înainte. <

Folosind experiența sticlarilor sovietici, 
lucrăm acum în brigadă cu 8 tineri în

loc de 12. Căratul paharelor Ia cuptorul 
de călire îl tăceau înainte 2 tovarăși... 
Acum cu ajutorul unei lopeți mai mari 
se poate duce la cuptorul de călire de 
către o singură tovarășă același număr de 
pahare. De asemenea. Ia forma de pa
hare s-a adăugat o pedală, care ușurează 
munca.

★
Am cercetat cu atenție unul din cup

toarele de călire a sticlei După ce pro
dusele sînt călite, ele sînt transportate în
cet pe o bandă rulantă la celălalt capăt 
al cuptorului unde li se face sortarea și 
așezarea în lăzi.

Tinerei Jold Ana, de curînd primită în 
organizație, nu-1 scapă nlciun pahar ne
controlat Ea veghează ca produsele în
treprinderii să nu ajungă sparte la ma
gazinele de stat

în vreme ce asistam la operația de 
control a produselor, am observat că un 
tînăr cerceta cu atenția fiecare ladă în 
care se găseau pahare sortate și nesor
tate. La început am bănuit că este con
trolor, dar am aflat că tînărul Doboș 
Stefan este responsabilul unei brigăzi ute
miste A lucrat în alt schimb, dar a venit, 
ca de obicei, să vadă cantitatea și cali
tatea produselor brigăzii.

M-am apropiat de Doboș In mînă avea 
un creion și o hîrtie pe care înșiruise cî- 
teva cifre. Notase producția ce o dăduse 
brigada într-un schimb, numărul pahare
lor sparte etc Pe baza datelor luate se 
analizează munca brigăzii felul cum s-a 
achitat de sarcini fiecare tînăr. se cri
tică lipsurile și se fac propuneri pentru 
îmbunătățirea activității brigăzii.

Am trecut apoi șl 
prin alte secții. La
șlefuit brigada de
fete condusă de

Schuster Maria lucra la arsul și tăiatul 
sticlelor de lampă. Rusu Elena și Pop
Floarea se numără printre fruntașele bri
găzii. Nici celelalte tinere nu se lasă mai 
prejos. în ultima lună întreaga brigadă a 
obținut o depășire a normei de peste 20 
la sută. La sculptură Sfefhler Francisc, 
Steiner Matilda șl alți membri ai bri
găzii, pe care o conduce Ferdinand Ian- 
ciovici, au deprins ușor meșteșugul sculp
turii sticlei. Această fază de lucru cere 
multă atenție. De ea depinde aspectul pa
harelor.

Cînd a absolvit școala profesională, ute- 
mistul Avram Ion a fost repartizat la fa
brica „Vitro-Metan" însă nu la secția 
pictură, unde lucrează acum. A dat tîr- 
coale o săptămînă două pe la tocul de 
muncă al tinerilor de aici, dar nu în
drăznea să-i sufle un cuvînt maistrului. 
Intr-o zi, i s-a adresat spunîndu-i:

—Eu aci aș vrea să lucrez. Vedeți... 
îmi place mult această meserie, cu drag 
aș practlca-o.

Maistrul nu a discutat atunci prea multe 
cu Avram Ion. După cîteva zile mais
trul l-a anunțat că i s-a aprobat să lu
creze la secția pictură. Astăzi Avram Ion. 
fiu de țăran sărac de pe Tîmave, se nu
mără printre cel mai buni membri ai bri
găzii utemiste condusă de Pali Ana.

Despre foarte mulți tineri s-ar mai pu
tea vorbi.

Am mai trecut și prin alte secții Pre
tutindeni tineri asemenea lui Scutaru sau 
Jold. muncesc cu*  dragoste.

POPA GAVRIL
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Stalin

Tovarășului SIMION BUGHICI
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Romine 

București
De ziua .celei de a zecea aniversări a eliberării patriei dv. de către eroica Armată 

Sovietică, vă rog, tovarășe ministru, să primiți urările mele cele mai sincere pentru 
obținerea de noi succese de către Republica Populară Romînă în opera de construcție 
pașnică și în lupta de apărare a păcii în lumea întreagă. Sînt convins că legăturile 
de prietenie care s-au consolidat atît de mult între popoarele noastre în acești zece 
ani, se vor întări și mai mult. în viitor spre binele comun al acestora și spre binele 
păcii în întreaga lume.

BEHAR SHTYLLA
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Albania

Tovarășului SIMION BUGHICI
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Romine

București
Vă rog, tovarășe ministru, să primiți cu ocazia celei de a 10-a aniversări a eli

berării Romîniei de sub ocupația hitleristă și de sub robia fascistă, felicitările mele 
cordiale șl urări poporului frate romîn de continue succese tn lupta pentru cons
truirea socialismului în patria sa și pentru pace în lumea întreagă.

MINCIO NEICEV 
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului SIMION BUGHICI
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Romine

București
Vă rog, tovarășe ministru, să primiți felicitările mele cele mai cordiale cu pri

lejul celei de a zecea aniversări a eliberării poporului romîn de către eroica Armată 
Sovietică. Urez ca pe viitor colaborarea frățească dintre popoarele romîn și maghiar 
să servească și mai rodnic cauza noastră comună de ridicare a bunăstării popoare
lor noastre șl de cucerire a unei păci trainice,

BOLDOCZK1 JANOS 
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Ungare.

producție ale S.M.T.-ului și ale colhozuri
lor din zona acestuia, hotărîrile de partid. 
Toate acestea ajută comitetului raional de 
Comsomol să fie la curent cu evenimen
tele, să meargă în pas cu viața. După dis
cuțiile cu tineretul din brigăzile de trac
toare, Andrei Ivanovici discută de obicei 
cu Garkușa, îl sfătuiește cum să organi
zeze mai bine munca și îl ajută la timp 
pe tînărul instructor dacă acesta greșește.

Pînă în ultimul timp, unele comitete ra
ionale sătești din regiunea noastră, ba 
chiar și comitetul regional de comsomol, 
acordau prea puțină atenție creșterii or
ganizațiilor de bază din colhozuri.

E suficient să spunem că în raionul 
Erkenșilikski, unde în tot decursul anului 
trecut au fost primiți în Comsomol nu
mai 9 tineri colhoznici, în primele 5 luni 
din anul acesta nu a fost primit nici unul. 
Unele organizații din colhozuri aveau prea 
puțini membri și erau slabe. Acum acti
viștii comitetului raional, delegați în zo
nele S.M.T., studiază cu atenție viața fie
cărei organizații de bază din colhozuri, o 
ajută să crească, să întărească legăturile 
cu tineretul.

Restructurarea activității comitetului ra
ional sătesc înseamnă a renunța hotărît 
la birocrație și cancelarism. Aceasta le 
va da posibilitate activiștilor să se ocupe 
de munca vie, cu oamenii, cu tineretul. 
La noi tot se mai discută uneori dacă e 
nevoie ca organizațiile comsomoliste de 
bază să trimită la comitetele raionale pro
cese verbale ale adunărilor. Dar odată ce 
instructorul comitetului raional se află zi 
de zi în contact cu comsomoliștii, nu mai 
e nevoie să se piardă timpul eu cititul 
proceselor verbale. Ba chiar nici el nu se 
ya simți atras de hîrtii. Ce nevoie are, de 
pildă. Garkușa să ceară acum procesele 
verbale, cînd trăiește la S.M.T. și cunoaște 
bine tot ce se petrece în organizațiile com
somoliste ale colhozurilor din zona sa ?

Ședințe, consfătuiri, hîrtii — toate aces
tea sînt folosite acum la noi mai puțin. 
Activiștii comitetelor raionale și ai comi
tetului regional de Comsomol se deplasează 
mai des în colhozuri, sovhozuri și S.M.T.- 
uri. E drept că și înainte ei se deplasau 
mult în organizațiile locale. Dar atunci 
aceste vizite nu aduceau întotdeauna un 
folos real. Numai în două luni, de pildă, 
în raionul Erkenșilikski au fost patru ac
tiviști ai comitetului de Comsomol. Ei au 
stat acolo cite 15—20 de zile, dar nu s-a 
remarcat nici o îmbunătățire simțitoare 
în munca organizațiilor comsomoliste din 
raion. Tovarășii noștri au lucrat acolo fără 
a cunoaște suficient de adine chestiunile 
și condițiile locale. Fiecare din ei se apuca 
să facă din nou cunoștință cu situația și 
să înregistreze aceleași lipsuri. Acum cînd 
activiștilor comitetului regional li s-au în
credințat anumite raioane, treaba a înce
put să meargă mai bine.

Viața îi obligă pe conducătorii de Com
somol să studieze mai adine experiența 
fruntașilor în agricultură, realizările știin
ței, să-și însușească agrotehnica pămîn- 
turilor înțelenite. Pentru ca instructorii 
comitetului raional pentru zonele S.M.T 
să-și ducă munca' mai bine, trebuie să 
cunoască producția nu în general, ci con
cret. Iată de ce îi ajutăm pe activiștii 
noștri să-și completeze cunoștințele pen
tru a deveni adevărați conducători ai ti
neretului

In prezent, comitetul promovează cu 
mult curaj în munca de conducere tineri 
activiști dintre comsomoliștii care au ve
nit în Kazahstan din Moscova, din Ucrai
na și din alte locuri.

(din „Comsomolscala pravda"
nr. 183,1954)

mărimea unui teatru cu 300 locuri, săli 
pentru bibliotecă și o cabină de proiecție.

PeMtru realizarea acestor mărețe con
strucții țărănimea muncitoare din Vidra în 
frunte cu comuniștii dau un prețios aju
tor. Utemiștii și tinerii sînt de asemenea în 
primele rinduri. Exemplu sînt utemiștii 
Druțan Ion, Albu Teodor, Radu Varvara, 
Luca Ștefan, Neagu Cristian, Luca Ion, 
Popa Dobrița, Lazăr Maria, Ivaneș Ileana, 
Pană Maria, Iacob Maria, Didoiu Ni- 
culina.

Corespondent
MIHAIL ENACHE

------------- —---- ----------
In Editura de stat 

pentru literatură politică
a apărut în broșură :

DIRECTIVELE CONGRESULUI AL 
II-LEA AL PARTIDULUI CU PRI
VIRE LA DEZVOLTAREA AGRI
CULTURII ÎN URMĂTORII 2—3 
ANI

80 pag.

Recitaluri date de artiștii 
sovietici

Violonistul sovietic Iulian Sitkovețki, 
laureat al Concursului unional și al Con
cursului internațional de la Varșovia, 
acompaniat Ia pian de Alexandr Dediu- 
hln, a dat un recital duminică seara în 
sala Ateneului R.P.R., în cadrul căruia a 
interpretat piese de Frank, Bach, Ceaikov- 
ski, Șostakovici, Prokofiev șl Paganini.

în seara următoare, în aceeași sală vio
loncelistul Iakov Slobodkin, laureat al 
Concursului unional și al Concursului in
ternațional de la Praga, acompaniat la 
pian de Alexandr Dediuhin, a dat un re
cital care a cuprins lucrări de Bach, 
Haydn, Saint Săens, Prokofiev, Dumi
trescu, Chopin și Arutiunian.

Recitalurile date de artiștii sovietici au 
fost primite cu multă căldură de ascul
tători.

(Agerpres)

O expozifie a școlilor 
rezervelor de muncă

Telegrame primite 
cu ocazia zilei de 23 August 

Tovarășului dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine
București

în numele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole 
și al meu personal, vă transmit un salut fierbinte și vă felicit din suflet pe dv., 
tovarășe președinte, și prin dv. întreg poporul romîn, cu ocazia celei de a 10-a ani
versări a eliberării Romîniei de sub jugul fascist de către eroica Armată Sovietică. 
Poporul romîn, sub conducerea gloriosului Partid Muncitoresc Romin, și cu ajutorul 
frățesc multilateral al Uniunii Sovietice, a obținut succese mărețe în construcția noii 
Romînii popular-democrate. Aceste succese ale poporului frate romîn stîrnesc întot
deauna un sentiment de adîncă bucurie în inimile oamenilor muncii din țara noasțră. 
Poporul mongol dorește sincer poporului romîn prieten succese strălucite în viitor 
în munca de construire a socialismului în țara sa și în lupta comună a popoarelor 
iubitoare de pace, în frunte cu puternica Uniune Sovietică, pentru pace, democra
ție și socialism.

ZAMSRAGIN SAMBU
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

In holul Casei Universitarilor din Cluj 
s-a deschis de curînd expoziția școlilor 
rezervelor de muncă din regiune. Aici, 
sînt expuse diferite produse în miniatură 
lucrate cu multă măiestrie de elevii aces
tor școli. In pavilionul principal, elevii 
de la Școala profesională nr. 1 din Cluj 
au expus miniatura unei mașini de găurit 
care se pune în funcțiune cu ajutorul 
curentului electric, mai multe tipuri de 
polizoare, bobinaje electrice etc. Intr-un 
alt pavilion sînt expuse bunuri metalice 
de larg consum realizate de elevii Școlii 
profesionale din orașul Dej, ca : mașini 
de gătit, cazane de tinichea, balanțe etc. 
Mașina de gătit cu petrol, inovație a ele
vilor de la această școală, atrage atenția 
vizitatorilor.

Expoziția școlilor rezervelor de muncă 
din regiunea Cluj oferă un minunat prilej 
de manifestare a cunoștințelor însușite 
de elevi în timpul cursurilor, dovedind 
totodată atenția pe care o acordă statul 
nostru pentru ridicarea de noi cadre ca
lificate.

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine

București
De ziua sărbătorii naționale a poporului romîn prieten — cea de a zecea ani

versare a eliberării Romîniei de sub jugul fascist de către glorioasa Armată Sovie
tică — vă transmit dv., tovarășe președinte, și prin dv. guvernului și poporului frate 
romîn, un salut fierbinte și felicitări cordiale din partea poporului mongol, a guver
nului Republicii Populare Mongole și a mea personal. Succesele uriașe obținute de 
poporul romîn în cei zece ani de la eliberare în toate domeniile economiei și culturii 
țării bucură în mod sincer poporul mongol care este legat de poporul romîn _printr-o 
prietenie frățească de nezdruncinat. Vă doresc dv. și întregului popor romîn noi și 
mari succese în construirea socialismului în țara dv., în lupta pentru întărirea puter
nicului lagăr al păcii, democrației și socialismului în frunte cu prietena noastră 
comună marea Uniune Sovietică. _ _ _ _

J. ȚEDENBAL
Prim Ministru

al Republicii Populare Mongole

Telegrama regelui Danemarcei

Excelentei Sale Domnului dr. PETRU GROZA

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

București
Cu ocazia sărbătorii naționale, rog pe Excelența Voastră să primească felicitările

mele sincere.
FREDERIK

Examen de admitere
Institutul de Științe Economice și Plani

ficare „Vladimir Ilici Lenin" din Bucu
rești, piața M. Eminescu nr. 6, raionul 
Stalin, anunță că examenul de admitere 
pentru Facultatea de Planificare, Facul
tatea de finanțe și credit și Facultatea de 
statistică, secțiile fără frecvență, se va 
ține în ziua de 10 septembrie a.c.

Examenul de admitere se va da la ur
mătoarele discipline:

— limba romînă
— limba rusă
— matematici
— geografia R.P.R.
Pentru înscriere sînt necesare: certifi

catul de naștere, diploma de absolvire a 
unei școli medii sau a unei școli echiva
lente, o declarație tip (obținută de la In
stitut) completată, recomandarea de la 
locul de muncă cu indicația postului pe 
care-1 ocupă candidatul și specialitatea în 
care lucrează, trei fotografii 6/9, taxa de 
lei 5.

Candidații vor fi înștiințați din timp 
asupra centrului unde vor susține exa
menele. RECTIFICARE

Excelentei Sale Domnului dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine
București

Cu ocazia celei de a 10-a aniversări a eliberării Romîniei, adresez Excelenței
Voastre și poporului romîn felicitările mele și urările cele mai bune.

IZHAK BEN ZWI
Președintele Israelului

Telegrama reginei Olandei 
Domnului dr. PETRU GROZA

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine 

București 
Cu ocazia sărbătorii naționale, vă trimit urările mele cele mal bane pentru feri

cirea și prosperitatea țării d-voastre.
JULIANA

Tn proiectul Directivelor Congresului al 
Il-Iea al partidului cu privire la dezvol
tarea agriculturii în următorii 2—3 ani, 
publicat în ziarul nr. 1659 din ziua de 27 
august 1954, punctul 1 din capitolul XII, 
intitulat: „Cointeresarea materială a ță
rănimii muncitoare în creșterea produc
ției agricole" se va citi astfel:

1. — începind din anul 1955, să se îm
bunătățească sistemul de colectare a lap
telui și a lînii, prin micșorarea număru
lui de categorii de gospodării agricole, 
astfel îneît țăranii muncitori să fie sti
mulați la creșterea unul număr cît mai 
mare de animale.

Telegrama Președintelui Turciei
Excelentei Sale Domnului dr. PETRU GROZA

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine 

București 
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare Romîne, prezint Excelenței 

Voaste felicitările mele cele mai bune.
CELAL BAYAR

Tovarășului SIMION BUGHICI
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Romine 

București
Cu prilejul celei de a zecea aniversări a zilei eliberării Romîniei, vă trimit, 

tovarășe ministru, un salut frățesc. Urez din tot sufletul, poporului romîn strălucite 
succese în toate domeniile construcției socialiste. Sînt convins că prietenia vietnamo- 
romînă se va întări și consolida pe zi ce trece.

FAM VAN DONG
Locțiitor al Primului Ministru 

și Ministru ai Afacerilor Externe a. i.
al Republicii Democrate Vietnam



O mare victorie a forțelor păcii

Poporul francez a respins tratatul 
„comunității defensive europene”

0 revistă americană despre divergentele anglo-americane

PARIS 30 (Agerpres). — Poporul francez a respins tratatul 
cu privire la „comunitatea defensivă europeană".

După trei zile de dezbateri, Adunarea Națională franceză 
s-a pronunțat cu 319 voturi pentru și 264 contra, în favoarea 
eșa-zisei „probleme preliminare" care fusese prezentată de 
deputatul republican independent Aumeran. In procedura 
parlamentară franceză, „problema preliminară" înseamnă pre
zentarea unei propuneri prin adoptarea căreia dezbaterile 
asupra unei probleme încetează iar proiectul de lege aflat în 
discuție este respins imediat — în cazul de față proiectul de

lege privitor la ratificarea tratatului „comunității defensive 
europene".

Astfel, poporul francez, care timp de luni întregi a luptat 
fără încetare împotriva C.D.E., trimițînd delegații săi pentru 
a face cunoscut deputaților din parlament hotârîrea sa, votînd 
moțiuni in cadrul a numeroase mitinguri, declarînd greve, a 
triumfat.

în ochii luțnii întregi, poporul francez este mîndru de victo
ria sa care este în același timp victoria păcii internaționale.

Dezbaterile
PARIS 29 (Agerpres). — După cum s-a 

enunțat, la 28 august, în Adunarea Națio
nală franceză au început dezbaterile în 
problema tratatului „comunității defen
sive europene".

Jules Moch, raportorul Comisiei pentru 
afacerile externe a Adunării Naționale, a 
subliniat că tratatul cu privire la „comu
nitatea defensivă europeană" contravine 
principalelor prevederi ale constituției 
Republicii Franceze, implică o serioasă 
îngrădire a suveranității naționale. Dacă 
acest tratat ar fi tradus în viață, a decla
rat el, parlamentul francez ar fi lipsit, 
de pildă de asemenea prerogative impor
tante cum sînt dreptul de a determina 
durata serviciului militar, de a stabili 
efectivul armatei, soldele militarilor, de 
a stabili cheltuielile militare. Ministrul 
Afacerilor Externe ar pierde dreptul de 
a duce tratative cu privire la ajutor 
străin pentru Franța și de a întreține re
lații cu state care nu fac parte din „co
munitatea defensivă europeană" în pro
blemele care intră în competența orga
nelor conducătoare ale acestei „comuni
tăți". Ar fi ciuntite chiar și prerogativele 
consfințite prin constituție ale președin
telui republicii și ale ministrului Apărării 
Naționale. Jules Moch a declarat că tra
tatul cu privire la „comunitatea defen
sivă europeană" în actuala sa formă con
travine tratatului franco-sovietic încheiat 
în 1944 la Moscova, acordurilor de la Yalta 
și Potsdam și chiar acordurilor încheiate 
între țările occidentale la Londra în 1947, 
deoarece toate aceste tratate și acorduri 
prevăd dezarmarea și demilitarizarea de
plină a Germaniei.

Jules Moch, a declarat de asemenea că 
în urma traducerii în viață a tratatului, 
Germania occidentală va obține în curind 
supremația asupra Franței și că forțele 
ei armate vor fi de 2—3 ori mai mari de- 
cît forțele franceze.

Avînd fără îndoială în vedere presiunea 
exercitată de S.U.A. asupra Franței, Ju
les Moch a adăugat: „Nu uit dezamăgirea 
pe care votul parlamentului o va provoca 
aliaților Franței. Dar se poate oare igno
ra voința clar exprimată a Franței ? Se 
vorbește de înarmarea Germaniei prin- 
tr-un acord bilateral, sau de intrarea 
Germaniei în Uniunea nord-atîantică.... 
Dar aliații nu pot adopta asemenea hotă- 
rîri fără consimțămîntul Franței".

Jules Moch a declarat că Comisia pen
tru afacerile externe, în numele căreia 
vorbește, a ajuns la concluzia că este ne
cesar să se respingă proiectul de lege cu 
privire la ratificarea tratatului „comuni
tății defensive europene".

„Liberation" despre

din Adunarea Națională franceză
PARIS 29 (Agerpres). — După prezen

tarea raportului de către Jules Moch au 
mai luat cuvîntul o serie de deputați 
care, vorbind în numele diferitelor co
misii parlamentare, au exprimat punctul 
de vedere al acestora în problema C.D.E.

Max Lejeune, președintele comisiei 
pentru apărare, a declarat că adoptarea 
tratatului comunității defensive europene 
ar duce la refacerea armatei germane și 
la dizlocarea armatei franceze.

A luat apoi cuvîntul Jean Palewski, 
care a prezentat în numele comisiei ju
ridice un raport in care a criticat pro
iectul C.D.E. subliniind că ratificarea a- 
cestuia ar duce la o încălcare a consti
tuției.

Președintele comisiei juridice, Moro- 
Giafferri, a declarat că Adunarea nu are 
dreptul să ratifice tratatul armatei euro
pene deoarece constituția admite limita
rea suveranității Statului Francez mimai 
în anumite condiții care nu există in 
momentul de față. In consecință, o rati
ficare a tratatului C.DE. ar fi neconstiru- 
țională.

in numele comisiei financiare a luat 
cuvîntul Max Brusset, care a arăta: că 
tratatul CJ3X. ar avea consecințe nefaste 
pentru viața economică a țării.

După declarațiile lui Brusset. ședința a 
fost întreruptă. Dezbaterile au fost re
luate duminică dimineața.

Primul a luat cuvîntul raportorul co
misiei parlamentare pentru producția in
dustrială, Lapie (socialist). El a declarat 
că comisia propune respingerea tratatului 
de la Paris ale cărui articole economica 
le consideră drept „cele mai primej
dioase".

După aceea, s-a dat cuvîntul deputatu
lui Apithy (republican independent!. în 
numele comisiei parlamentare pentru pro
blemele teritoriilor de peste mări, el a 
propus respingerea tratatului cu privire 
la „armata europeană".

După ce au fost audiate rapoartele tu
turor celor șase comisii ale Adunării Na
ționale, s-a dat cuvîntul președintelui 
Consiliului de Miniștri, Mendes-Frar.ce.

Cuvîntarea lui Mendes-France
PARIS 30 (Agerpres). — Luînd cuvîn

tul în Adunarea Națională franceză în ca
drul dezbaterilor asupra „armatei euro
pene", primul ministru Mendes-France a 
subliniat că expunerea pe care o va face 
„în aceste dezbateri dramatice și gr^e" 
va fi „loială și obiectivă". El a declarat 
că guvernul său și-a propus să realizeze 
o apropiere a punctelor de vedere și o 
conciliere între adeptii și adversarii tra
tatului. Numai pe baza unui asemenea 
compromis, a declarat el, guvernul ar pu

tea pune chestiunea de încredere, legîn- 
du-și astfel viitorul de acesta. Guvernul 
însă n-a obținut succes în această privință. 
„Confruntarea punctelor de vedere", care 
a fost încredințată generalului Koenig și 
lui Bourges-Manoury, nu a dus la nici un 
rezultat

Referindu-se la propunerile de com
promis prezentate de delegația franceză 
la conferința de la Bruxelles, Mendes- 
France a declarat că aceste propuneri 
erau „rezonabile și ar fi putut constitui 
o bază acceptabilă pentru toți". Dar, cei 
cinci parteneri ai Franței din cadrul „co
munității defensive europene" au refu
zat să le accepte.

Tratativele de la Bruxelles, a declarat 
Mendes-France, au fost nu numai dificile 
dar deseori „umilitoare".

Ia continuare, Mendes-France a făcut 
o analiză a tratativelor pe marginea dife
ritelor capitole ale propuneriior franceze, 
arătând că asupra punctelor principale nu 
s-a reușit să se cadă de acord deoarece 
cele cinci țări n-au acceptat propunerile 
franceze șt la riadul loc, au prezentat 
pcopcmerî inacceptabile pentru Franța.

Răspunzind lui Montei’, membru ai par
tidului MRP, care a îmrebat de ce gu
vernul utu-șt asumă răspunderea pentru 
tratat, și cere ca numai pariamemul să 
hotărască in această problemă*.  Mendes- 
France a declarat că procjema res^ngeru 
sau ratificării tratatul-; trebuie să fie so
luționată de parlament

Mendes-France a declarat că guvernul 
nu poate pune chestiunea de încredere 
pentru un proiect, care a împărțit ta 
două natumea, dar a subliniat că baza po
liticii externe a Franței o constituie Uaia- 
nea atlantică și că guvernul nu va lua 
niciodată vreo hotărâre care ar fi în con
tradicție cu aceasta.

în încheiere. Mendes-France a sublinia: 
necesitatea menținerii alianței dintre 
Franța și Anglia și a realizări; „conr.- 
lierii" franco-gennane.

După aceasta. Aumeran. republican in
dependent. a introdus ața-zisa „problemă 
preliminară-

Daniel Mayer, președintele Comisiei 
pentru afacerile externe, a propus sus
pendarea ședinței Adunării NaUonale.

Propunerea a fost acceptată. îndată după 
aceasta a fost convocată Ia palatul Bour
bon o ședință a consiliului cabinetului 
(constituit dintr-un număr restrins de 
membri ai guvernului). După cum s-a 
aflat pe culoarele Adunării Naționale, 
adeptii tratatului de la Paris au încercat 
în seara de 29 august să facă tot ce le-a 
fost posibil pentru a obține amânarea dez
baterilor.

NEW YORK 30 (Agerpres). — TASS 
transmite : în numărul din 20 august, re
vista „Colliers" publică un articol trimis 
din Londra de ziaristul Drew Middleton 
in legătură cu problema divergențelor an- 
g!o-amîricane.

Autorul subliniază că anul în curs este 
un an de schimbări in Europa occidentală 
și că „nicăieri aceste schimbări nu au fost 
atit de evidente ți nu au avut o însemnă- 
tate atît de mare pentru viitorul occiden
tului", ca la Londra. „Tot ceea ce se pe
trece la Londra și in Anglia, scria Middle
ton, influențează alianța anglo-americaoă... 
Caracterul alianței trebuie în mod inevita
bil să se schimbe ca urmare a transfor
mărilor care se petrec in Anglia".

Autorul arată că in cursul ultimului de
ceniu „această alianță a fost în mod teo
retic o alianță pe picior de egalitate", dar 
de fapt, puterea militară a S.U.A. la care 

I se adaugă superioritatea industrială, a asl- 
I gurat cuvîntul hotăritor guvernelor de la 

Washington".
Superioritatea forței S.UA.., scrie 

Middleton. mai există încă și va exista. 
Dar și situația Angliei se îmbunătățește 

I in mod relativ. Această țară nu va recă- 
I păta pozițiile dominante pe care le deți- 
I nea pînă la primul război mondial; pier- 
I eferile zguduitoare din cursul celui de al 
I doilea Tăzboi mondial — financiare, eco- 
I nomice ți militare — nu vor fi niciodată 

recuperate. Din punct de vedere material 
I frrsă. Anglia este acum mai puternică, iar 
| din punct de vedere economic mai inde- 

peBde.-.is si mai stabilă decît acum zece 
ani. Anglia este plină de speranțe, energie 

| și inițiativă".
Autorul subliniază că, după părerea lui, 

capacitatea de concurență a Angliei pa 
I piața mondială crește tot mai mult. „Co- 

----scrie ei. pleacă din Anglia cu o 
I mai mere convingere decît acum cinci ani 
! că vor reuși să desfacă noi produse. Anglia 
I insă nu are de gind să se mulțumească cu 
I actualele proporții ale refacerii economice. 
I Flecare victorie a unui concurent străin 
I este analizată minuțios. Grupuri comer-
■ dale studiază posibilitățile de a obține in 
I cantități mai mari produse mai ieftine, iar

organizațiile naționale luptă împotriva
■ pierde iilor in industrie. Ultimii 15 ani 
I ne-au învățat multe. Unul din aceste în- 
I vățăminte pe care englezii îl vor ține cel 
I mai bine minte este că ei trebuie să cer- 
I reteze, să inventeze și să perfecționeze

dacă vor să mai conteze în lumea aface- 
; rJor ca industriași și comercianți".

In Anglia, scrie în continuare autorul, 
I jse consideră că importanța strategică a 

acestei țâri, puterea și experiența politică 
dau dreptul de a participa într-o mai 

mare măsură la conducerea treburilor 
-mii libere". (Revista denumește astfel 
'Arie lumii capitaliste).

Middleton subliniază că această poziție 
I a Angliei „poate înfuria pe americani". 

Dar. arată autorul. S.UA. trebuie să țină 
s-:rma de Anglia ca de a doua putere în 
-i-mea liberă" și că „înțelegerea reci
procă nu poate fi realizată fără a recu, 
noaste felul in care Anglia abordează 

! problemele mondiale".
Printre altele, părerea autorului este că 

America trebuie să recunoască punctul de 
redere al Angliei, care este îmootriva cru- 
: —clui des: „este de
scard cu necesitatea de a slăbi puterea

unită a blocului comunist care se bizuie 
pe cei doi parteneri principali — Rusia și 
China".

Middleton declară că „refuzul Statelor 
Unite de a stabili relații diplomatice cu 
China și sprijinul neîntrerupt pe care ele 
îl acordă lui Cian Kai-și, nu sînt apro
bate în Anglia" ți că „poziția pe care s-au 
situat englezii în privința noilor țări de
mocratice din Asia, îndeosebi în privința 
țărilor pe care englezii le denumesc țări 
de la Colombo-India, Pakistan, Ceylon, 
Birmania și Indonezia — este mai prac
tică și mai realistă decît poziția Washing
tonului".

Trecînd la problemele europene, auto
rul articolului afirmă că „în ansamblu, 
politica engleză și americană este mai 
coordonată in Europa decît în alte părți. 
Dar și în acest domeniu există o deose
bire fundamentală în medul de a aborda 
problemele.

Contribuția Germaniei la apărarea Eu
ropei occidentale (adică remilitarizarea 
Germaniei occidentale — N. R.) are o în
semnătate primordială pentru strategii 
englezi ; nu mai mică, ci poate chiar mai 
mare decît pentru generalii de la Pen
tagon. Englezii au aprobat proiectul co
munității europene (C.D.E.) ca mijloc de 
înarmare a Germaniei deși acest pas a 
fost și va continua să fie aspru criticat 
atît în partidul conservator cit și în par
tidul laburist...

Toate considerațiunile englezilor în 
aceste probleme precum și în alte pro
bleme care stau în fața lor și în fața 
americanilor, sînt străbătute ca de un fir 
roșu de un optimism reținut. Ele dove
desc că dacă Occidentul este destul de pu
ternic și dacă relațiile comerciale există, 
înseamnă că nu există motive care să 
împiedice încheierea unui acord cu blocul 
comunist cel puțin în ce privește pro
blemele mărunte.

Churchill s-a pronunțat deseori pentru 
o întîlnire cu primul ministru sovietic, 
Malenkov, și cu președintele Eisenhower 
pentru a discuta problemele legate de 
reglementarea problemelor internaționale. 
Dar, o asemenea întîlnire este mai curînd 
politica lui Churchill, decît politica en
glezilor...

Punctul de vedere oficial al englezilor 
se reduce se pare la aceea că dacă se 
poate obține slăbirea încordării interna
ționale pe calea tratativelor la un nivel 
mai puțin înalt, în special în problemele 
de importanță secundară, în ultima ins
tanță va fi asigurată o sferă destul de 
largă și trainică pentru un acord, sferă 
care va putea servi drept bază pentru 
reglementarea internațională...

Adopții acestor teorii consideră că 
această cale propusă de ei reprezintă o 
politică mai rezonabilă și mai construc
tivă decît intimidarea cu bomba cu hi
drogen.

Firește, această politică a englezilor 
este concepută în interesele Angliei, Dar 
acei care elaborează politica și sînt îm
puterniciți s-o traducă în viață consideră 
că această politică corespunde de aseme
nea intereselor întregii lumi occiden
tale"...

„Există primejdia foarte reală — scrie 
în continuare autorul — ca orice reve
nire la putere a partidului laburist să 
fie însoțită în primul rînd de o reafir

mare mult mal vehementă a politicii en
gleze, decît ar fi încercat s-o facă orics 
guvern conservator și în al doilea rînd, 
de o trecere neobservată de la această 
reafirmare la un adevărat antiamerica- 
nism.

Vorbind despre posibilitatea venirii la 
putere a partidului laburist, după viitoa
rele alegeri, autorul își exprimă presupu» 
nerea că atita timp cit nu se cunoaște 
rezultatul luptei pentru conducere între 
aripa lui Attlee și aripa lui Bevan, „miș
carea laburistă nu are poziții prea favo
rabile pentru campania electorală. Faptul 
însă că această luptă poate să ducă la 
împărțirea voturilor nu trebuie să facă pe 
americani să închidă ochii în fața puter
nicului sprijin de care se bucură laburis- 
mul în Anglia".

„Dintre toate problemele contradictorii, 
cea mai importantă și de care americanii 
se vor lovi cel mai mult în viitor, este 
problema înarmării Germaniei... Bevan, 
în partea care se referă la această ches
tiune din provocarea sa către Attlee se 
bucură de sprijinul a mii de alți socia
liști care se pronunță cu ardoare împo
triva înarmării Germaniei".

„Adepții lui Bevan, scrie autorul, con
tinuă să acuze S.U.A. că duc o politică 
nejustă în ce privește China, Indochina și 
Orientul Mijlociu.

Ei ajung deseori la concluzia că Anglia 
ar fi fost într-o situație mai bună dacă 
ar renunța la alianța sa cu S.U.A. și ar 
acționa independent.

Acest mod de a gîndi se bazează (așa 
cum se bazează de fapt în cea mai mare 
parte politica elaborată în mod oficial) 
pe cruda realitate a situației internațio
nale a Angliei.

Să examinăm această situație în secolul 
bombei cu hidrogen. Nu de mult, un sa
vant din Birmingham a declarat că, după 
calculele lui, pentru a distruge Anglia va 
fi nevoie de cel mult șase sau poate numai 
de două bombe cu hidrogen. De aceea, un 
nou război va pune în fața poporului en
glez nu problema victoriei sau a înfrânge
rii, ci problema, cit de mic va fi procentul 
populației care va scăpa cu viața...

Adepții lui Bevan văd în această situa
ție un temei pentru a renunța la alianța 
cu Statele Unite „agresive" (sau cu încă 
cineva) și de a merge separat, iar guver
nul „vede în aceasta temeiul principal 
pentru a duce o politică care este caracte
rizată drept „pace cu ajutorul forței".

Această politică, subliniază autorul, ex
plică multe din acțiunile actuale ale An
gliei. Fără îndoială că în interesele spo
ririi forței ea cheltuiește sume extraor
dinare pentru apărare, în special pentru 
arma nucleară, avioane de bombardament 
cu reacție șl obuze dirijate. In interesele 
menținerii păcii, diplomații și comercianții 
consumă mult timp și energie pentru a 
extinde legăturile diplomatice și econo
mice eu Rusia și China...

în încheiere, autorul arată că „a expus 
cîteva păreri ale englezilor în privința 
problemelor cardinale ale zilelor noastre 
din care, desigur, nu toate sînt acceptabile 
pentru americani", dar totodată el aver
tizează că „din catiza acuzațiilor reciproc-! 
și a ofenselor proferate de ambele părți 
ale Atlanticului, americanii nu trebuie să 
închidă ochii în fața situației reale din 
Anglia".

Dum inie a sp or tiv ă
dezbaterile din Adunarea Națională franceză

PARIS 29 (Agerpres). — Referindu-se la 
manevrele și intrigile partizanilor armatei 
europene, ziarul „Liberation" scrie: „în 
numele cinstei și demnității parlamentu
lui francez, spre care sînt ațintite privi
rile întregii lumi, dezbaterile în problema 
C.D.E. trebuie să fie loiale. Dar există 
primejdia ca ele să ia în curînd un ca
racter confuz. Sorbind pînă la fund cupa 
rușinii, eameni ca Schumann, Mayer, Pie
yen. Teitgen, Pinay și Reynaud încearcă

să împiedice dezbaterile cu privire la 
C.D.E. prin tergiversări procedurale de 
neînchipuit

In momentul de față, cînd sînt strinși 
cu ușa, ei tremură. Ei nu sînt încredin
țați că vor obține ratificarea tratatului cu 
privire la comunitatea defensivă euro
peană, nici chiar dacă guvernul s-ar men
ține neutru. Ei se tem ca Adunarea Na
țională să nu fie trezită din somnul le
targic de furtuna care se dezlănțuie în 
întreaga țară. Dînșii știu că intre ei și

monstruoasa comunitate defensivă euro
peană a înrobirii stă poporul francez*.

Ziarul își exprimă încrederea că în 
Adunarea Națională se vor găsi suficiență 
deputați patrioți care să asigure ducerea 
pînă la capăt a dezbaterilor astfel incit 
tratatul cu privire la armata europeană 
— „acest cadavru în descompunere a că
rui duhoare a umplut toată Franța — să 
fie în sfîrșit înmormântat—"

De la Prezidiul Sovietului Suprem al U. R. S. S. Succesul artiștilor romini 
la Moscova și Pekin

MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS 
transmite: La propunerea Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a înființat, pe baza 
întreprinderilor și organizațiilor Ministe
rului Flotei Maritime și Fluviale urmă
toarele ministere :

Ministerul unional al Flotei Maritime al 
U.R.S.S.

Ministerul unional al Flotei Fluviale al 
U.R.S.S.

Ministerului Flotei Maritime și Ministe
rului Flotei Fluviale al U.R.S.S. le-au fost 
transferate întreprinderile șl organizațiile 
în conformitate cu lista aprobată de Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S.

Bakaev Viktor Gheorghevici a fost nu
mit ministru al Flotei Maritime al U.R.S.S.

Șașkov Zosima Alexeevici a fost numit 
ministru al Flotei Fluviale al U.R.S.S.

Conferința tinerilor constructori 
de ms$ini din R. D. Germană

BERLIN 30 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite : La Magdenburg are loc conferința 
tinerilor constructori de mașini din Repu
blica Democrată Germană, la care parti
cipă 500 de tineri muncitori constructori 
de mașini. La conferință participă de ase
menea o delegație a tinerilor metalurgiști 
din Germania occidentală.

Heinrich Rau, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii Democrate 
Germane și ministru al Construcțiilor de 
Mașini, a prezentat raportul cu privire la 
sarcinile tineretului în opera de îndepli
nire cu succes a planului de producție de 
către întreprinderile constructoare de ma
șini din Republica Democrată Germană pe 
anul 1054.

Recrutări ca arcanul
PEKIN 29 (Agerpres). — China Nouă 

transmite : Cian Kai-și a elaborat planul 
de a înrola cu forța o jumătate de mi
lion de tineri din Taivan, adică a 16-a 
parte din întreaga populație a insulei, 
pentru a servi în armata gomindanistă.

Acest plan a fost elaborat în timpul re
gentei vizite a lui Van Fleet în Taivan.

In vederea îndeplinirii acestui plan sînt 
folosite toate mijloacele. Trădătorii cian
kaișiști au revizuit așa-numita lege a ser
viciului militar pentru a asigura numă
rul de „rezerviști**  necesari.

De asemenea, a început instruirea mili
tară a studenților din Taivan. Absolvenții 
universităților și liceelor sînt siliți să ur
meze cursurile de instrucție militară pen

„Scînteia tineretului"
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tru ofițerii de rezervă. Elevii de liceu sînt 
obligați să facă instrucție militară în 
timpul vacanței de vară.

In goana lor după came de tun, trădă
torii ciankaișiști momesc pe tinerii chi
nezi de peste graniță promițîndu-le 
„burse**  și „plata cheltuielilor de călăto
rie**.  Știri din Taivan arată că numeroși 
tineri chinezi din Hong Kong, Makao, 
Pakistan, Vietnam și Birmania, care au 
căzut în cursă, au și fost înrolați in ar
mata ciankaișistă. Statele Unite dau tot 
concursul bandiților ciankaișiști pentru a 
atrage în Taivan cit mai mulți studenți 
chinezi din Vietnamul de nord și din Hong 
Kong.

Crește Ș9najal 
in riaduriie tiieretalai grec

SOFIA 29 (Agerpres). — ATB. trans
mite: Intr-o serie de articole și informați^ 
ziarul grec „Nea**  se ocupă de șomajul din 
rîndurile tineretului grec. Intr-un articol 
intitulat „Șomajul în nndunle tineretului ■ 
ia proporții amenințătoare*.  ziarul „Nea*  • 
scrie că „sute și mii de absolvenți ai șco
lilor superioare și medii s-ar cmr.dcni fe
riciți dacă ar reuși să găsească de lucru 
ca muncitori în portul Pireu, la mtneie de 
lignit, sau in vreo fabricăm Ziarul subli
niază că peste 600 de tineri și tinere, ab- j 
solvenți ai Institutului superior de agro- I 
nomie din Atena și ai Universității din ' 
Salonic, nu au de lucru.

Intr-un alt articol, ziarul „Nea*  subli- ( 
nia2ă că peste 10 000 de tineri și tinere j 
care au terminat facultatea juridică aș
teaptă cu anii pentru a obține vreun post 
Sute de farmaciști lucrează ca simpli 
funcționari în farmacii și primesc un sa
lariu infim, iar mii de medici se străduiesc 
să obțină orice loc în clinici sau spitale 
pentru a-și asigura cel puțin locuința și 
masa.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS 
trasmite: La 29 august, în sala mică a 
Conservatorului de Stat din Moscova a 
avut loc un concert dat de artiști din Re
publica Populară Romină. La acest con
cert și-au dat concursul Dinu Bâdescu, 
solist al Teatrului de Operă și Balet al 
R.P.R., violoncelistul Radu Aldulescu, ar
tist emerit al R.P.R., și laureat al Premiu
lui de Stat, flautistul Vasile Jianu și 
pianistul Dagobert Bucholz, profesori la 
Conservatorul din București.

Auditorii au aplaudat cu căldură pe 
maeștrii artei romîneștt De un mare 
succes s-a bucurat și concertul dat la 23 
august în sala „Octombrie" a Casei Sin
dicatelor de Cornelia Gavrilescu, solistă a 
Teatrului de Operă și Balet și de violo
nista Gabi Grubea, artiste emerite ale 
RJ’.R. și laureate ale Premiului de Stat.

★
PEKIN 30 (Agerpres). — China Nouă 

transmite : La 29 august, orchestra de mu
zică populară rominească a dat primul 
său concert la Pekin cu concursul violo
nistului — Ion Voicu. laureat al celui 
de al IH-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților pentru Pace.

Din Si-lin, locțiitorul ministrului pen
tru problemele culturii ale R-P- Chineze 
a rostit o cuvin ta re în care a urat oaspe
ților bun sosit după care a făcut un 
scurt istoric al activității orchestrei și a 
prezentat pe violonistul Ion Voicu.

La concert au asistat numeroși repre
zentanți ai vieții culturale și artistice din 
capitala Chinei, precum si reprezentanți 
ai ambasadei romine la Pekin.

Scurte știri
• Conducerea centrală a sindicatului 

metalurgiștflor din Republica Democrată 
Germană a adresat conducerii centrale a 
sindicatului metalurgicilor din Germania 
occidentală un mesaj in care anunță că 
oferă pentru acordarea de ajutor metalur- 
gisîilor greviști dîn Bavaria 1.000.000 de 
mărci colectate de muncitorii din R. D. 
Germană.

• După cum anunță agenția japoneză 
Kiodo Țușin, ca urmare a mișcării care 
s-a desfășurat în prefectura Hiroșima cu 
începere de la 1 mai a.c. pentru stringerea 
a 1.000 000 de semnături pe apelul pentru 
interzicerea bombei atomice și cu hidro
gen. pînă in prezent au și fost strinse 
1.013.472 de semnături. Lista cu semnătu
rile a fost trimisă Organizației Națiunilor 
Unite pentru a fi prezentată sesiunii Adu
nării Generale O.N.U. care se va deschide 
la 21 septembrie.

VICTOR TEODORESCU MIOARA MORARU

ai camp; 
poliatlca

Noi

lui

un tricou de campion.
Victor Tecdorescu a de

venit campion RJP.R- la 
polîatloa G M A. pe anul 
1954. Cit de simplu pare

Dar cită luptă a trebuit 
pentru a urca treapta cea 
mai înaltă a podiumului 
invin^ătoriLor.

★
Victor a îmbrățișat spor

tul cu mulți ani în urmă. 
Alerga. înota, sărea sau 
arun-ca departe. Cum s-ar 
spune era un polisportiv.

Anul 19S3- Alături de 
mulți alți tineri sportivi. 
Victor concura în prima 
fază a campionatului de 
poliatlon G.M.A. Mai bine 
pregătit și-a întrecut ad
versarii reușind să cuce
rească titlul de campion al 
colectivului sportiv „Pro- 
gresul~-Finanțe Bănci din 
București. Au urmat și alte 
succese. Treptat a cucerit 
titlul de campion raional 
și apoi pe cel al orașului 
București. Ultima victorie 
i-a dat dreptul să participe 
la finala pe țară a poliatlo- 
niștilor. Aici avea de în
fruntat sportivi de frunte 
ai țării, pe cei mai buni 
poliatlcniști. Dar alăturea 
de maistrul sportului Petre 
Zîmbreșteanu, Victor con
cura cu succes. După dis-

campioni republicani

pri
n-a

a pierdut

A doua performanță din Europa
Cu puține zile înainte de a pleca la Berna, Iolanda Balaș, 

cunoscuta atletă din țara noastră a scris următorul articol: 
Amintirile îmi sînt întotdeauna cel mai bun tovarăș în cli

pele dinaintea concursului...
...Drumul meu în sport a început într-o zi de primăvară. 

Nici nu împlinisem 11 ani cînd am asistat la un concurs de 
atletism. Mi-au plăcut atunci toate probele, dar, mai ales, m-am 
simțit atrasă spre săritura în înălțime. Ce minunat trebuie să 
fie, mi-am spus atunci, să sari atît de sus... In clipa aceea, 
hotârîrea fusese luată : voi deveni și eu săritoare în înălțime. 
Am venit pe stadion mai des. Ion Soter, cel mai bun săritor 
in înălțime din țară, m-a remarcat și a început să se ocupe 
de mine. Așa am început să sar : 1,20 metri... 1,25 metri...
1,30 metri.. Antrenorul meu m-a sfătuit să particip la cam
pionatele republicane pentru juniori. Am concurat și m-am 
clasat pe locul al treilea cu rezultatul de 1,35 metri. Desigur 
că performanța aceasta este foarte bună pentru o fetiță de 12 
ani, dar ea nu mă mulțumea de loc. Vroiam să sar mai sus, 
mereu mai sus. Știam că pentru aceasta trebuie să muncesc 
mult șt cu sirguință. Dar munca nu mă speria niciodată.

Toamna anului 1950. Stadionul Republicii. Vestiții atleți so
vietici ne vizitează pentru prima oară țara. 
Cu cită bucurie am primit vestea că voi 
reprezenta culorile scumpei mele patrii 
în proba de săritură în înălțime. Am 
concurat alături de renumitele sportive 
sovietice Galina Ganeker și Lidia Boro
dina. Am sărit 1,40 metri. In timpul con
cursului și după terminarea întrecerii, 
cele două minunate atlete sovietice mi-au 
fost cele mai bune sfătuitoare. Am învă
țat atunci multe amănunte tehnice care 
aveau să-mi folosească mai tîrziu.

Mi-am continuat pregătirile cu tot mai 
multă însuflețire. Doream să răsplătesc 
prin noi performanțe minunatele condiții 
pe care le aveam la dispoziție pentru ri
dicarea măiestriei mele sportive. Cifrele 
au început să crească: 1,45 metri... 1.50 
metri... 1,52 metri. Fiecare centimetru în
seamnă săptămîni și luni de muncă sus
ținută...

Abia împlinisem 14 ani, cînd, în anul 
1951. am cucerit titlul de campioană a 
țării la senioare. A fost o mare victorie 
a mea pe care o datoram condițiilor mi
nunate create de partid și guvern pen
tru practicarea sportului. Tot atunci s-a 
intimplat un eveniment de care-mi voi 
aminti cu emoție multă vreme: cravata 
roșie de pionieră a fost, schimbată cu car
netul de utemistă. In fața mea aveam a- 
cum sarcini noi, sarcini de cea mai mare 
însemnătate. M-am străduit zi de zi să 
merit încrederea ce mi se acorda. Și iată 
că anul următor ocup primul loc în con
cursul internațional de la Leipzig (R. D. 
Germană). In 1953, îmbunătățesc de cinci 
ori la rină recordul țării, pe care îl ri
dic pînă la 1,60 metri.

Anul acesta mi-a adus una dintre cele 
mai mari bucurii. Concurînd la Berlin, în 
cadrul întîlnirîi tineretului liber german, 
am avut prilejul să o admir din nou pe 
cea mai bună săritoare în înălțime din 
lume, recordmana mondială Alexandra 
Ciud'ina (U.R.S.S.) Intilnirea mea cu Ciu- 
dina avea să-și arate roadele curînd. Re
cordul țării a crescut de la 1,62 metri la 
1,65 metri. Nespusă a fost bucuria mea 
cînd am aflat că, obținînd acest din urmă 
rezultat, am reușit cea de a treia per
formanță mondială. Este un succes pe 
care îl datorez vieții noi din scumpa noas
tră patrie liberă, un succes pe care îl 
datorez grijii partidului și guvernului față 
de mișcarea noastră sportivă..."

Iolanda Balaș ne-a reprezentat cu cinste 
patria la campionatele europene de atle
tism de la Berna. Ea a cucerit insigna de 
argint a campionatelor, clasîndu-se a doua 
atletă la săritura în înălțime din Europa.

puncte. Aceleașicîteva 
șanse pentru victorie avea 
acum Marta Szabo ca și 
Mioara Moraru care se a- 
fla pe locul IIL Așa dar 
ultima probă avea să ho
tărască cine va învinge. 
In prima serie a probei de 
1000 m. plat au luat star
tul și cele trei pretendente 
la titlu.

Chiar de la parcurgerea 
primilor metri lupta s-a 
anunțat a fi deosebit de pa
sionantă. După prima tură 
in fruntea plutonului s-a 
instalat Mioara Moraru 
care a condus cu price
pere lupta. în timp ce 
Mioara Moraru depunea 
eforturi din ce în ce mai 
serioase cele două concu
rente și mai ales Maria 
Costin alergau intr-un ritm 
mai lent. Astfel a terminat 
învingătoare cursa și a cu
cerit titlul de campioană. 
Cucerirea acestui înalt titlu 
constituie întrtedevăr o 
surpriză. Este însă urma
rea firească a unui antre
nament intens și a unei 
dorinți fierbinte de a în
vinge, de-a duce lupta pen
tru victorie pînă la capăt.

Pe scurt —
de 28—29 august în orașul Mediaș• In zilele _ „ . ____ .

s-a desfășurat concursul republican de trlatlon popul 
iar. Organizat cu scopul de a selecționa și pregăti 
noi cadre de sportivi pentru pentatlonul modern, 
concursul a adus la ștartnl probelor sale un număr 
însemnat de concurențl. După o dirză dispută, vic
toria a fost cucerită de sportivul IMRE ALEXAN
DRU, reprezentant al orașului București. Pe locul 
11 s-a clasat ANDREI GHERSTENBREN,

• Echipele de fotbal Ban;k Ostrava șl Motor 
Zwickau și-au continuat turneul întreprins în țara 
noastră.

Flacăra Ploești a întîlnit echipa Banlk Ostrava 
pe care a învins o cu 1—0.

Cea de a doua victorie a fotbaliștilor romini a 
fost cucerită de echipa Progresul I.C.O. în meciul 
cu echipa Motor Zwickau. Scorul întîlnlrli este 
1—0 în favoarea fotbaliștilor romini.
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