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Salut neînfricatilor zburători!
DACA PENTRU a FI inginer ai 

nevoie de ani întregi de studiu per
severent, pentru a fi chirurg — mină 

[sigură și stage rece, pentru a te avînta 
me valurile înspumate ale mării îți tre
buie curaj și energie — pentru a fi avia
tor, de bună seamă, ai nevoie de toate 
aceste calități, care ridică pe om la înăl
țimea voinicilor fără de frică din basmele 
copilăriei. Cei ce cuceresc înălțimile, stră
bat neînfricați văzduhul senin, pe furtuni, 
prin ploi, — aceștia stat oameni care 
și-au învins frica și slăbiciunea, tineri cu 
inimi curajoase și nervi de oțel. Cu 
chipul luminat de zâmbet, cu inima tînără, 
plină de avînt și îndrăzneală, în suflet 
cu dragostea caldă pentru tot ceea ce 
străjuiesc — țară, popor, seninul vieții 
noi — așa pornesc spre zări șoimii de azi 
ai patriei noastre.

Fii credincioși ai poporului, tineri por
niți din fabrici, din satele de munte sau 
din stepa dobrogeană, piloții aviației 
noastre militare, crescuți și educați de 
partid, străjuesc cu vigilență cerul senin 
al patriei. Ajutați cu grijă părintească de 
comandanți și de către loc iitorii politici, 
educați la școala curajului și a dragostei 
înflăcărate față de patrie ei își însușesc 
ceas de ceas măiestria de zbor și luptă, 
devenind cu adevărat aripi curajoase și 
de nădejde ale patriei. Poporul nostru 
privește cu încredere pe șoimii oțeliți, 
aviatorii forțelor noastre aeriene ce vor 
ști să răspundă cu braț neîndurător la 
lovitura dușmanului.

Aviația în slujba omului, a vieții. Cît 
de frumos sună această expresie în au
zul celor care au simțit grozăviile și dis
trugerile acestei arme ta timpul războ
iului. In anii regimului de democrație 
populară a luat o mare dezvoltare aviația 
de transport, aviația sanitară și — ceea 
ce este nou și specific zilelor noastre — 
aviația în ajutorul agriculturii.

Astăzi, poporul muncitor sărbătorește 
Ziua Aviației R.P.R. In această zi fiecare 
pilot privește cu mindrie în urmă, la dru
mul parcurs în zece ani.

înainte de pragul deceniului glorios, 
aviația regimului burghezo-moșieresc a 
servit intereselor imperialiștilor, și a fost 
folosită împotriva Țării Socialismului, în 
criminala agresiune fascistă.

După 1944, în anii dc frămîntări și pre
faceri revoluționare s-au ridicat din staul 
poporului tineri cu inima vitează, neînfri
cată, plină de înflăcărat patriotism. Ei 
au prins cu nădejde manșa și au deve
nit — așa cum patria o cere — piloți 
vrednici, cu o înaltă tehnică de zbor, ur- 
Cînd spre culmi înalte faima aripilor ro- 
mînești. Succesele lor sînt bucuria și mîn- 
dria tuturor; a comandanților, a armatei 
noastre, a întregului popor. Dar izvorul 
acestor succese îl constituie ajutorul și 
experiența împărtășită a șoimilor sovietici, 
a prețiosului lor exemplu. Felul cum au 
servit patria Ivan Cojcdub, Alexei Mere- 
siev, căpitanul Gastello Și alți eroi ai 
Uniunii Sovietice constituie o pildă vie 
zburătorilor noștri. Din tezaurul acestor 
exemple, tinerii noștri piloți învață să

slujească intereselor poporului, patriei. 
Conștiința datoriei dă tărie brațului lor, 
curaj și îndrăzneală în inimi.

Mîndri de succesele lor, de nobila sar
cină pe care partidul și guvernul le-a 
încredințat-o, aviatorii forțelor noastre 
aeriene privesc cu îndrăzneală și încre
dere înainte — spre piscuri și mai înalte 
ale măiestriei și tehnicei de zbor. Tradi
ția plină de glorie a aripilor romînești 
umple de mîndrie zburătorii noștri și le 
insuflă dorința de a fi demni de înain
tașii lor. Pilda vieții și a luptei — în 
lumea de nedreptăți a regimului din tre
cut — a lui Aurel Vlaicu și Traian 
Vuia — eroismul piloților romîni în răz
boiul antihitlerist, sînt pagini de glorie 
din hronicul aripilor romînești.

Pentru a fi demni de această tradiție, 
personalul navigant și tehnic îndrumați 
de către organizațiile de partid și U.T.M. 
își împletesc eforturile pentru însușirea 
unei înalte pregătiri de luptă și politice, 
pentru străjuirea cerului patriei și a păcii.

Mii de fire trainice leagă poporul de fiii 
săi zburători. Peste tot în țara noastră ei 
sînt priviți cu cinste, iar zborul lor în
drăzneț este urmărit cu dragoste și mîn
drie de către oamenii muncii.

Tineretul patriei noastre îndrăgește și 
iubește piloții aviației noastre. Atrași de 
frumusețea acestei meserii, îndrumați de 
către organizațiile U.T.M. tot mai mulți 
tineri de la orașe și sate se înscriu în 
școlile aviației sportive, trecînd din 
treaptă în treaptă spre culmile măiestriei 
de zbor.

Conferința pe țară a U.T.M. care a 
avut loc recent a trasat zburătorilor 
sarcina de onoare de a ridica la loc de 
cinste gloria aripilor romînești, de a de
veni oameni cu o înaltă pregătire politică 
și de specialitate.

Datorită grijii deosebite și atenției de 
care se bucură, aviația sportivă a căpă
tat o largă răspîndire și popularitate 
printre tineri. La apelul organizațiilor 
U.T.M.: „Practicați planorismul; învă- 
țați zborul cu motor, parașutismul", sute 
de mii de tineri au îmbrățișat cu căldură 
aceste specialități. Cu avîntul speci
fic tineresc ei au învățat zborul cu mo
tor, planorismul, parașutismul și aeromo- 
delismul. In cercurile pionierești, viitorii 
șoimi construiesc cu dragoste și răbdare 
modele cu care se vor prezenta la con
cursuri. Este prima etapă a unui drum 
ce urcă sus, spre culmi. Pe aerodromurile 
sportive, îndrumați de instructori, tinerii 
planoriști se întrec să-și însușească teh
nica pilotajului, siguranța și calmul ne
cesar unui bun pilot. Aproape la tot pa
sul întâlnești tineri și tinere oe poartă 
pe piept insigna de parașutist. Sportul 
acesta le întărește trupul, le oțetește 
nervii și dă în privire acea cutezanță și 
siguranță specifică oamenilor curajoși și 
energici.

Aceștia vor fi șoimii de mîine ai patriei, 
îndrăzneții cuceritori ai aerului, străjui- 
torii cerului senin al patriei I Șoimilor cu 
aripi de oțel, tineretul patriei noastre le 
trimite astăzi salutul lor cald și le urmă
rește cu dragoste zborul cutezător spre 
înălțimi. Drum bun, spre zările albastre, 
neînfricați zburători I Gîndul nostru, pa
tria și poporul întreg, sînt alături de voi!

Vom deveni principalul sprijin 
al profesorilor noștri

Comitetul organizației de bază U.T.M. 
de la Școala pedagogică mixtă din Bîrlad 
și-a pus ta plan ca încă de pe acum, de 
la începutul anului școlar, să sprijine ca
drele didactice cu toate forțele colectivu
lui da utemiști.

întreaga noastră activitate a fost subor
donată deci scopului ca fiecare utemist și 
elev să fie conștient de sarcina sa prin
cipală — învățătura — să știe că nu în
vață numai pentru el, ci în primul rînd 
pentru patria noastră care are nevoie de 
cadre didactice temeinic pregătite.

In anul școlar trecut, noi am avut o se
rie de lipsuri in această direcție, ale că
ror urmări ne-au durut pe toți. Anul aces
ta, ne vom strădui să nu le repetăm.

Una din lipsurile mari ale organizației 
noastre a fost aceea că o parte dintre 
elevi au fost slab pregătiți. Au existat 
chiar utemiști ca Petru Burghelea și Stan 
Tudorie din anul II, Ion Chirilă din anul 
I, Ion Secară din anul III și Munteanu 
Costică din anul IV, care au rămas repe- 
tenți.

Anul acesta ne-am propus ca obiectiv 
principal să muncim în așa fel ca fiecare 
utemist și elev să treacă cu succes clasa.

De asemenea, am avut lipsuri și în ceea 
ce privește disciplina. Unii tovarăși ca 
Scînteie Gheorghe, Palade Gheorghe și 
Secară Ion au avut numeroase absențe. O 
serie de elevi cum sînt: Pavel Mihai, 
Toma Ion, Cîrlan Jenică și alții s-au abă
tut de la regulile internatului, plimbîn- 
du-se pînă la ore tîrzii pe stradă, ceea ce 
avea bineînțeles repercursiuni asupra ni
velului lor de învățătură. Au existat elevi

care au dovedit lipsă de grijă față de 
mobilierul și bunurile școlii. Elevul Con- 
stantinescu Ion, a stricat un mulaj făcut 
din ghips pe care-l foloseam ca material 
didactic la anatomie. Alți elevi murdăreau 
păturile, stricau băncile etc.

Organizația de bază U.T.M. a școlii, cu 
sprijinul organizațiilor U.T.M. din clase 
și sub directa îndrumare a organizației 
de partid din școală și a cadrelor didac
tice va întări și își va dubla eforturile 
spre terminarea cu succes a anului școlar 
1954-1955.

Cu ajutorul agitatorilor și al birouri
lor U.T.M. din clase, vom duce o muncă 
susținută cu fiecare elev în parte, ară- 
tîndu-le cum să învețe, lămurindu-i să nu 
lipsească de la cursuri și explicîndu-le că 
bunurile școlii sînt ale noastre, ale po
porului și trebuiesc folosite cu grijă, ca să 
le poată întrebuința și alte serii de elevi 
care vor veni după noi.

O grijă deosebită vom acorda anul a- 
cesta elevilor anului IV pentru ca toți să 
absolve școala și să-și capete calificarea 
de învățători. Vom căuta ca anul IV să 
dea un sprijin serios celorlalte clase din 
școală.

îndeplinind cu strictețe obiectivele pe 
care ni le-am fixat, organizația de bază 
U.T.M. din școală va deveni cu adevărat 
principalul sprijin al cadrelor didactice, 
care se străduiesc să ne dea cît mai multe 
cunoștințe.

VASILE TĂMAȘANU 
secretarul comitetului organizației de bază 
U.T.M. de la Școala pedagogică mixtă 

din Bîrlad

ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate 

ale Republicii Populara Romîne
Nr. 11

5 sept. 1954 București
Tovarăși piloți și observatori, ingineri și tehnicieni, trăgători aerieni și radio- 

telegrafiști, mecanici și motoriști, oameni ai muncii din atelierele de aviație !
Tovarăși soldați și matrozi, sergenți și cartnici 1
Tovarăși ofițeri, generali și amirali I
Astăzi, poporul nostru muncitor și militarii Forțelor Armate, sărbătoresc Ziua 

Aviației Republicii Populare Romîne.
Vă felicit cu prilejul Zilei Aviației Republicii Populare Romîne și urez aviato

rilor și întregului personal al Forțelor Aeriene Militare, noi succese în ridicarea 
cu perseverență a nivelului cunoștințelor militare și politice, în perfecționarea măies
triei de luptă în zbor, în întărirea disciplinei militare și a vigilenței, în ridicarea 
continuă a capacității de apărare a Republicii Fopulare Romîne.

Exemplul aviatorilor sovietici, să vă fie model în pregătirea voastră ca apără
tori de nădejde ai scumpei noastre patrii.

Trăiască Aviația Republicii Populare Romîne !
Trăiască harnicul nostru popor muncitor și Forțele sale Armate I
Trăiască prietenia romîno-sovietică I
Trăiască Guvernul Republicii Populare Romîne !
Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn !

Ministrul Forțelor Armate ale R.P.R. 
General de Armată,

EMIL BODHĂRAȘ

Adunarea festivă în cinstea „Zilei AviațieiR.P. R.“
Simbătă după amiază, în sala Teatru

lui Armatei din calea 13 Septembrie, a 
avut loc adunarea festivă organizată în 
cinstea „Zilei Aviației R.P.R.".

La festivitate au luat parte ofițeri supe
riori ai Forțelor noastre Armate, piloți ai 
aviației civile și ai aviației sportive, pre
cum și numeroși oameni ai muncii.

Despre însemnătatea „Zilei Aviației 
Republicii Populare Romîne" a vorbit tov. 
general-maior Mihai Burcă.

A urmat apoi un program artistic pre
zentat de Ansamblul de cîntece și dansuri 
al Forțelor Armate ale R.P.R.

(Agerpres)

V

Ziua Aviafiei Republicii Populare Romine — sărbătoarea 1 
ce/or îndrăzneț', cutezători, curajoși i

Tinerelul patriei noastre trimite un salut fierbinte, neinfri-\ 
coti lor noștri zburători. i

Liceul seral și-a
TIMIȘOARA (de la corespondentul 

nostru Isacov Svetislav).
în sala de festivități a liceului „Nikos 

Beloiannis" din Timișoara s-au adunat 
elevii liceului seral pentru a participa la 
deschiderea noului an școlar. Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit de tovarășa Sa
bina Rotaru, directoare adjunctă a li
ceului.

In timp ce ascultam expunerea vorbi
toarei, notîndu-mi din cînd în cînd cifre 
și fapte ce oglindeau dezvoltarea învăță- 
mîntului în orașul Timișoara în anii re
gimului de democrație populară, mi-am

început cursurile
rotit privirea prin sală. Erau aici tineri 
și bătrîni pe care cu cîteva zile în urmă 
i-am văzut în diferite întreprinderi mî- 
nuind cu pricepere, unii strungul, răz
boiul de țesut, alții rindeaua, aparatul de 
sudat. Din mulțime recunosc pe utemis- 
tele Neag Maria, Wild Iozefina țesătoare 
fruntașe la întreprinderea „Bumbacul". 
Alături de ele stau încă 6 tineri de la 
această întreprindere.

Cu toții s-au înscris Ia școală dornici 
să-și dezvolte cunoștințele, hotărîțl să-și

Să executăm la timp lucrările agr icole de toamnă!
însămînțează 

în rînduri încrucișate
Pe lanurile gospodăriei a- 

gricole de stat din comuna 
Popricani, regiunea Iași, se 
desfășoară acum munca pen
tru executarea arăturilor și 
însămînțărilor de toamnă. 
Muncitorii secției Hermeziu, 
care s-au situat fruntași pe 
gospodărie în timpul cam
paniei de recoltare, treieriș și 
dezmiriștit, au făcut pînă a- 
cum arături pe o suprafață 
de 85 ha., iar 25 ha. le-au în- 
sămîntat cu orz de toamnă în 
rânduri încrucișate.

Cu rezultate bune se desfă
șoară lucrările pentru execu
tarea arăturilor și însămînță
rilor si în celelalte secții ale 
gospodăriei. La secția Movi- 
leni, încă din primele zile. In 
afara arăturilor, muncitorii au 
însămînțat și 5 ha. cu se
cară de toamnă.

Și colectivul gospodăriei a- 
gricole de stat Moara Greci
lor din această regiune, lu
crează cu sîrguință pentru a 
asigura o producție sporită 
în anul viitor. Muncitorii 
gospodăriei au executat ară
turi pe o suprafață de peste 
170 ha., au selecționat peste 
două vagoane de semințe care 
au fost repartizate secțiilor si 
au transportat și aplicat pes
te 15 tone de îngrășăminte 
fosfatice. Totodată, la această 
gospodărie au început și în- 
sămînțărlle de toamnă. încă 
din prima zi au fost însă- 
mînțate 8 ha. cu secară. Me
canizatorii Ștefan Hatmanu și 
Gheorghe Huzum, organi- 
zîndu-și bine munca și acor- 
dînd o grijă deosebită între
ținerii mașinilor, își depășesc 
zilnic normele stabilite.

Primele succese 
la însămînțărl

Sînt muncitori harnici la 
gospodăria agricolă de stat 
..Steaua Roșie" din comuna 
Pojoreni, raionul Huși. Fap
tele dovedesc aceasta.

Ei au început executarea 
arăturilor pentru însămînțări’e 
de toamnă și a arăturilor a- 
dînci de toamnă. Și. fiindcă 
timpul a fost prielnic, ei au 
pornit si însămînțările de 
toamnă. In vreme ce tractoa
rele gospodăriei continuau să 
execute arături adinei, mun
citorii din brigada tovarășu
lui loan Pirvana, folosind 
semănăturile cu tracțiune ani
mală, au însămînțat 15 hec
tare cu secară.

Corespondent 
I. SCHEFFER
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TINERI MUNCITORI DE PE OGOARE I

Bătălia pentru asigurarea unei recolte sporite la hectar în 
anul viitor a început. Se pregătesc terenurile pentru însă- 
mînțări, se însămînțează. Depuneți toate eforturile pentru 
succesul lucrărilor agricole de toamnă :

• Faceți la vreme arăturile pentru însămînțările de 
toamnă șl arăturile adinei pentru însămînțările din primă
vară.

• Pregătițl-vă temeinic pentru însămînțărl: reparați-vă 
atelajele, tratați șl selectați sămînța.

• Insămînțațl la timp și după îndrumările tehnicienilor 
agronomi.

Lipsa de preocupare pentru arături
Oamenii muncii de pe o- 

goarele raionului Balș, înțe- 
legînd importanța dezmiriști- 
tului și arăturilor adinei, au 
trecut la executarea lucrări
lor imediat după seceriș. Ast
fel, la gospodăriile colective 
„7 Noiembrie", „Iancu Jianu" 
și întovărășirile agricole „Tu- 
dor Vladimirescu" din Robă- 
nești, „16 Februarie" și „6 
Martie" din Rusănești etc., a 
fost executat dezmiriștitul 
imediat după seceriș.

Dacă conducerile acestor 
gospodării colective și înto
vărășiri au înțeles importanța 
dezmiriștitului, nu același lu
cru l-au dovedit toate sfatu
rile populare comunale din 
raionul Balș. In comunele 
Ungureni, Curtișoara, Grop- 
șani și Găvănești, nu s-a dez
miriștit decît 8-10 la sută. 
Procentul atît de scăzut la 
dezmiriștit în aceste comune 
dovedește lipsa de preocupare 
atît a sfaturilor populare co
munale cit și al sfatului 
popular raional.

Dînd dovadă de lipsă de 
răspundere și interes în mun
că, președintele sfatului popu
lar al comunei Dobrun, Cris- 
tea Amos, caută să justifice 
rămânerea în urmă a dezmi
riștitului în comună prin așa 
zise „cauze obiective", cum ar 
fi acelea că pămîntul e tare 
sau că miriștile trebuiesc ta
tii păscute cu sutele și numai 
după aceea arate.

Tehnicienii secției agricole 
a sfatului popular raional nu 
și-au dat interesul pentru 
convingerea țăranilor munci
tori despre importanța dez
miriștitului. Tehnicienii Ne- 
goiță Nicolae și Stan Constan
tin, cînd mergeau pe teren, în 
loc să fi dat îndrumări și sfa
turi lămurind țăranii munci
tori să dezmiriștească ogoa

rele, se ocupau de interese 
personale. Așa se explică fap
tul că în sectoarele lor de ac
tivitate dezmiriștitul a rămas 
foarte mult în urmă. Nici că
minele culturale n-au spriji
nit această problemă în su
ficientă măsură, deoarece nu 
s-au ținut conferințe care să 
popularizeze avantajele aces
tei lucrări agrotehnice de 
bază. Dar dacă de dezmiriș
tit s-a mai dezmiriștit ceva, 
arături pentru însămînțările 
de toamnă s-au făcut și mal 
puține, iar arăturile adinei 
de toamnă abia au început 
să se facă.

Toate aceste lipsuri au fă
cut ca în raionul Balș dezmi
riștitul — iar acum arăturile 
de vară și toamnă — să ră
mână mult în urmă. Pentru a 
îndrepta această situație, sfa
tul popular raional are dato
ria să dea mai multă atenție 
îndrumării și controlării acti
vității sfaturilor populare co
munale și să tragă la răspun
dere pe acei ce manifestă ati
tudine de dezinteres față de 
aplicarea metodelor agroteh
nice avansate. Inginerii și teh
nicienii trebuie să populari
zeze larg metodele avansate 
în rîndurile țăranilor mun
citori, să țină conferințe la 
căminele culturale, să stea de 
vorbă cu țăranii muncitori, a- 
rătîndu-le importanța și fo
loasele arăturilor pentru în- 
sămînțări și a arăturilor a- 
dinci.

In felul acesta și în raionul 
Balș se vor putea pregăti o- 
goarele pehtru viitoarele cam
panii de tasămtațări, se vor 
asigura condiții prielnice ob
ținerii unor recolte tot mai 
îmbelșugate în anul viitor.

Corespondent
TEOFIL SILVE

★

Muncă rodnică 
in regiunea Galați
însuflețiți de rezultatele 

obținute pînă acum, mecani
zatorii, colectiviștii și țăranii 
muncitori din regiunea Ga
lați au pornit cu elan sporit 
munca pentru asigurarea re
coltei din anul viitor.

In raionul Filimon Sîrbu au 
fost executate pînă acum ară
turi adînci pe o suprafață de 
peste 4500 ha. din care 1600 
ha. în gospodăriile agricole de 
stat. Suprafețe însemnate au 
fost arate și în gospodăriile 
agricole colective. Stațiunile 
de mașini și tractoare Ianca, 
Făurei, Balta Albă și Rușețu 
au executat în aceste unități 
arături adînci pe o suprafață 
de peste 1000 ha. Odată cu 
executarea arăturilor adînci, 
în numeroase comune a în
ceput însămințatul rapiței. Au 
fost însămînțate aproape 200 
ha. dintre care mai mult de 
100 ha. la gospodăriile agri
cole colective și întovărășirile 
agricole

în raionul Brăila au fost 
amenajate 98 de centre pen
tru condiționarea semințelor. 
Printre comitetele executive 
ale sfaturilor populare care 
s-au preocupat îndeaproape 
de organizarea centrelor pen
tru condiționarea semințelor, 
stat cele din comunele Tichi- 
lești, Grepeni și Movila Mi
resei. In majoritatea comune
lor, sfaturile populare acordă 
atenția cuvenită schimbării 
semințelor necorespunzătoare.

Mecanizatorii de la stațiu
nea de mașini și tractoare „1 
Mai" au revizuit și reparat 
pînă în prezent 61 de grape și 
61 de pluguri de tractor. Din 
cele 23 de semănători, 18 au 
fost reparate, iar din cele 25 
de tractoare planificate, la 
15 tractoare reparațiile au și 
fost terminate.

O muncă susținută desfă
șoară muncitorii gospodăriei 
agricole de stat Urleasca din 
acest raion. Aici au fost re
parate 13 tractoare, 32 de plu
guri și 12 semănători. La a- 
ceastă gospodărie au fost for
mate 4 cupluri a cite 3 semă
nători, precum și agregate me
canice pentru boronit.

Succese asemănătoare, în 
executarea lucrărilor de toam
nă, au fost obținute și în ce
lelalte raioane ale regiunii 
Galați.

termine cursul mediu ca apoi să intre la 
facultate. După deschidere elevii au fost 
repartizați pe clase.

Să intrăm în clasa 8-a. Tovarășul Peia 
Aurel profesor de limba romînă și diri
ginte al acestei clase vorbește elevilor săi.

încă de la început el a reușit să atragă 
simpatia elevilor. Vorbele simple, pornite 
din inimă, întăreau hotărârea elevilor de 
a învăța cu sîrguință. Profesorul vorbea 
și de greutăți, arătînd că nu este ușor 
deloc să fii muncitor și elev în același 
timp. Aceste greutăți pot și trebuie să 
fie învinse. După aceasta a început prima 
lecție. Profesorul vorbea rar, elevii notau 
cu atenție. Și cîte lucruri prețioase nu vor 
învăța ei din această lecție.

-- •--- 
Concertul 

artiștilor sovietici 
la Timișoara

în sala Operei de stat din Timișoara a 
avut loc simbătă seara un concert de mu
zică de cameră dat de cvartetul „P. I. 
Ceaicovski" din Moscova, format din Iulian 
Sitkovețki, vioara I, laureat al Concursu
lui unional și al Concursurilor internațio
nale de la Varșovia și Praga, Anton Sar- 
cev, vioara II, laureat al Concursului 
internațional de la Budapesta, Rudolf Bar- 
șai, violă, laureat a! Concursului interna
țional de la Praga, Iakov Slobodkin, vio
loncel, laureat al Concursului unional și 
al Concursului internațional de la Praga.

Artiștii sovietici au interpretat cu multă 
măiestrie lucrări de Beethoven, Șostako- 
vici și Ceaikovski.

Participanții la acest concert au răsplă
tit cu vii aplauze frumoasa interpretare 
a artiștilor sovietici.

---- •-----

Cei mai buni tineri otelari 
din întreprindere

întrecerea pe profesii continuă în aceste 
zile ta întreprinderile industriale din țara 
noastră. Ei i se alătură mereu alți tineri 
dornici să devină, în întreprinderile res
pective, cei mai buni în meseria lor.

însuflețiți de propunerea responsabilului 
lor, membrii brigăzii de oțelari condusă de 
utemistul Lăbuneț Vaier, de la O.S.M. 
Combinatul siderurgic Hunedoara „Gh. 
Gheorghiu-Dej", luptă pentru cîștigarea 
titlului de „cel mai bun ttaăr oțelar" din 
întreprindere. In această întrecere, ei au 
întrecut brigăzile lui Petrovici Alexandru 
și Costache Vasile, care s-au situat' pe 
locurile 2 și 3.

Membrii brigăzii conduse de oțelarul 
utemist Lăbuneț Vaier, au Realizat o eco
nomie ta valoare de 46.059 lei pe lunile 
iunie, iulie și august.

Aceste rezultate se datoresc folosirii me
todelor avansate de lucru sovietice de ela
borare rapidă a șarjelor și de folosire din 
plin a capacității cuptorului.



său. 
cu bucuria 

Bistrița. A 
de planoriști 
acolo și spre

ȘT. IUREȘ
(fragment din „Cîntecul aviatorilor"

a- 
tl-

Astăzi este Ziua Aviației R.P.R. In această 
întreg poporul nostru muncitor sărbătorește 
neînfrlcațil zburători ai patriei. Pe cerul 
nln străjuit de vrednicia aripilor romînești,
se rotesc păsările argintii șl în jocul ari
pilor cel de pe pămînt deslușesc un salut cald, prie
tenesc. Este sărbătoarea 
voastră cutezători șoimi 
al patriei!

Aviație înseamnă ti
nerețe, îndrăzneală, 
vînt. Astăzi este ziua
nerețil. Sute și mii de 
tineri — muncitori, ță
rani, elevi — vor do
vedi azi partidului și 
poporului că sînt 
demni de încrede

rea ce li s-a acordat; 
vor demonstra prin mă-

Zburători, se apropie clipa 
Ce vă face — atit de fericiți 
Zburători, intindeți-vă aripa 
Hai băieți! Porniți!
De pe roate desprinsă-i țarina 
Pentru noi văzduhul e supus 
Facem norilor semne cu mina 
Noi urcăm mai sus.

iestrla cu care vor conduce aparatele că pot șl 
sînt în orice clipă gata de a apăra liniștea și se
ninul cerului patriei. Va fi o demonstrație a for
ței șl a tinereții, a curajului șl măiestriei pe care
le au din plin șoimii noștri.

Tuturor piloților, naviganților ca șl tehnicie
nilor, planoriștllor șl 
parașutiștilor, tineretul 
patriei noastre le adre
sează un călduros și ti
neresc salut. Drum bun 
și vreme senină!

Pentru a-i cunoaște 
mai bine pe acești ne- 
înfricațf cutezători ai 
aerului, ziarul nostru 
vă prezintă, în această 
pagină, cîteva figuri de 
tineri zburători.

PARASUTIST-SPORT IV oi t o v a ră ș i
într-o dimineață, în careu, instructorul 

ne aduse o veste care ne bucură : sîntem 
invitați la un miting aviatic pe un alt 
aeroport; 17 dintre noi urmau să sară
cu parașuta. Spre bucuria mea, mă nu- 
mărai și eu printre ei. Timpul nu era 
prea bun: norii acopereau tot cerul, iar 
dinspre nord-vest bătea un vînt care ridica 
ușor praful de pe drum.

Ne echiparăm cu parașutele și peste 
cîteva minute avionul își luă zborul. De 
sus, prin ochiurile de geam, urmăream pri
veliștile de pe pămînt. și mi se părea că 
văzduhul devenise deodată tulbure. Nu 
cumva se stricase și mai rău vremea 7 
Nu ne înșelarăm.

După un sfert de oră aterizarăm pe 
aeroportul unde urma să se țină mitingul 
aviatic. Mîneca de vînt din vîrful hanga
rului se zbatea furioasă. Instructorul privi 
îngrijorat cerul, apoi se hotărî:

— Vor sări doar 7.
Avionul șe ridică iar în văzduh. Pină să 

ajungem la înălțimea stabilită, instruc
torul ne dădu indicații asupra felului în 
care trebuia să ne comportăm în aer și 
cum să aterizăm.• F V ■ «t • ț •» - • •

— Băgați de seamă — spuse el — Vîn- 
tul e ift Măre dușman al parașUtistuIui. 
Puteți avea surprize.

Intt-ădevăr, așa s-a întîmplat. In zborul 
acela am avut două surprize. Prima nu era 
în totul din cauza vîntului. în momentul 
deschiderii parașutei, mi s-a rupt buzu
narul de la bluză. N-am observat însă și 
am început să pilotez- parașuta. Purtată de 
vînt voalura de mătase a parașutei se le
găna într-o parte și într-alta, își schimba 
formă. Pămîntul se apropia cu repeziciu
ne, casele alergau pe sub picioarele noa
stre.

Mal aveam "vretf 100 de metri pînă jos, 
cînd deodată observai că-mi alunecă ceva 
din btftuhar: era carnetul de parașutist 
sportiv. 'Fără să mai stau pe gînduri am 
apucat cu mîhâ cfț’eva suspârite și âm înce
put să le trag spre mine mărind astfel vi
teza de coborîre a parașutei. Pămîntul era 
tot mai aproape. Mă cuprinsese teama. In 
văzduh plutea o larmă grozavă: oamenii 
alergau pe străzi, copiii strigau de bucu
rie, iar'în fiecare curte cîinii lătrau furioși. 
Am dat drumul suspantelor și peste cîteva 
clipe, simții' o lovitură puternică: aterl- 

tri jurul meu se strinsese lume 
iar vreo trei băieți mă ajutară să 
parașuta care se agățase de aco- 
unei case, puțin mai departe, în 

nu fusese za-

„O lună de zile mai tirziu, mi s-a ivit 
din nou prilejul să fac un salt cu pa
rașuta p-e vreme rea. Trebuie știut că ase
menea salturi fiind mai pline de emoții, 
și rare, parașutiștii sportivi le doresc.

Aceasta s-a întîmplat la întîiul campio
nat republican de parașutism. Plouase 
încă In ajun și pămîntul nu se zvîntase. 
Era o zi de noiembrie și nici un petec de 
cer nu se vedea din cauza norilor ce 
acopereau întreaga boltă. Aerul era liniș
tit, dar in timp ce avionul prindea înăl
țime, pomi pe neașteptate un vînt puter
nic. Am făcut cunoștință cu el imediat 
ce am părăsit avionul. Ne îndoia margi
nile parașutei, ne izbea cu putere peste 
față făcîndu-ne să închidem ochii. Viteza 
de coborîre era de asemenea mare, pămîn
tul venea cu iuțeală spre noi. Ctțiva din 
grupa noastră începură să deschidă pa
rașuta de rezervă. De cîteva ori am dus 
și eu mina la inelul de de~~ a ~tșa re. dar 
m-am reținut Proba va fi cîștigată de 
acei care vor ajunge mai repede, cu pa
rașutele împachetate la un punct dinainte 
stabilit

Dar pămîntul mă întâmpina cu repezi
ciune. se vedeau bine oemenii de pe aero
port șr aveam impresia că 
firul ierbii Instinctiv, am 
la inel. Mi-a trebuit multă 
înfring.

— Nu mi se va întîmpla
ziceam. Mi-am însușit bine tehnica ate- 
rizajului... Și teama ce mă cuprinsese dis
păru deodată-

AGngerea cu pămîntul a fost destul de 
puternică. Voalura parașute: se lipi de sol 
apoi, umflată de vînt, mă smuci puternic 
și începu să mă tîrască prin pămîntul no- 

' re: os. Trăsei de o suspantă de dedesubt 
și reușii astfel să culc mătasea la pămînt 
împachetat apoi .parașuta și pornii in 
goană ’spre' pdhftț Eram țlln de noroi de 
sus pînă joșj din coate, pe care mi le 
zgîriasem in timp ce eram tint printre 
bolovani, curgea singe. Dar eram victo
rios.

Grupa noastră a ieșit prima la proba a- 
ceea și eu zic că și datorită mie. Tova
rășul instructor ne-a felicitat pentru cu
raj și pentru telul cum am aterizat

disting chiar 
dus iar mina 
voință să mă

nimic — îmi

A. G.

Andrei Manole își îm
brăcă tăcut costumul de 
zbor și-și prinse sub băr
bie cascheta de 
cu casca de radio, 
sprinten pe planul avionu
lui — surprinzător pentru 
un om atit de masiv — 
și-și strecură trupul voi
nic in carlingă.

Roatele mici „Aero" în
cepură să se invirtească și 
avionul porni ușor spre 
pista de decolare.

Andrei trase primul la 
punct. Astemă un minut 

cînd desluși in spate 
uruitul avionului lui Ho
rea împinse încet maneta 
de gate -

—Se aflau de vreun ceas 
în văzduh- Andrei condu
cea -celula* — formația 
pe care o l-jaseră în zbor. 
Simțea fără să privească 
în stingă sa, orcind ș: 
coborind în golurile de 
aer. avionul lui Horea.

.I-a dracu — mormăi el 
ta vuetul motorului. Oare 
peste tot am să-1 intîlnesc? 
Miine am să cer permuta
rea—*

Oricine de pe aeroport 
ar fi auzit cuvintele ace
stea ar fi rămas uimit. 
Erau doar bun: tovarăși.

S-au certat. Asta a fost 
într-o seară de euzted. 
Cotnar. -bătrânul* cri 
mai vechi pilot de pe ae
roport. pe vestea despre 
ah«mul tai Axrel Vîaoca

piele 
Urcă

— Da. da — continuă el 
aprins observîndu-le neîn
crederea. Miine, chiar, am 
să aterizez legat la ochi. 
Jur pe_

— Nu. n-ai să faci asta 
— a sărit Andrei. Nu cu
noști bine motorul și nici.-

— Eu? se înroși Horea 
și în ochii albaștri 
aprinse un licăr 
Asa vorbești tu, 
meu ?

A doua zi nu 
și nici de avion nu s-a 
atins. Umbla morocănos și 
nemulțumit prin hangarele 
pline de zgomot Ii lipsea 
ceva scump, neprețuit ceva 
din firea și echilibrul său 
moraL Ș: deodată misiu
nea aceasta. De ce îi tri
mise comandantul chiar pe 
ei andndoi în misiunea 
aceasta ? Care a aflat ceva 
de cearta lor?

-Miine fini voi cere per
mutarea — gindea Andrei 
in uruitul mocoton al mo
torului. SEuse plec"_

Deodată, un pîrîit tn 
cască 3 smulse din gin- 
AoL An ajuns la țintă ? 
Doar știa că mai are o 
bucată burtă de zburat

— Alo Căprioara, alo 
Căprioara— Aici Cerbul, 
aici Cerbul .

Horea ? Oare ce vroia ; 
teeerea aiet ta aer o îm
păcare ? Nn, Manole era

se 
de furie, 
prietenul

a zburat

a:ci

primejdie și el trebuia să-1 
ajute. Calculă fulgerător 
distanța pînă la destinație 
și socoti cît avea să-i 
ajungă uleiul. Nu, nu va 
ține pînă acolo. Florea 
trebuie să aterizeze. Dar 
unde ? Sub el se întindeau 
dealurile neprietenoase cu 
văi adînci străbătute de 
ape repezi. Andrei privi 
din nou harta. Poate aici 
la punctul „N“. Da, acolo 
era cel mai apropiat aero
drom-

— Atențiune, Cerbule, 
atențiune... schimbă direc
ția, aterizăm ; elementele ; 
cap compas 27 grade ; vi
raj dreapta...

Andrei se îndepărtă pen
tru ca planurile lui Flo
rea să nu-i rupă ampena- 
til și de acolo îi urmări 

-manevra.
— Aici Cerbul, aici Cer

bul ; executat manevra...
— înainte pe direcție... 

cabrează ușor, 
teză înainte—

Peste cîteva
i s-au părut 
desluși jos în față hanga
rele, pista de decolare și 
pilcul de pomi ale aero
dromului „N“.

— Alo „Pădurea", aici 
Căprioara, aici Căprioara, 
permiteți aterizarea—

Un pîrîit în cască apoi 
răspunsul veni prompt.

— Aici Pădurea, aici 
Pădurea; puteți ateriza... 
Andrei își aduse avionul 
lingă cel a lui Horea și 
începu să conducă ateriza
rea. Inima îi batea năval
nic. broboane de sudoare
ii acopereau fruntea— O 
greșeală. numai o singură 
greșeală și Florea putea 
intra în pilcul de pomi sau 
în hangare.

— Atențiune,
Au 

altul, 
lingă 
mase 
rat Dinspre 
alerga spre 
fața neagră de fum și ulei, 
deschisă intr-un zimbet, cu 
mîinile lot'-iso .

De la o
Ionaș Zbona a plecat la 

Sighet, la școala de silvicul
tori. A absolvit cursurile, 
dar în vacanța de vară nu 
s-a întors în satul

-A plecat 
în suflet, la 
urmat școala 
A, B și C de 
toamnă avea în carnetul 
său zeci de ore de zbor. 
Dar voia să meargă mai 
departe, mai sus.

— Ca să treci la „motor" 
trebuie să fii înainte un 
bun parașutist i-a spus 
instructorul său de zbor 
Carol Cocis.

La începutul acestei 
veri, Ionaș Zbona, un flă
cău împlinit la trup cu 
fața arsă de soare privea 
de jos înălțimea turnului 
parașutiștilor din parcul 
„23 August".

Primul salt de acolo, de

mie de metri
sus n-a avut nimic deo
sebit pentru el, un încer
cat planorist. A început 
apoi munca migăloasă, te
meinică de la sol, săritu
rile de pe platformă și din 
machetă. Apoi într-o zi, 
grupa lor, a instructorului 
Ștefan Badioc, cu 2-3 ani 
mai în vîrstă ca el, a fost 
îmbarcată pe un 
mare de pasageri, 
va ține minte toată 
primul lui salt cu 
șuta din avion.

—Gata, săriți I 
strigat instructorul.

O smucitură ușoară și 
iată-1 legănîndu-se sub 
umbrela mare de mătase 
albă. Sub el hangarele și 
avioanele păreau jucării. 
Nu simțea frică, ci încîn- 
tare și o senzație plăcută 
de nedescris. Lîngă el, se 
legănau ușor tovarășii lui... 
Brizea, Sandu, Ștefan. Ei 
făcură semne prietenești și 
îi strigară veseli ceva ce 
Ionaș nu înțelese.

avion 
Ionaș 
viața 
para-

*

Ziua Aviației
instituită ca semn

gaze; vi

minute, ce 
ani, Andrei

Cerbule...
aterizat; unul după 

aprcpiindu-se aripă 
aripă.

in loc
Andrei ră- 

răsuflînd ușu- 
ceiălalt avion, 
el Horea; cu

zasem, 
multă, 
desfac 
perișul
iarbă, găsii și carnetul: 
darnic efortul.

Pe aerodrom

Cine se frămîntă și muncește mai mult 
înainte de misiune ? Tovarășul Gheor
ghe. Spuneți că el le face toate astea așa 
în mod... mecanic, că nu-l interesează 
zborurile noastre. Vă înșelați. Vă amin
tiți de Sirbu ?... De zborul acela deosebit 
pe care l-a făcut săptămîna trecută ? 
Tot aeroportul aștepta cu nerăbdare 
ziua zborului. Și cine e Sirbu ? 
Un flăcău de 22 ani. E drept, un pilot 
talentat, altminteri nu i s-ar fi încre
dințat tocmai lui misiunea. Dar de ce 
l-a jignit pe tovarășul Gheorghe ? De 
ce a dat avionul in grijă unui alt me
canic care abia ieșise din școală ? O fi 
și ăla priceput, nu zic, dar ca nea 
Gheorghe nimeni nu cunoaște „sufle
tul" avionului. Mecanicul nu s-a supă
rat însă. în ziua zborului, cînd a văzut 
pe Sirbu indreptîndu-se către avion, 
tovarășul Gheorghe a ieșit dintr-un 
hangar să-l petreacă cu privirea. Sirbu 
s-a urcat in carlingă și a pornit moto
rul. în clipa aceea tovarășul Gheorghe 
a tresărit și a început să asculte atent. 
Apoi — parcă-l văd și acum — cu ne
liniștea ce i se citea pe față a dat fuga 
la comandament.

— Tovarășe comandant, chemați-l pe 
Sirbu înapoi.... E defect motorul... Ți- 
neți-l de vorbă pînă-l controlez — abia 
a putut el să. rostească din cauza aler
găturii.

Comandantul care îl cunoaște bine 
pe tovarășul Gheorghe a făcut întoc
mai. Sirbu s-a întors și numai după 
aceea ș-a înălțat în văzduh. După ter
minarea zborului voi l-ați așteptat pe 
Sirbu și l-ați ridicat pe brațe. Reușise. 
întreaga gamă de acrobații fusese exe
cutată după toate regulile.

Și... voi nu știți că rîdeați și făceați 
multă gălăgie... .(Sirbu era cel sărbăto
rit)... Dar eu l-am văzut pe tovarășul 
comandant cum a venit lingă nea 
Gheorghe care privea dintr-un loc 
retras și i-a spus :

— Te felicit l

In unmă cu cinsiprezece 
ani... copilul privea neoste
nit, cu ochii mari luminoși 
avioanele ce decolau și ate
rizau lîngă hangarele ce
nușii. Anii au trecut... In 
sufletul lui Iliuță Zjneu, 
băiatul acarului din stația 
de alături de aerodrom, ră
măsese cuibărită, ca un vis 
frumos din anii copilăriei, 
dragostea pentru zbor. In
tr-o zi, Iliuță își amintește 
ca acum, s-a oprit în fața 
unui afiș: „Tineri, învățați 
planorismul!" Alături în 
poză zîmbea un pilot, din 
carlinga deschisă. Intr-un 
suflet a fost la organizația 
U.T.M.

— Vreau să mă înscriu, 
tovarășe. Eu... demult 
resc aceasta... Trebuie 
zbor.

A plecat împreună 
mulți alți tineri din orașul 
acela ca să învețe planoris
mul. S-au împrietenit încă 
din tren și prieteni au ră
mas de-a lungul zilelor de

Pilotul planorului 
școală. Minunată și plăcută 
vacanță! S-a întors de 
acolo mai voinic cu fața 
bronzată și ochi străluci
tori, iar în buzunar cu bre
vetul de planorist A, B și 
C. Aceasta a fost prima 
treaptă pe scara care avea 
să urce sus, tot mai sus, 
spre zările albastre.

Are acum Iliuță Zmeu, 
instructorul de zbor, în 
buzunarul de la piept, ală
turi de carnetul de utemiet, 
un carnet cu scoarțe roșii 
la care ține mult. Este bre
vetul lui de zburător. Are 
trei însemnări acest carnet, 
cu ștampilele și semnătu
rile în regulă. Pe prima pa
gină scrie: Planorist A, B 
și C ; septembrie, 1952... Pe 
a doua pagină este o altă 
însemnare: Pilot de zbor 
cu motor; august, 1953... 
Insfîrșit pe ultima pagină 
este notată ultima însem
nare: Parașutist, gradul I 
și II; București, septem
brie 1953...

Privirile lui se îndrepd 
tară în sus spre avionul 
ce se rotea sigur deasupra 
lor. In clipa aceea se simțea 
neînchipuit de aproape de 
manșă și uruitul motoru
lui.

602

do- 
să

cu

De ce Iliuță Zmeu s-a re
întors la planorism, asta 
n-aș putea să o spun. Știu 
doar că este cel mai vestit 
planorist de pe aerodrom ; 
asta ar putda oricine să vă 
spună. Dar vă veți convin
ge unmărindu-i astăzi zbo
rul îndrăzneț în văzduh.

♦ -------------------------------

Republicii Populare Romîne
acesta l-a lăsat de 
rușine s; pe prinți- 
șorul înmănușat și 
sclifosit Bibescu și 
nou nouțul său avion Bleriot importat din 
Frânte

Cu toate acestea, la cererea lui Vlaicu 
de a se construi pentru stat un număr de 
aparate, acesta a fost respins și in același 
timp au fost importate din apus avioanele 
Bleriot, din care burghezia :și trăgea cîș- 
tiguri pe care feciorul din Binținți nu le 
pu:ea oferi.

Burghezia și în special Bibescu nu se 
mulțumeau cu atit Ei voiau să încheie 
socotelile cu Vlaicu, care îi stinjenea cu 
îndrăzneala lui. Prilejul l-au găsit atunci 
cînd Vlaicu, înaintea tuturor, a hotărît să 
treacă in zbor Carpații.

In ziua de 31 august, 1913, ridictndu-se 
în aer spre a trece munții deasupra Bă
neștilor, lîngă Cimpina, comenzile avio
nului se rup în mod nefiresc și avionul 
se prăbușește îngropînd sub el pe primul 
nostru pilot și constructor de avioane, 
pe înflăcăratul patriot, care spunea cu 
puțin înainte: „Dacă facem o comparație 
cit de vagă între cultura, împrejurările 
și mijloacele tehnice ale altor popoare 
și starea de lucruri de la noi, putem spu
ne cu oarecare mîndrie că nu sîntem toc
mai cel din urmă, măcar din punct de 
vedere al aviațiunii".

După moartea sa, una din puținele pu
blicații care s-a ocupat și a dat operei Iui 
Vlaicu adevărata ei valoare scria:

„Cu el, cea dintîi licărire de genialitate 
romînească răsărită în cîmpul științei și 
industriei mecanice s-a stins sub aceeași 
nepăsare sub a cărei pîclă s-au înăbușit 
mai toate inteligențele poporului nostru. 
Singur poporul, din rindurile căruia ieșise 
și al cărui gînd îl urma sfios în calea pe 
care se avîntase, a simțit pierderea lui 
cu adevărat și numai poporul a știut să-1

Oamenii muncii din 
patria noastră săr
bătoresc anul acesta, 
pentru a doua oară 
„Ziua Aviației R.P.R.'
al înaltei prețuiri ce se acordă aviației 
patriei noastre. *

Ziua aviației R.P.R. este o mare sărbă
toare militară și populară.

In această zi, oamenii muncii au posi
bilitatea să cunoască și mai bine crește
rea aviației noastre populare, succesele 
piloților și tehnicienilor, care, înconjurați 
îndeaproape de grija caldă • â partidului 
și guvernului, educați și căliți de partid, 
contribuie din zi in zi mai mult la opera 
de zidire a socialismului, la întărirea ca
pacității de apărare a patriei noastre.

Astăzi, piloții și tehnicienii, parașutiștii 
și constructorii din domeniul aviației se 
prezintă în fața poporului, partidului și 
guvernului cu bilanțul realizărilor obți
nute pe dramul îndeplinirii sarcinilor de 
cinste ce le-au fost încredințate.

In domeniul aviației țara noastră are 
o tradiție glorioasă, ale cărei baze au fost 
puse de primii constructori și aviatori ro- 
mîni — Traian Vuia și Aurel Vlaicu.

Traian Vuia, primul după temera
rul Mojaiscki și înaintea constructorilor 
din apus, a construit și pilotat un aparat 
mai greu decît aerul, așezind succesele 
aviației romînești la temelia începuturilor 
aviației mondiale. Astfel, Vuia a făcut 
cunoscută pină departe, peste hotare, pu
terea de creație a poporului romîn. Ma
cheta avionului său, planurile avionului 
și imaginile primului său zbor ocupă un 
loc de cinste azi în pavilionul dezvoltării 
tehnicii al Academiei Franceze.

Plină de trudă și sbucium a fost .viața 
marelui pioner al aviației romînești — 
Aurel Vlaicu.

Sprijinit de prieteni și de muncitorii 
care-1 iubeau, Aurel Vlaicu a izbutit să-și 
construiască un aparat mai greu decît ae
rul, realizind performanțe cu totul deo
sebite, cu care la 6 septembrie 1910, pe ....
cimpul Cotrocenilor, în cadrul unor în-' răsplătească cu dragoste sinceră", 
treceri, reușește să-1 învingă pe aviatorul 
francez Molia, socotit as în acea vreme.

Mai apoi, la Aspem (Austria), cu apa- 
ratuj său vechi, Vlaicu reușește să mai 
dea o pildă de măiestrie de zbor și de in- 
genipzitqte, relevînd încă odată în ca
drul unei întreceri internaționale geniul 
creator a! poporului nostru. „Musca fu
rioasă" — cum a fost denumit avionul lui 
Vlaicu — s-a făcut cunoscută în lume.

Nu odată feciorul țăranului din Binținți 
a scos la Iveală tăria celor dintre care 
s-a ridicat și nu odată cîmpul Cotroceni
lor și spuza de copii adunați să-1 vadă 
zburînd pe Vlaicu, au fost martori cînd

Col. L MEOVEDOVia

Timp de trei decenii, burghezia a trans
format această minunată creație a geniu
lui omenesc — aviația — într-un cîmp 
larg de afaceri și escrocherii. Comisioane 
grele încasau guvernanții și casele im
portatoare care dotau aviația noastră cu 
vechiturile perimate de tip Bleriot, Mo
ran, Potez și altele. Sub apăsarea intere
selor burgheziei, geniul creator al poporu
lui nostru nu s-a putut dezvolta, iar avia
ția noastră s-a tîrît în coada aviației 
marilor state capitaliste.

In aviație, burghezia sădise spiritul 
castă, de desconsiderare pentru tot ce 
este zburător, spiritul de aventură și 
huliganism, descompunerea morală, 
felul acesta, ea pregătea aviația ca ins
trument al intereselor sale de jaf și asu-
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Decenii întregi pînă la 23 August 1944. 
aviația din Rominia a trecut printr-o pe
rioadă neagră, stigmatizată de roiul ce 
i-a fost destinat de regimul burghezo- 
moșieresc.

Astăzi, sub conducerea partidului, ta 
țara noastră se desfășoară cu succes 
munca pentru construirea socialismului.

După modelul aviației sovietice și cu 
sprijinul dezinteresat științific și tehnic 
al statului sovietic, partidul nostru a 
creat o aviație nouă, aviația populară 
pusă In slujba păcii și securității poporu
lui nostru. în slujba muncii creatoare și 
a dezvoltării economiei noastre națio
nale.

Partidul și guvernul nostru a promovat 
în funcțiuni de răspundere piloți și tehni
cieni, elemente capabile, fii ai oamenilor 
muncii, devotați cu trup și suflet interese
lor patriei și poporului nostru. Cinstind 
memoria primilor pionieri ai aviației romî- 
nești, înflăcărară de un înalt patriotism, 
educată și călită de partid, aviația noastră 
slujește azi intereselor oamenilor muncii, 
apărării patriei și îmbunătățirii condi
țiilor de viață ale poporului muncitor.

S-a dezvoltat neîntrerupt aviația 
transport și sanitară care este pusă 
slujba muncii creatoare. Ea s-a făcut
special simțită în acest an. în perioada vis
colului, cînd, prin acțiunea curajoșilor 
noștri aviatori, au putut fi date ajutoare 
medicale la timp, fiind salvate nume
roase vieți omenești.

După modelul aviației sovietice — avia
ția cea mai înaintată din lume — în țara 
noastră s-a creat aviația agricolă pusă în 
slujba omului în luptă cu forțele naturii. 
Aviația agricolă contribuie cu succes la 
lupta împotriva dăunătorilor, la tratarea 
solului cu îngrășăminte minerale etc.

Forțele Aeriene Militare — ca parte 
componentă a Armatei noastre Populare 
— slujesc cauzei poporului nostru mun
citor, străjuind cu vigilență spațiul ae
rian al patriei noastre. înconjurați de 
dragostea și grija caldă a partidului, cresc 
și își perfecționează neîncetat pregătirea 
aviatorii Forțelor Aeriene Militare.

Oamenii muncii înconjoară cu dragoste 
șl căldură pe fiii lor aviatori, tn timp ce 
poporul nostru își înfăptuiește cu însufle
țire grandioasele planuri de construcție, 
în timp ce în fabrțcile și uzinele noastre 
avîntul întrecerilor socialiste ia amploare 
tot mai mare, iar pe ogoarele patriei 
crește bogat rodul colectiviștilor și al tu-
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turor țăranilor mun
citori, militarii din 
Forțele Aeriene Mi
litare se instruiesc 

pentru a apăra cerul patriei. Crește nu
mărul acelora care devin maeștri în arta 
zborului, crește numărul tehnicienilor 
fruntași. Ei se instruiesc neobosit pentru 
a-și îndeplini jurămîntul dat patriei, să 
apere munca pașnică a poporului nostru. 
In fruntea lor, aviatorii membri de partid 
dovedesc, prin exemplul lor personal, în
țelegerea profundă a răspunderii perso
nale pentru apărarea patriei. Alături de 
ei. masa largă a utemiștilor, muncește în
flăcărată de un înalt patriotism pentru 
îndeplinirea cu răspundere a sarcinilor 
încredințate, pentru întărirea disciplinei 
ferme și a spiritului de vigilență. Ei sînt 
fruntași în îngrijirea perfectă a materia
lului de aviație, în realizarea de economii. 

Pregătirea aviatorilor noștri se desfă
șoară în mod științific, după exemplul 
aviatorilor sovietici, care au atins un înalt 
grad de calificare.

Exemplul șoimilor sovietici este farul 
călăuzitor in pregătirea aviatorilor, în 
ridicarea permanentă a măiestriei de 
zbor. Exemplele lui Pocrîșkin, Coje- 
dub, Polbin, Gastello și altor eroi sovie
tici însuflețesc munca piloților noștri și 
constituie modele de înalt patriotism și 
măiestrie de luptă, modele de hotărîre și 
voință, disciplină și tărie morală, pe 
care aviatorii noștri tind să și le însu
șească

în țara noastră aviația este la îndemîna 
fiecărui om al muncii.

Toi mai multe sînt azi cercurile de ae- 
romodelism în întreprinderi, instituții și 
școli. Tot mai mare este numărul pionie
rilor și școlarilor ce se ocupă îndeaproape 
de construirea aero și micro modelelor.

în ultimii ani s-a dezvoltat cu succes 
aviația sportivă. Mobilizați de U. T. M., 
tot mai mulți pionieri și utemiști 
losesc azi turnurile de parașutaj tot mai 
numeroși sînt tinerii din școlile de 
norism și din cele de zbor cu motor._
tăzi stă la îndemîna oricărui tînăr munci
tor, curajos și hotărît posibilitatea de 
a-șl îndeplini dorința de a deveni avia
tor. Oricare tinăr muncitor are azi la în- 
demînă mijloacele cele mai moderne 
pentru a se putea pregăti ca aviator.

De „Ziua Aviației Republicii Populare 
Romîne", tinerii aviatori din cercurile și 
școlile aviației sportive, piloții, observa, 
torii, inginerii și tehnicienii, radiotelegra- 
fiștii, mecanicii, motoriștii și lucrătorii 
din domeniul aviației se angajează în fața 
poporului, partidului și guvernului să-și 
înzecească forțele pentru a ridica avia
ția Republicii Populare Romîne pe o 
treaptă superioară, pentru a face din ea 
un mijloc și mai puternic pus în slujba 
progresului, a păcii și suveranității po
porului nostru.

înainte de decolare. In carlingă, pilotul 
se pregătește; controlează parașuta, apa
ratele de bord, încearcă manșa... Totul 
este în ordine : poate zbura.

— Contact 1
Mecanicul ce așteaptă răbdător ordinul, 

tnvîrtește palele elicei. Odată, de două 
ori... Motorul prinde să răpăie, la început 
cadențat, opoi din ce în ce mai repede, 
pînă devine un uruit continuu. Starterul 
lasă în jos stegulețul și aparatul pornește 
să alunece pe cîmpul neted.

Așa începe zborul spre înălțimi al șoi
milor noștri, în fiecare zl, în fiecare ceas...

---- •----
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Era cu o seară înaintea marii sărbă
tori. în piața Republicii inundată de 
lumini ceva mai într-un colț, departe 
de estradă, un lucru curios și deosebit 
strinsese în jurul său o mulțime de ti
neri, băieți și fete și o puzderie de co
pii de toate vîrstele. .Din mijloc, răz- 
bătea un vijîit și din cînd în cînd un 
avion micuț, un aeromodel, trecea ca 
un fulger pe deasupra celor adunați 
acolo făcind să fluture părul fetelor și 
baticurile roșii ale pionierilor. Pornit, 
de un motoraș, micul avion se învîrtea 
în jurul unui flăcău de vreo 18 ani 
ce-l ținea legat de un cablu Subțire.

Deodată bîzîitul ca de bondar al mi
cului avion se înecă într-un rateu și 
după o plutire ■ lină, potolită, coborî în
cetișor și ateriza săltînd sprinten pe 
asfaltul pieții. Strigînd. gălăgioși, co
piii se apropiară de el. II priveau, ii 
examinau motorul, îi mîngîiau aripile.

Lîngă motor, un băiețaș de vreo doi
sprezece anișori privea tăcut cu 
încordare motorașul. Nu zîmbea; fața 
îi rămăsese serioasă, și pe trăsăturile 
copilărești se întipărise o expresie de 
preocupare matură, de efort pentru a 
dezlega cine știe ce problemă. Pe ge
nunchi avea un carnețel deschis pe fi
lele caruia schițase în linii stingace 
forma aeromodelului atit de ciudat. 
La doi pași de el o bătrînică îl pri
vea cu un zimbet obosit și îngăduitor.

— Haide, Mircea, vino aici... Trebuie 
să pornească avionul.

Copilașul ridică surprins capul, privi 
uimit în jurul său, apoi se retrase 
lîngă bătrînică. vădit mîhniț.

— Mai stăm puțin, bunicuțo — se 
rugă el. Mai am de schițat forma ari
pelor. Știi, adăugă repede și emoțio
nat, am aflat lucruri noi. Trebuie să 
modific forma „Meteorului" meu 
o chestie de tehnică — adăugă 
un aer competent și important 
nica îl privea sorbindu-l din 
neîndrăznind să-l tulbure.

Este 
el cu

Bu- 
ochi.



Viața U. L M.

Spre un nou avint al muncii
în orașul Suceava a avut loc de curînd 

plenara lărgită a comitetului regional 
U.T.M. care a analizat activitatea comite
tului regional în lumina Hotărîrii Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R. cu privire la 
activitatea U.T.M. și a documentelor Con
ferinței pe țară a U.T.M.

In expunerea prezentată la plenară, to
varășul Petre Gheorghe, secretar al C.C. 
U.T.M., a arătat importanța deosebită ce 
o prezintă Hotărîrea Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. pentru îmbunătățirea con
tinuă a întregii munci a Uniunii Tinere
tului Muncitor.

Subliniind faptul că sarcina de luptă 
a U.T.M. este mobilizarea tuturor forțe
lor tineretului pentru realizarea prevede
rilor Hotărîrii Plenarei C.C. al P.M.R. 
din august 1955, vorbitorul a trecut în 
revistă o seamă de realizări obținute de 
organizațiile U.T.M din regiunea Suceava. 
Așa de pildă, numai în sectorul socialist 
al agriculturii întrecerea a cuprins peste 
800 de tineri. De asemenea întrecerea pe 
profesii se bucură de o participare tot 
mai largă a tinerilor. In prezent 135 ti
neri au răspuns chemării la întrecere pen
tru titlul de „cel mai bun îngrijitor de 
animale", iar pentru titlul de „cel mai 
bun tractorist" luptă azi 136 tineri.

Organizațiile U.T.M. de la sate acordă 
o mai mare atenție sporirii producției 
agricole la hectar, creșterii șeptelului de 
animale, mobilizării tineretului în cam
paniile agricole, extinderii metodelor 
agrozootehnice etc.

Deși s-au obținut succese, așa cum 
arată Hotărîrea Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. activitatea U.T.M.-ului la sate nu 
este încă la înălțimea sarcinilor trasate 
de partid.

O cauză care a frînat munca U.T.M. 
este aceea că activiștii n-au ținut seamă 
în activitatea lor că adevărata călire a 
tineretului, adevărata educație comunistă 
se face prin muncă. Aceasta a făcut ca 
activitatea organizațiilor U.T.M. de la 
sate să nu fie legată întotdeauna de sar
cinile actuale specifice fiecărui sat. Multe 
organizații U.T.M. desfășoară o muncă 
nesatisfăcătoare pentru antrenarea tine
retului sătesc la întrecerea patriotică.

De ne'îngăduit este atitudinea comite
tului regional U.T.M. față de educația co
munistă a tinerilor tractoriști. Numai așa 
se explică faptul că o serie de tractoriști 
sînt indisciplinați în muncă, fac arături de 
proastă calitate, daiu dovadă de atitudine 
nedemnă față de păstrarea bunului ob-

Mai multă inițiativă, mai multă perseverență
Cu cîtva timp în urmă, a avut loc ple

nara lărgită a comitetului regional U,T.M. 
Cluj la care a participat și tovarășul Lu
dovic Fazekaș, secretar al C.C. al U.T.M. 
Plenara a discutat activitatea comitetului 
regional în lumina Hotărîrii Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R. cu privire la acti
vitatea U.T.M. și a documentelor Confe
rinței pe țară a Uniunii Tineretului Mun
citor.

Ocupîndu-se de lipsurile mari care au 
frînat munca U.T.M.-ului, tov. Ludovic 
Fazekaș a subliniat în cuvîntul său că 
asemenea lipsuri s-au manifestat și în acti
vitatea comitetului regional U.T.M. Cluj. 
Astfel, uitjnd că adevărata călire a tine
retului se face în procesul muncii, tn lupta 
pentru îndeplinirea marilor sarcini pe 
care partidul le pune în fața întregului 
popor muncitor, comitetul regional U.T.M. 
n-a acordat în ultima vreme atenția cu
venită. brigăzilor și posturilor utemiste de 
control. în unele întreprinderi ca fabrica 
de produse lactate din orașul Cluj, brigă
zile utemiste sînt greșit organizate, mem
brii lor lucrind în două schimburi. In alte 
părți, ca de pildă la uzina „Ianoș Her- 
bak", o bună parte dintre brigăzi sînt 
constituite numai pe hîrtie. De asemenea, 
comitetele raionale U.T.M. au manifestat o 
vădită lipsă de preocupare pentru activi
tatea tineretului în producție. La Ocna 
Mureșului din raionul Aiud, de pildă, din 
numărul total al tinerilor sînt antrenați 
în întrecerea socialistă doar a cincia 
parte.

Așa cum subliniază Hotărîrea Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. în agricultură 
activitatea U.T.M.-ului a fost nesatisfăcă
toare. Lucrările plenarei au scos la Iveală 
multiplele lipsuri ale comitetului regional 
în această privință. La S.M.T. Bonțida de 
pildă, problemele cultural-sportive ale ti-
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ÎNSEMNĂTATEA AMELIORĂRII CEREALELOR 
ÎN CREȘTEREA PRODUCȚIEI LA HECTAR

In anii puterii democrat-populare, dez
voltarea agriculturii a luat un mare avînt, 
necunoscut regimului burghezo-moșie- 
rest. Prin sprijinul puternic primit din 
partea partidului și guvernului și folosind 
din plin bogata experiență a agrobiologiei 
sovietice, știința agronomică a devenit un 
factor activ în ridicarea producției agri
cole, în transformarea socialistă a agri
culturii din țara noastră, contribuind din 
ce în ce mai mult la asigurarea satisfa
cerii nevoilor materiale și culturale me
reu cresc înde ale celor Ce muncesc.

Prin aplicarea metodelor miciuriniste în 
domeniul ameliorării cerealelor, în țara 
noastră s-au creat în scurt timp și s-au 
dat în cultura mare, noi soiuri de grîu, 
ovăz, orz . și porumb. Aceste soiuri sînt 
cu 10—18 la sută mai productive decît 
cele din cultura mare. Pe baza rezultate
lor experimentale, au fost raionate pe zo
nele naturale de vegetație soiurile de ce
reale cele mai productive și adaptate apoi 
condlțiunilor locale de climă și sol. De 
asemenea s-au dezvoltat lucrările de pro
ducere a seminței elită din soiurile raio
nate, care asigură sămînță de cea mai 
bună calitate pentru însămînțarea loturi
lor semincere din gospodăriile agricole so
cialiste.

Cu toate succesele înregistrate în creș
terea producției de cereale se constată 
însă câ producția de cereale-marfă încă 
nu a ajuns Ia un nivel corespunzător sa
tisfacerii nevoilor materiale mereu cres- 
cînde ale oamenilor muncii.

Cercetarea științifică a unor probleme 
importante pentru întreaga economie na
țională — arată Proiectul de Directive 
ale Congresului al II-lea al Partidului cu 
privire la dezvoltarea agriculturii în ur
mătorii 2—3 ani—■ cum sînt: zonarea spe
ciilor de plante și an male cultivate și 
crescute în Romînia; raionarea soiurilor 
de plante și a raselor de animale ; pro
blema asolamentelor din stepă și silvo- 
stepă și a solei înierbate ; studiul valori
ficării Deltei Dunării sub raport agricol- 
zootehnic și piscicol, precum și proble- 

(Pe marginea plenarei lărgite 
a comitetului regional U.T.M. 

Suceava)

ștesc, ca de pildă, tractoriștii Ionescu Teo
dor și Zolotinschi Nicoiae care aiu lăsat 
tractoarele pe cîmp, nlecînd acasă.

Puțin se ocupă comitetul regional și 
aparatul său de condițiile de viață ale ti
nerilor din S.M.T.-uri și G.A.S.-uri. Co
mitetul regional U.Ț.M. nu și-a pus în 
centrul preocupărilor îndrumarea organi
zațiilor U.T.M. de la sate pentru ca aceș
tia să devină un pilon puternic în trans
formarea socialistă a agriculturii. In ce 
privește consolidarea economico-organiza- 
torică a G.A.C., organizațiile U.T.M. aduc 
un aport nesatisfăcător. Multe organiza
ții U.T.M. din gospodăriile colective sînt 
un prost exemplu în fața organizațiilor 
U.T.M. sătești, ca cele din Rădăuți, Bi
volari, Dărăbani, Iiișești etc.

Spiritul de răspundere cu care a pri
vit comitetul regional întărirea muncii 
U.T.M. din întovărășirile agricole ne-o 
dovedește și faptul că în prezent sînt 41 
de întovărășiri agricole fără organizații 
de bază U.T.M. La Horodnicul de sus 
întovărășirea agricolă, a luat ființă în 
1953. Comitetul raional U.T.M. Rădăuți 
n-a găsit însă necesar să treacă nici pînâ 
acum la crearea organizației de bază 
U.T.M. în această întovărășire.

In învățămîntul politic U.T.M. au fost 
cuprinși un număr mic de tineri iar ca
litatea lecțiilor și seminariilor la cercu
rile și cursurile politice s-a prezentat sub 
nivelul cerințelor și posibilităților. Acti
viștii secției de .propagandă și agitație se 
deplasează rar la sate.

Munca politică nesatisfăcătoare desfă
șurată la sate de comitetul regional și 
comitetele raionale — a spus tovarășul 
Solcan Dumitru — este ilustrată și de 
numărul mic de tineri care se primesc 
în U.T.M. De la 1 ianuarie, 166 organi
zații U.T.M. sătești n-au primit nici un 
membru.

Atit din expunerea prezentată cit și 
din discuții a reieșit că rădăcina multora 
din lipsuri constă în slaba competentă a 
activiștilor comitetului regional față de 
problemele muncii la sate, în lipsa de 
preocupare pentru ridicarea continuă a 
nivelului lor politic și ideologic, pentru 
însușirea agrominimului și a zootehmi- 
nimului.

(Pe marginea plenarei lărgite 
a comitetului regional U.T.M. Cluj)

neretului nu stau în atenția organizației 
de bază U.T.M. și a activiștilor raionali 
Comitetul raional Jibou n-a luat vreme 
îndelungată măsuri pentru întărirea orga
nizației de bază U.T.M. de la S.M.T. Sur- 
duc. Unele comitete raionale U.T.M. ca 
cele din Jibou, Aiud etc. au dat o contri
buție mult sub necesitățile întăririi orga
nizatorice a gospodăriilor colective exis
tente precum și luptei pentru înființarea 
de noi întovărășiri și gospodării colective 
în raioanele respective.

La plenară s-a arătat că una din cau
zele acestor slăbiciuni este autoliniștirea 
manifestată în munca comitetului regio
nal. Ca rezultat al acestei atitudini în 
muncă, în rîndul unor activiști utemiști 
au început să apară simptome ale lipsei de 
grijă pentru nevoile tineretului, de descon
siderare a propunerilor și sugestiilor aces
tora. Așa se explică printre altele, faptul 
că, în proiectul de hotărîri ale comitetului 
regional n-a fost înscrisă nici una din pro
punerile făcute de participanții la confe
rința regională U.T.M.

Discuțiile purtate în jurul expunerii tov. 
Fazekaș au scos la iveală în plus o serie 
de lipsuri atît ale aparatului regional cît 
și ale activiștilor raionali. O temă asu
pra căreia s-a revenit frecvent în cuvîn- 
tările participanților la plenară a fost 
aceea a pregătirii teoretice și politice a ac
tiviștilor. Pe bună dreptate tovarășul Tar- 
mure loan, instructor regional, a subliniat 
rămînerea în urmă a unor activiști în 
ceea ce privește pregătirea lor teoretică. 
Necitirea ziarelor este o racilă încă nevin

Ing. agr. AL. PRIADCENCU,
membru corespondent al Academie’ R.P.R., 

Laureat al Premiului de Stat

mele de viticultură, pomicultură, se des
fășoară lent și nesatisfăcător. Ținînd sea
ma de acest lucru, pentru a pune în va
loare rezultatele obținute de cercetătorii 
științifici și pentru a le da condiții tot mai 
bune pentru crearea de noi soiuri de 
plante și rase de animale, cît și pentru 
elaborarea de noi metode agro-zcotehnice 
și de organizare a muncii, Proiectul de 
Directive propune să se ia serioase mă
suri. Proiectul de Directive ale Congresu
lui al II-lea al Partidului cuprinde astfel 
un larg program de acțiune în amelio
rarea plantelor agricole, de lichidare a lip
surilor existente în acest domeniu și o se
rie de măsuri a căror rezolvare va duce 
în scurt timp la sporirea simțitoare a 
producției cerealelor. Principala sarcină 
— așa după cum reiese și din Proiectul de 
Directive — rămîne și de-acum înainte 
sporirea producției la hectar a tuturor 
culturilor agricole, pe baza introducerii 
agrotehnicii înaintate în toate lucrările ex
perimentale și în cultura mare.

Ca să renunțăm la aducerea unor se
mințe din alte țări trebuiesc extinse lucră
rile de încercarea în culturi comparative a 
soiurilor ameliorate și locale, stabilind 
pentru fiecare regiune soiurile cele mai 
productive și de cea mai bună calitate — 
așa cum prevede, de altfel, Proiectul de 
Directive ale Congresului. Pentru a păstra 
puterea de producție și puritatea lor biolo
gică este necesară dezvoltarea la maxi
mum a producerii seminței elită din soiu
rile raionate, asigurîndu-se anual stocul 
de sămînță productivă și sănătoasă pentru 
însămînțările de toamnă și de primă
vară.

Lucrările de raionare și de producere 
a seminței elită la cereale trebuie să aibă 
același ritm de dezvoltare cu lucrările 
de crearea soiurilor noi care, la un loc.

constituie o verigă unică șl indisolubilă 
în aplicarea sistemului socialist de agri
cultură. Soiurile de cereale care se cul
tivă astăzi pe ogoarele patriei noastre po
sedă încă multe însușiri negative; care li
mitează puterea lor de producție. în spe
cial soiurile de cereale păioase cad ușor 
pe timpul vegetației, sînt sensibile la ata
cul ruginilor și se recoltează greu cu com
bina. Față de această situație, sarcina 
noastră, a oamenilor de știință, constă în 
crearea rapidă a unor soiuri noi de ce
reale, cu cît mai puține însușiri negative, 
pentru fiecare zonă distinctă de climă și 
sol din țară, cu o capacitate de folosire 
cît mai mare a fertilității crescînde a solu
lui — fertilitate ce se asigură astăzi pe o 
scară tot mai largă prin introducerea agro
tehnicii avansate.

Obiectivele ce trebuiesc urmărite în mod 
special, în crearea unor soiuri noi de ce
reale sînt: Grîu obișnuit de toamnă. Ex
periența și practica agricolă arată că 
grîul de toamnă a rezistat slab la geruri 
(în anul agricol 1946—1947), iar în unele 
locuri a degerat în întregime. De aceea 
este necesară crearea de soiuri noi, cu re
zistență ridicată la ger, pentru toate zo
nele de producție a griului de toamnă. 
De asemenea soiurile noi trebuie să fie re
zistente și ia cădere, de preferință cu spice 
erecte și chiar fără mustăți. Din cauza că
derii grînelor, în anul 1954 nu s-a putut 
executa în unele locuri recoltarea lor cu 
mijloace mecanizate. Pe de altă parte, din 
recolta normală de grîu, o parte se pierde 
anual datorită atacului de rugini. Acest 
lucru se poate remedia prin crearea unor 
soiuri mai rezistente la rugini, în special 
pentru regiunile cu precipitațiuni atmos
ferice bogate. Pentru regiunile de stepă 
secetoasă (mai ales din sudul țării) se im
pune obținerea de soiuri noi de grîu de 
toamnă cu 3—5 zile mai precoce decît 
cele cultivate astăzi, rezistente la secetă 
și la căldurile mari din timpul verii, care 
micșorează producția, deoarece provoacă 
șiștăvirea boabelor în cîmp.

U.T.M. la sate
In cadrul plenarei s-a subliniat că sînt 

multe posibilități prin care organizațiile 
de bază U.T.M. sătești pot și trebuie 
să-și întărească influența în rîndurile ti
neretului, dar aceste posibilități nu sînt 
folosite cum trebuie. Organizațiile U.T.M. 
sătești n-au ținut o strînsă colaborare cu 
sfaturile populare pentru organizarea 
unei temeinice munci cultural-educative 
în rîndul tineretului sătesc, nu s-au ocu
pat de conținutul cultural-educativ al ho
relor, seratelor, reuniunilor, șezătorilor și 
a altor mijloace de distracție a tineretu
lui. „In bună parte — a spus în cuvîntul 
său tovarășul Leșeanu Nicoiae — învă
țătorii utemiști de la sate sînt neglijați. 
De aceea nu peste tot învățătorii și, în 
general, intelectualii utemiști de la sate 
sînt antrenați să-și aducă contribuția la 
ridicarea muncii cultural-educative în 
rîndul tineretului, pentru organizarea mai 
multor conferințe științifice în vederea 
combaterii misticismului și a scoaterii ti
neretului de sub influențele reacționare 
Mulți intelectuali sînt privați de sarcini 
concrete pe linie de organizație".

Aceste lipsuri se leagă de stilul defec
tuos în muncă al comitetului regional 
U.T.M. și al aparatului său.

Expunerea și discuțiile purtate — a 
subliniat tovarășul Martalogu Ion, secre
tar al comitetului regional P.M.R. — au 
arătat că după conferința regională U.T.M. 
comitetul regional și-a îmbunătățit 
munca. Totuși n-a reușit să lichideze cu 
metodele formale și birocratice ce se prac
tică încă în unele domenii de activitate. 
Mai există destulă ședințomanie de lung 
metraj, unde se iau hotărîri peste hotă
rîri, înlocuindu-ee astfel munca operativă, 
vie cu oamenii prin noiane de hîrtii. Bi
roul comitetului regional n-a combătut 
sectarismul și lipsa de colaborare dintre 
secțiile comitetului regional.

Plenara a accentuat asupra necesității 
de a se întări spiritul partinic în orga
nizațiile U.T.M., de a folosi mijloace^ cît 
mai variate de educație, să întărească la 
utemiști și tineri atașamentul și dragos
tea nemărginită față de partid.

Plenara a dovedit că există suficiente 
posibilități prin care comitetul regional 
își poate îmbunătăți stilul și metodele de 
muncă, pentru a antrena și mai activ ti
neretul la traducerea în viață a sarcini
lor actuale pe care partidul le pune în 
fața Uniunii Tineretului Muncitor.

C. ANDREESCU

decată a unor activiști utemiști din re
giune.

Ca o consecință a lipsei de pregătire, în 
cadrul plenarei s-au făcut auzite vocile 
plîngărețe ale unor activiști. Deși este de 
multă vreme prim secretar al comitetului 
orășenesc U.T.M. Turda, perioadă în care 
a dobîndit anumită experiență în muncă, 
tov. Csep Francisc a cerut să i se arate 
metode de muncă noi. Cererea — în acest 
caz nejustificată — a tovarășului Csep 
ridică o însemnată problemă a stilului 
de muncă al activistului utemist: spiri
tul de inițiativă. Se observă în activitatea 
unor activiști și organizații U.T.M. o anu
mită incapacitate de generalizare a expe
rienței muncii practice de zi cu zi. In 
schimb, unii se văicăresc: n-am metode 
de muncă, dați-mi metode. Metodele noi 
de muncă se nasc în toiul muncii zilnice, 
în activitatea practică. Multe lipsuri 
de-aie noastre ar fi înlăturate dacă unii 
activiști ar înceta de a mai crede că există 
un „organ superior" care se ocupă exclu
siv cu elaborarea formelor și metodelor 
de muncă, ci s-ar considera în primul 
rînd ei răspunzători pentru găsirea de noi 
forme de activitate și noi metode de 
muncă, de generalizarea experienței po
zitive.

La sfîrșitul lucrărilor plenara a adop
tat un plan de măsuri privind felul cum 
se va desfășura în organizațiile de bază 
prelucrarea sarcinilor reieșite din Hotărî
rea Biroului Politic al C.C. al P.M.R. și a 
documentelor Conferinței pe țară a U.T.M. 
în vederea îmbunătățirii continue a acti
vității organizațiilor U.T.M. din regiunea 
Cluj.

DELEANU ION
Corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Cluj

Sîmbătă după amiază, conducătorul de
legației bisericii ortodoxe ruse care se 
află în țara noastră, mitropolitul Nicoiae 
al Krutiței și Colomnei, membru în Con
siliul Mondial al Păcii, a făcut o vizită 
la Comitetul Permanent pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R. Oaspetele a fost salutat de 
acad. prof. P. Constantinescu-Iași, vice
președinte al Comitetului Permanent pen
tru Apărarea Păcii din R.P.R., de Pa
triarhul Justinian, de mitropolitul Sebas
tian Rusan al Moldovei, de acad. dr. N. 
Gh. Lupu, acad. dr. D. Danielopolu, preot 
Al. Ionescu și alți membri ai Comitetului 
Permanent pentru Apărarea Păcii din 
R.P.R., Cristea Pantazi, secretar și I. Co-

Arnăutul de toamnă este o cereală nouă, 
care va înlocui, în viitor, cultura griului 
de primăvară. Aceasta întrucît producția 
griului de primăvară se apropie de pro
ducția griului de toamnă numai în regiu
nile cu ploi multe, în celelalte regiuni din 
țară producînd cu 30—60 la sută mai pu
țin decît cel de toamnă. Se cultivă pentru 
fabricarea pastelor făinoase și pentru ex
port, fiind mult căutat și apreciat pe piața 
mondială a cerealelor. Din anul acesta, 
cultura arnăiitului de toamnă se poate 
extinde în zona unde se cultivă șl orzul 
de toamnă, cele două culturi bucurîndu-se 
de același grad de rezistență la ger. Ți
nînd seama de importanța economică mare 
pe care o prezintă cultura arnătului de 
toamnă, în fața cercetătorilor științifici 
stă sarcina ca, în vederea extinderii ace
stei culturi în regiuni noi, să înceapă, de 
îndată, lucrările de creare a unor soiuri 
noi de amăut de toamnă, rezistent la că
dere și cu aceeași rezistență la ger ca și 
griul obișnuit de toamnă.

Ținînd seama de proprietățile pe care 
le are orzul de toamnă, chiar din anul 
acesta se poate mări suprafața cultivată 
cu această cultură în regiuni favorabile : 
Banat, Oradea, sud-vestul Olteniei și în 
unele regiuni din Transilvania. Pe de altă 
parte, cultura orzului de toamnă poate fi 
extinsă și în Dobrogea și Bărăgan — prin 
însămînțarea lui în pragul iernii. In felul 
acesta se pot obține recolte de orz de 
2.000—4.000 kg. la hectar, în locul celor 
1.000—1.200 kg., cît produce la hectar or
zul de primăvară. Prin crearea unor so
iuri noi de orz de toamnă, cu aceeași re
zistență la ger ca și grîul de toamnă, cul
tura orzului de toamnă poate fi extinsă 
în toată țara. De aceea, atenția cercetă
torilor științifici trebuie să se îndrepte 
spre crearea unor soiuri noi, cu o rezis
tență și mai mare.

Sortimentul de soiuri de porumb culti
vate este destul de sărac. Este neplăcut 
faptul că pentru unele regiuni din țară, 
mai ales pentru nordul Moldovei și pentru 
regiunile subcarpatice, nu avem încă so
luri productive, potrivit condițiunilor na
turale de climă și sol din aceste regiuni.

Pentru a remedia acest neajuns, e ne
voie să creăm soiuri de porumb precoce 
și nepretențioase la căldură (pentru regiu
nile nordice și submuntoase ale țării), pre
cum și soiuri mai precoce, rezistente la 
seceta solului și a aerului (pentru stepa 
secetoasă din sud-estul țării). Pentru re
giunile favorabile culturii porumbului din
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Conferință de presă cu membrii delegațiilor sindicale 
din străinătate care ne vizitează țara

Vineri dimineața la Consiliul Central 
al Sindicatelor a avut loc o conferință de 
presă cu membrii delegațiilor sindicale 
din Anglia, Franța și Africa, aflați în 
țara noastră ca invitați ai Consiliului 
Central al Sindicatelor.

La conferința de presă au luat parte 
John Anderson, reprezentantul minerilor 
scoțieni, conducătorul delegației sindicale 
engleze, Sid Collins, secretarul sindicatu
lui instalatorilor din Londra, John Woof, 
miner, W. A. Raybone, brutar din Bir
mingham, Victor Knight, instalator de 
gaze din Londra, W. Doughty, secretarul 
sindicatului mecanicilor de locomotive din 
Dorchester, Thomas Steans, președintele 
sindicatului muncitorilor agricoli din Lei- 
cerstershire, W. Gardner, secretarul sin
dicatului funcționarilor comerciali din 
Romford, M. Hughes, ucenic metalurgist, 
membri ai delegației sindicale engleze; 
Ferdinand Granet, feroviar, secretarul ge
neral al Uniunii departamentului sindical 
C.G.M. din Savoia, conducătorul delegației 
sindicale franceze, Marc Piolot, directorul 
școlii centrale a C.G.M. din Franța, Joan
nes Montmory, funcționar, secretar gene
ral al sindicatului gaz și electricitate, de
partamentul Puy de Dome, Lucienne 
Destrac, secretar adjunct al sindicatului 
gaz electricitate din centrul Bayonne, An
dre Coutant, tîmplar, Christianne Dordois, 
muncitoare, Robert Hde, consilier munici
pal al orașului Alețon, Marcel Loyal, se
cretar general al federației iluminatului 
din Argenteuil, Rene Leuliet, secretar 
al federației regionale a sindicatului 
minerilor din nord și Pas de Calais, 
Rene Charagnac, muncitor feroviar, mem
bri ai delegației sindicale franceze; Salah 
Baaziz, secretarul uniunii departamente
lor sindicale din Algeria,’ conducătorul 
delegației algeriene, Ibrahima Thiam, 
strungar, secretar al sindicatului metalur- 
giștilor din Dakar, Etienne Neplaz, învă
țător, secretar al uniunii sindicatelor din 
Constantin, Julien Bukambu, funcționar, 
Tinkin Tendonnang, secretar general al 
uniunii regionale de agricultură din Ca
merun, Mahmud Buziri, secretar al uniu

nii locale din Oran, Omar Ouanes, secre
tar al uniunii sindicale confederate din 
Constantin, Chemionar Sid Garbi Milud 
docher, membru în comitetul executiv al 
sindicatelor din Algeria.

La conferința de presă au participat de 
asemenea numeroși reprezentanți ai pre
sei centrale, ai unor publicații periodice, 
precum și reprezentanți ai C.C.S.

Tov. Ecaterina Borilă, membru al Con
siliului Central al Sindicatelor, redactor 
șef al ziarului „Munca", a salutat pe dele
gații străini, subliniind dorința maselor 
de cititori din țara noastră de a cunoaște 
impresiile culese de membrii delegațiilor 
în decursul vizitei în Republica Populară 
Romînă.

Răspunzînd întrebării puse de repre
zentantul ziarului „Scînteia", delegatul 
francez Marcel Loyal, secretar general al 
Federației iluminatului din Argenteuil, a 
declarat:

„Demonstrația de la 23 August va ră- 
mîne pentru delegația franceză o amintire 
de neuitat — a spus vorbitorul. Ea a fost 
o expresie a unirii întregului popor în 
jurul guvernului său și al partidului mun
citoresc".

William Gardner, secretarul sindicatu
lui funcționarilor comerciali din Romford, 
membru al delegației engleze, răspunzînd 
unei întrebări a reprezentantului gazetei 
„Roumanie Nouvelile", a declarat:

„Casele de odihnă pe oare le-am vizi
tat, așezate pe malul mării sau în re
giunile muntoase, au camere plăcute, spa
țioase. Un popor oare pune în centrul 
preocupărilor sale sănătatea oamenilor, 
trebuie pînă la urmă să ajungă la suc
cesul pe care îl merită. Noi delegații en
glezi vă dorim cele mai mari succese. în- 
torcîndu-ne în țară vom vorbi despre 
grija dvs. pentru sănătatea celor ce mun
cesc. Sperăm sincer că pacea pentnu care 
luptăm noi toți va fi menținută.

In numele ziariștilor prezenți, tov. Va- 
sile Dumitrescu, directorul general al 
Agenției Romîne de Presă „Agerpres" a 
mulțumit oaspeților.

(Agerpres)

Vizita delegației bisericii ortodoxe ruse
lesnic, secretar adjunct al Comitetului 
Permanent pentru Apărarea Păcii din 
R.P.R., și alții.

De asemenea, au fost de față șefii cul
telor religioase din țara noastră: loan 
Vasarhely, episcop al bisericii reformate, 
dr. Moses Rosen, șef rabin al cultului 
mozaic, dr. Alexa Kis, episcopul bisericii 
unitariene, Tihon Cacealchin, mitropolitul 
cultului creștin de rit vechi, Mehmet Ia- 
cub, șeful cultului musulman, Traian Jo- 
vanelli, vicarul arhiepiscopiei romano- 
catolice București, precum și reprezen
tanți ai arhiepiscopiei Bucureștilor.

Intîlnirea a decurs într-o atmosferă de 
cordialitate. (Agerpres) 

vestul șl sudul țării e nevoie de soiuri 
cu talia înaltă, frunze și știuleți mari, re
zistente la cădere și mijlociu de precoce. 
De preferință culoarea bobului de porumb 
trebuie să fie galbenă (ceea ce denotă pre
zența vitaminelor), iar așezarea știuletului 
pe tulpină să fie la o înălțime de cel pu
țin 35 cm. de la suprafața pămîntului — 
aceasta în vederea recoltării mecanice a 
porumbului.

Se cere de asemenea intensificarea mun
cii de cercetare pentru stabilirea celor mai 
bune soiuri — părinți de porumb, în ve
derea extinderii cultivării lor pentru ob
ținerea de sămînță hibridă în toată țara. 
Folosirea seminței hibride asigură un spor 
de producție de 13—30 la sută.

Necesitatea crescîndă de ridicare a pro
ducției și la celelalte culturi de cereale 
implică, de asemenea, inițierea pe scară 
tot mai largă a lucrărilor de îmbunătă
țire a soiurilor cultivate și de crearea de 
soiuri noi, cu însușiri superioare de pro
ducție și de calitate. Astfel, agricultura 
practică are nevoie de soiuri noi de se
cară de toamnă, foarte rezistente la ger, 
rezistente la atacul mucegaiului de zăpa
dă, cu o înfrățire puternică pentru pășu- 
nat, rezistente la cădere și cu 3 boabe în 
spiculeț; de soiuri noi de grîu de primă
vară, de preferință amăuturi, cu spi
ce mari, chiar ramificate, rezistente la 
cădere și la rugini, foarte productive și 
cu bobul sticlos ; de soiuri de orz cu pa
tru rînduri pentru stepa din centrul și 
sudul țării și soiuri noi de orzoaica, de 
preferință cu bobul golaș, căutate mult 
pentru nutreț și pentru fabricarea berii, 
crupelqr, cafelei etc. De asemenea se cere 
extinderea lucrărilor pentru raionarea so
iurilor de orez și crearea de soiuri noi, 
care în prezent se execută. într-o măsură 
extrem de redusă.

Proiectul de Directive ale Congresului 
al II-lea al Partidului cu privire la dez
voltarea agriculturii noastre în următorii 
2—3 ani, deschide cercetătorilor științifici 
din domeniul ameliorării plantelor agri
cole perspectivele largi ale unei bogate 
activități științifice. Iar o necontenită 
strădanie pentru îmbunătățirea activității 
noastre în această privință, îmbunătățirea 
continuă a soiurilor de cereale existente 
și crearea de alte soiuri noi, care să dea 
o producție tot mai sporită de la un an 
la altul, constituie contribuția adusă la 
ridicarea producției agricole la hectar, la 
ridicarea continuă a bunăstării materiale 
a întregului nostru popor muncitor.

Filmul sovietic 
„Un caz în taiga"

Pe ecranele cinematografelor din 
Capitală rulează un nou film sovie
tic în culori: „Un caz în taiga" — 
producție 1953 a studioului de fil
me artistice „Maxim Gorki" din 
Moscova. Realizat sub conducerea 
artistică a cunoscutului regizor S. 
Gherasimov, filmul povestește des
pre viața și munca vînătorilor și 
pescarilor din îndepărtatele melea
guri din nord-estul Uniunii Sovie
tice.

In fotografia noastră o scenă din 
film.

■4
Vizita scriitorului 

William Wainwright 
la Comitetul Permanent 

pentru Apărarea Păcii din R.P.R.
Vineri după amiază, scriitorul William 

Wainwright, secretar al Comitetului en-« 
glez pentru apărarea păcii, membru în 
Biroul Consiliului Mondial al Păcii, a fă
cut o vizită la Comitetul Permanent pen
tru Apărarea Păcii din R.P.R. Oaspetele, 
care vizitează țara noastră în cadrul „va
canțelor păcii", a fost întâmpinat de acad, 
prof. P. Constantinescu-Iași, vicepreședin
te al Comitetului Permanent pentru Apă
rarea Păcii din R.P.R., preot Al. Ionescu, 
Filip Geltz, C. Paraschivescu-Bălăceanu, 
membri ai Comitetului Permanent pen
tru Apărarea Păcii din R.P.R., scriitorul 
D. Corbea, Pantazi Cristea, secretar și I. 
Colesnic, secretar adjunct ai Comitetului 
Permanent pentru Apărarea Păcii din 
R.P.R. și alții.

După ce acad. prof. P. Constantinescu- 
Iași a informat pe William Wainwright 
asupra activității și formelor de organi
zare ale mișcării pentru pace din țara 
noastră, au urmat discuții în legătură cu 
mișcarea pentru pace din Anglia și cu 
ultimele evenimente internaționale. Oas
petele a subliniat că respingerea tratatu
lui „comunității defensive europene" de 
către Franța înseamnă un pas important 
făcut pe calea consolidării păcii în lume. 
In Anglia de asemenea, curentul împotri
va „comunității defensive europene" este 
tot mai puternic, o mare parte a membri
lor partidului laburist fiind împotriva 
acestei comunități.

Cercuri largi ale opiniei publice brita
nice — a declarat în continuare William 
Wainwright, — au primit cu satisfacție 
recenta notă sovietică în legătură cu pro
blema asigurării securității colective în 
Europa. In general, curentul pentru pace 
și ideea că pacea poate fi menținută și 
consolidată pe calea tratativelor cîștigă 
tot mai mult teren în Anglia.

William Wainwright a dat apoi amă
nunte asupra felului cum intelectualitatea 
engleză și în special scriitorii luptă pen
tru pace și colaborare internațională.

In încheiere, oaspetele a mulțumit pen
tru ospitalitatea de care s-a bucurat în 
R.P.R. și și-a arătat satisfacția pentru ac
tivitatea rodnică a mișcării pentru pace 
din țara, noastră.

★
Sîmbătă dimineața a părăsit Capitala 

scriitorul englez William Wainwright, se
cretar al Comitetului englez pentru apă
rarea păcii, membru în Biroul Consiliului 
Mondial al Păcii, care ne-a vizitat țara 
în cadrul „vacanțelor păcii".

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost condus de reprezentanți 
ai Comitetului Permanent pentru Apăra
rea Păcii din R.P.R.

(Agerpres) —•—

Decernarea titlului de doctor 
în teologie honoris cauza, 

mitropolitului Krutifei și Colomnej
Sîmbătă dimineața, Ia Institutul teo

logic din Capitală, a avut loc o ședință 
festivă a sinodului permanent al bisericii 
ortodoxe romîne în cadrul căreia a fost 
conferit titlul de doctor în teologie mitro
politului Nicoiae al Krutiței și Colomnei, 
membru în Consiliul Mondial al Păcii.

La solemnitate au luat parte: Justi
nian, patriarhul bisericii ortodoxe romîne, 
acad. P. Constantinescu-Iași, ministrul 
Cultelor, Nicoiae Bălan, mitropoli
tul Ardealului, Sebastian Rusan, mitro
politul Moldovei, Firmilian Marin, mitro
politul Olteniei, Vasile Lăzărescu, mitro
politul Banatului, episcop Teoctist Ara- 
paș, vicar patriarhal, rector al Institutului 
teologic din București, episcop Antim 
Nica Tîrgovișteanu vicar patriarhal, preot 
Sofron Vlad, rector al Institutului teolo
gic din Sibiu, consilieri patriarhali și 
ai arhiepiscopiei Bucureștilor, episcopi, 
preoți și credincioși.

Au participat de asemenea episcopul 
Flavian de Orlov și Vladimir Palitin, do
cent al Academiei teologice din Moscova, 
membri ai delegației bisericii ortodoxe 
ruse care ne vizitează țara.

Au fost de asemenea de față reprezen
tanți ai altor culte din R.P.R.

La solemnitate au participat reprezen
tanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Luînd cuvîntul, patriarhul Justinian a 
vorbit despre înalta personalitate a mi
tropolitului Nicoiae al Krutiței și Colom
nei, unul din cei mai de seamă conducă
tori ai bisericii ortodoxe ruse.

Patriarhul Justinian a înmânat mitro
politului Nicoiae diploma și insigna de 
arhiereu doctor în teologie.

A luat apoi cuvîntul mitropolitul Ni
coiae, care a mulțumit pentru înalta dis
tincție ce i s-a acordat. Vorbitorul a pre
zentat apoi o comunicare despre viața și 
activitatea mitropolitului Petru Movilă al 
Kievului, precum și despre străvechile le
gături frățești dintre biserica ortodoxă 
rusă și biserica ortodoxă romînă.

Comunicarea a fost ascultată cu deose
bit interes.

Ședința festivă a sinodului permanent 
al bisericii ortodoxe romîne a luat apoi 
sfîrșit.

(Agerpres)
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împotriva remilitarizârii Germaniei occidentale,
pentru securitate colectivă

Pentru pace și unificarea pașnică a Germaniei
BERLIN 4 (Agerpres). — A.D.Nl trans

mite :
Departamentul de presă de pe lingă 

primul ministru al Republicii Democrate 
Germane comunică :

Consiliul de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane a examinat la 3 sep
tembrie situația politică creată în urma 
respingerii tratatului cu privire la „co
munitatea defensivă europeană" de către 
Adunarea Națională franceză. La propu
nerea doctorului Lothar Boltz ministru al 
Afacerilor Externe, Consiliul de Miniștri 
a adoptat următoarea hotărîre:

Adunarea Națională franceză în numele 
independenței și viitorului fericit al po
porului francez, a respins tratatul cu pri
vire la „comunitatea defensivă europea
nă". Această hotărîre constituie un pas 
important pe calea întăririi păcii in Eu
ropa. Ea constituie un succes al tuturor 
forțelor iubitoare de pace, care năzuiesc 
să împiedice reînvierea militarismului 
german ca bază a grupării militare agre
sive a unei părți din statele europene.

Respingerea tratatului cu privire la 
„comunitatea defensivă europeană" creea
ză noi posibilități pentru reglementarea 
sub toate aspectele a problemei asigurării 
securității în Europa, cît și pentru solu
ționarea pașnică a problemei germane. De 
aceea guvernul R. D. Germane în deplin 
acord cu întreaga populație a Republicii 
Democrate Germane și cu o majoritate 
considerabilă a populației din Germania 
occidentală salută respingerea sus-amin- 
titului tratat.

Politica lui Adenauer, ca și politica 
predecesorului său Hitler. duce la un 
impas fără ieșire deoarece ea contravine 
atît interesele vitale ale vecinilor din est 
cît și cele ale vecinilor din vest ai poporu
lui german și provoacă proteste energice 
din partea acestora. Soluționarea proble
mei germane și a problemei asigurării se
curității în Europa necesită relații sincere 
șl pașnice cu toate statele vecine ale Ger
maniei

„New York Times’ despre presiun e cr-ericcne csuoro Franței
NEW YORK 4 (Agerpres). — Corespon

dentul din Bonn al ziarului „New York 
Times", Hendlcr, comentează declarația fă
cută la 2 septembrie la Bonn de președin
tele Comisiei senatoriale pentru afacerile 
externe, Wiley, care a lansat noi atacuri 
împotriva guvernului Mendes-Fraace.

Această declarație, scrie corespondentul, 
„a accentuat in unele cercuri ale aliațîlcr 
impresia că Washingtonul și Bonnul re
curg în prezent la manevre pentru a pune 
în carantină guvernul Mendes-France și. 
dacă este posibil, pentru a-1 răsturna prin 
amenințarea de’a izola Franța și de a rea
liza o alianță între Statele Unite și Ger
mania occidentală. Unele personalități 
oficiale ale aliaților merg pînă intr-acolo, 
îneît afirmă că discuțiile pe tema încer

Concertul artiștilor rosiai ii U. R. S. S.
MOSCOVA 4 (Agerpres).— TASS trans

mite :
Artiștii din Republica Populară Rcițină 

care se găsesc In vizită la Moscova au 
fost primiți cu căldură de locuitorii din 
capitala Țării Sovietice. La 3 septembrie, 
în sala mică a Conservatorului din Mos
cova, cintăreața Zenaida Palii, artistă 
emerită a Republicii Populare Romîne și 
laureată a Premiului de stat, a dat un 
recital.

Programul recitalului a cuprins lucrări 
de Ceaikovski, Rahmaninov, Schuman, 
Schubert, Bizet și ale compozitorilor ro- 
mîni Brediceanu, Deciu, Giroveanu.

Recitalul dat de cîntăreața română s-a 
bucurat de un mare succes.

La Washington, pe culoarele Departa
mentului de Stat al S.U.A„ în birourile 
capitonate ale Casei Albe și Pentagonului 
se face o mare zarvă în jurul conferinței 
de la Manilla care urmează să înceapă 
mîlne 6 septembrie.

Deși conferința se intitulează pompos — 
„asiatică**, în ciuda presiunilor diplomatice 
ale Departamentului de Stat al S.UA. la 
Manilla participă din țările Asiei doar Pa
kistanul, Taillanda și Filipinele, iar cinci 
țări neasiatice : S.U.A., Anglia, Franța,
precum și Australia și Noua Zeelaodă care 
după cum se știe sînt dominioane bri
tanice.

Participanții la conferință urmează să 
discute problema creării unui bloc militar 
în Asia după modelul pactului nord-atlan- 
tic. Această organizație a fost botezată în 
mod oficial S.E.A.T.O. (Organizația trata
tului Asiei de sud-est).

Știrea că S.U.A. sînt hotărite să reali
zeze o asemenea alianță cu participarea 
Angliei, Franței și a unor țări asiatice, în- 
tr-un moment cînd realizarea acordurilor 
de la Geneva arată că în Asia pacea poate 
fi menținută și consolidată, a contrariat 
opinia publică din țările Asiei, Europei și 
chiar din Statele Unite ale Americii. Așa 
se explică de ce sub presiunea maselor îm
povărate de jugul greu al impozitelor des
tinate reînarmării, un grup de senatori 
americani au fost nevoiți să adreseze lui 
Dulles o scrisoare cu următoarea între
bare : semnarea acordului armistițiului cu 
privire la Indochina nu trebuie să aducă 
cu sine o reducere a fondurilor destinate 
Asiei de sud-est și regiunii apusene a Pa
cificului ?

La această întrebare Titularul Departa
mentului de Stat a răspuns fără jenă ur
mătoarele : „Consider că armistițiul nu 
reduce necesitatea de a avea la dispoziție 
fonduri cu care să se făurească capacită
țile defensive (citește agresive n.r.) și să 
se consolideze rezistența națiunilor libere 
din această regiune", (se știe că prin „na
țiuni libere" dl. Dulles înțelege guvernele 
marionetă din țările Asiei aservite S.UA).

Nici că se putea o mai cinică recunoaș
tere a politicii americane de pe poziții 
de forță.

Această declarație lipsită de orice simț 
al măsurii cit și alte declarații asemănă
toare făcute de conducătorii politicii ame
ricane dovedesc de fapt că diplomația 
americană își urmează linia politică de sa
botare a hotărîrllor adoptate la conferința
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Dacă în prezent se wr face încercări 
de a se reînvia wehrmachtul vest-german 
revanșard și militarist sub orice altă for
mă, împotriva acestor încercări trebuie 
dusă aceeași luptă hotărâtă ca și împo
triva tratatului cu privire ia jromuratetea 
defensivă europeană”, de
fensivă europeană" sub orice fermă — fie 
că prevede crearea unei armate in coaliție 
cu soldați vest-germani. Ce includerea 
Germaniei occidentale in pactul nord-At- 
lantic. Ce alte variante — este inaccepta
bilă pentru poporul german, deoarece ea 
face imposibilă unificarea Germanie: și 
amenință pacea în Europa. Saroir.a tuturor 
patrioților germani este de a împiedica 
orice încercare de reînviere a militarismu
lui german. Suveranitatea pe care o cere 
în prezent Adenauer pentru Germania oc
cidentală nu are nimic comun cu adevă
rata suveranitate care trebuie să acorde 
populației din Germania occidentală drep
tul de a lua hotărâri împotriva pregătirii 
unui nou război, pentru pace și rm-Cra-ea 
pașnică a Germaniei, ceea ce poate face 
fără nici un impediment pc—riația dîa 
Republica Democrată Germani

Guvernul Republicii Democrate Ger
mane cere o astfel de suveranitate șâ 
pentru Germania occidentală.

Pentru asigurarea păci in Europa șt 
înfăptuirea unități: German ei există o 
sutgură cale accesibilă: crearea unui sis
tem de securitate coiectvă în Europa la 
care să poată partxipa pe bază de ega
litate toate statele europene- Germanri 
din răsăritul și aposul patriei noastre tre
buie să ajungă la un acord; este necesar 
să fie stabilit de comun acord un punct 
de vedere al tuturor germanilor, care să 
facă posibilă soluțimarea probleme, noas
tre naționale și să contribuie ia asigura - 
rea securității in Europa. Guvernul Re
publicii Democrate Germane a propus in 
repetate rânduri ducerea de tratative pe 
întreaga Germ-.r.îe; și arum el cere dm 
nou aceste tratative și declară că este 
gata să sprijine orice măsură care înles
nește înfăptuirea unui acord 

cărilor cu caracter orgaciraî pectm «-I 
aduce pe Mendes-France la s^xxoere sau 
pentru a obține desrdsu sa rrprrr.-.te ceva 
mai mulr decât tatonări*.

Corespoodenml întețește deefarata sa 
prin următoarele „devez-* :

„Reprezentantul special a! Statelor 
Unite pentru problemeie eoemmitetu de
fensive europene. David Bruce ș: adjumțu 
lui au vizitat, in ajunul confemrtri de la 
Bruxelles, capitalele celor rinei țâri par
ticipante la comunitatea deftnstră euro
peană și au stăruit asupra unei opoziții 
unite împotriva lui Mendes-France

Adenauer a refuzat să aibă o iotreve- 
dere neoficială cu premierul francez îna
inte de conferință, deși Mendes-France ii 
propusese o asemenea întrevedere 

la preajNâ eelei de a zecea ativersiri a eliberară K. F. Bafprâ #5 srt iera’ faffst 

Un minunat dar pentru studenții din Sofia
terii populare. La 1 septembrie a foss d’ta 
în folosință noua clădire a Univarstății, 
unde vor putea învăța peste 6000 de studen- 
țL In această impunătoare clădire, deschi
derea noului* an șco’ar a avui un caracter 
deosebit de festiv. Prof. Vladimir Gheec- 
ghev. rectorul Universității, a voeb.t stu
denților și profesorilor despre succesele 
obținute in învățământul superior in am; 
puterii populare. înainte de 9 septembrie 
1944. in Bulgaria nu existau decîr rinei 
institute de invățămint superior cu 11 fa
cultăți și 23 de ramuri de specteâizare. in 
care învățau aproximativ 9.S50 studen^.

In prezent, numărul institutelor de în- 
vățămint superior a crescut Ia 20, cu 35 

Cronica evenimentelor internaționale

Ce se urmărește prin conferința „asiatică” 
de la Manilla

de la Geneva, linie inaugurați dealtfel 
chiar a doua zi după terminarea conferin
ței. Este semnificativ în acest sees că in 
sinul cercurilor americane se vorbește 
despre SEAT.O. (Organizația tratatului 
Asiei de sud-est) ca despre jo revanșă a 
diplomației americane* după gravele în
frângeri suferite la Geneva.

La conferința de la MariTla. Statele 
Unite în calitate de organizatoare a aces
teia au invitat printre altele • serie de 
state asiatice printre care India. Indone
zia, Birmania. Ceylonul și Pakistanul. 
Pentru a atrage aceste țări care și-au 
afirmat în repetate rindur. totala Ier neu
tralitate, diplomația americană s-z foire.t 
de un truc nerușinat Astfel. Waah-gtocul 
a vinturat ideea că rele cinci țări enume
rate mai sus trebuie să dea pcbliritățri 
o declarație sub pretextul că intrarea Ios
in SE_A.T.O. le-ar garanta chipurile .rea
lizarea hotărârilor conferinței de la Ge
neva". Desigur că nu poate exista nici un 
argument mai fals deci: acesta, deoarece, 
înjghebarea unui bloc agresiv în Asia de 
sud-est se află In Eagrantă contradicție cu 
spiritul conferinței de la Geneva si este 
îndreptat in special tocma: spre submina
rea acordurilor cu privire la încheierea 
armistițiului in Indochina.

Apei, pentru atragerea mai multor țări 
asiatice în proiectata alianță, propagan
diștii americani ai pactului SILA-T.O. au 
început să vânture la început ideea mult 
trâmbițată a „pericolului comunist*. Nu
mai că această gogoriță n-a ajutat cu ni
mic diplomația americană- Văzând că bas
mul cu „pericolul comunist" n-a prins. 
Marea Britanie a propus să se scoată cu
vintele „pericolul comunist* oriunde au 
fc-st menționate în proiectul american al 
SE.ATO Conducătorii occidental; cred 
astfel că prin simpla schimbare a termino
logiei vor putea să înșele rigilența po
poarelor asiatice și să le atragă in blocul 
agresiv al Asiei de sud-est.

Pe cine a reușit iniă Washingtonul și 
partenerii lui să atragă la înjghebarea 
acestui bloc? Doar regimurile reacționare 
din Tailanda, Filipine și Pakistan care se 
află de multă vreme la remorca monopo
lurilor americane, executînd servil pla
nurile agresive ale acestora.

în Europa
Presa franceză despre manevrele 

urmărind reînarmarea 
Germaniei occidentale

PARIS 4 (Agerpres). — Comentând in
formațiile în legătură cu propunerea gu
vernului englez de a se convoca o confe
rință a celor opt țări (Anglia. S.UA și cele 
sase țări din C DE.I pentru a discuta pro
blema «înarmării Germaniei occidentale, 
ziarul „Combat” subliniază „atitudinea ex- I 
trem de rece manifestată față de această 
propunere in toate capitalele țârilor inte
resate”. După părerea riaruiui. una din 
cauze*e acestei atitudini cocs*ă în faptul 
că „fiecare capitală așteaptă mocoentui 
când Franța își va preciza poziția față de 
noua formă de înarmare a Germaniei”.

Ziarul Jranc-Tireur" remarcă că 
cercurile care in Adunarea Națională au 
sprijinit tratatul cu privire Ia „comunita
tea defensivă europeană* își intensifică 
activitatea In leeâtrmă cu convocarea con
ferinței celor opt țări. Pe de altă parte, 
aro i nir.l. s-z atat că pregătirii? ir. ve
derea unei sesiuni extraordinare a Consi
liului UniuEă nord-atlantice (N„AT.OXa 
cărei ecevacare a fost cerută de Dulie*, 
vor începe curând. Intre 14—15 septem
brie se va introm. la Paris grugxd perma
nent a! N AT O. care va trecui să exami
neze problema parțaripări: Germaniei oc- 
ridentale la planurile militare ale Occi
dentului.

Ziarul J-*Human;te“ remarcă ir.tr-un 
artcoi de fond că propunerea privind roc- 
vocarea celor opt țări denotă că ia urma 
respingeri: tratatului de la Paris de către 
pariamentul francez, partizanii înarraării 
Germania: ocridentaie eocLnuă să caute 
^Ite căi” pentru realizarea acestui scopl 
Subliniind că partiriroraa Franței la coc- 
ferința proiectate ar E in centradicție cu 
interesele naționale ale Fracttei. ziarul 
J.*Htenanite* scrie: .Tj această cocfe- 
rirtță guvernul francez ar avea doer două 
pcsibilrtet;: Ee să se stțxzte cererilor 
jrajoritătii” de la BruxeEes. spr-.; n:te de 
Statele UsMe. Qe să se extrunl. după cura 
s-a exprimat însuși Mendes-Franca, tmor 
chemări la ordin „om ■* noare*_~

Respingerea tratatului de către Adtma- 
ree Nafinrală franrazâ a ril*r. t o reariie 
furtanoară la Washinritn. Dm cap.tala 
Statelor Utrrte au scs.t știri cu rrertis- 
menrul că Statele Unite pot errdsn ne
cesar să depfasese centrul de greriase al 
poutâcii lor de la Franța asupra Germa
niei.

Ia sfimL guverral Ger—ar.iri occiden
tale a puricat la 31 august un comunicat 
in această chestiune.

Acest „concurs de împrejurări", arate 
corespondentul, aruncă o lumină asupra 
„motivelor Warii ngtocul— ș; Bormulai".

Studenții Universități: de «cat d_n Sofia 
au primit un mmuaat dar dra partea po-

Apcrx ~nat;y 149G9 ce iris deci ț; primesc 
bruse din partea statului, iar aiț: r..u-ne- 
rcșt stndenu nt întreținut: de ifimte 
cole cooperative de muncă, ccesââu popu
lare și diferite alte organize Li obștești.

De asemenea peste un mtboa de elev, au 
început la 1 septembrie școala in R? 
Bulgaria unde nu există run cel ma. c c 
centru populat care să nu aibă o școală. 
Anul aceata. in oraștde și satele An BF. 
Ruița va au fost construite 19* de noi 
clădiri școlare.

In prezent, pentru nevoile îcvităazLn- 
tului public, statul cbeitiește fonduri de 
14 ori roa; mari decât în acul 1S39.

In fața unei participări atît de reduse 
a țărilor asiatice la conferința de la Ma
nilla opinia publică avatjră a caracterizat 
pe drept cuvmt planul american de creare 
a unui bloc militar în Asia de sud-est 
drept o .uniune* a puterilor color, ale în
dreptată împotriva mișcăm: de el.berare 
națiocală a popoarelor asiatice- Această 
apreciere dată de către opinia publică 
asiatică planurilor americane in Asia este 
caractenst.ră pentru starea de spirit a 
celor mai diferite cercuri ale vieții pu
blice din țările Asiei, și demască adevă
ratul scop al înființări: de tot felul de 
blocum și organiza ții așa zis „defensive* 
organize:., care printre altele fie spus 
nu au nici pe de parte de-a face cu ade
vărata securitate colectivă in Asia. Po
poarele Asiei știu de altfel că toată vor
băria despre .apărare* a guvernanților 
americani este menită de fapt să «pere 
sistemul colonial al imperiaLsmului care 
datorită lupte: de eliberare națională se 
destramă tot mai mult

Popoarele Asiei își manifestă concret 
împotrivirea față de uneltirile americane. 
Este suficient să amintim sesiunea Consi
liului Păcii pe întreaga Indie la care au 
participat numeroase personalități ale 
vieții publice, uriașul miting ținut Ia Ran
goon de către organizațiile de masă din 
R' Ins declarația Comitetului de legă
tură al partizanilor păcii din țările Asiei 
șt zona Pacificului și altele, declarații în 
cave nrgsnlrațiile respective salută cu căl
dură acordurile de la Geneva și cheamă 
la luptă împotriva planurilor imperia- 
liștuor americani în Asia de sud-est.

Larga mișcare populară din țările Asiei 
împotriva uneltirilor cercurilor S.U.A 
și-a găsit de asemenea expresia in artico
lele și comentariile publicate de către pre
sa din țările Asiei, precum și în declarațiile 
unor personalități de seamă din aceste 
țări. Primul ministru al Indiei. Nehru a 
declarat în parlamentul indian că 
SE.AT.O. reprezirtă o primejdie serioasă 
pentru statele asiatice, deoarece încalcă 
principiul neutralității. Primul ministru 
al Indoneziei, Sastroamidjojo, a declarat 
la rândul său că Indonezia nu va participa 
la pactul plănuit de Statele Unite in

Relațiile comerciale 
sovieto-grecești

ATENA 4 (Agerpres). — TASS
La 2 septembrie 1954 a avut loc între 

reprezentanța comercială a U.R.S.S. la 
Atena și Ministerul Afacerilor Externe al 
Greciei un schimb de scrisori cu privire la 
livrările reciproce de mărfuri pe o nouă 
perioadă de 12 luni, în conformitate cu 
acordul sovieto-grec pentru schimb de 
mărfuri și plăți din 28 iulie 1953.

U-R.S.S. va exporta în Grecia produse 
petrolifere, cărbune, material lemnos, au- 
tetnobâle si alte mărfuri. Grecia va livra 
in U.RS^. tutun, fructe uscate, bauxită 
și alte mărfuri.

Sitiîția grea a fermierilor aaericaol
NEW YORK 4 (Agerpres). — Revista 

.United States News and World Report" 
[■Miri o infonnație din care rezultă în- 
ri.iiiuea situației fermierilor americani. 
J>_-pâ cum se constată din datele statis
ticii oficiale, scrie revista, situația fermie
rii:: este în prezent mult mai rea decît 
in IMN. In prezent, puterea de cumpă
rate a fermierului mijlociu este de 28% 
ssai mică decât acum șase ani. Acesta este 
tm rezultat al scăderii veniturilor lui și 
al creșterii prețurilor". După cum arată 
revista, in ultimii doi ani venitul fermie
rilor —rijoni r_> micșorat cu aproxima
tiv > miHarde dolari in timp ce prețurile 
la aaagtnile agricole și la mărfurile indus
triale an crescut considerabil.

Mari greve în Chile
NEW YORK 4 (Agerpres). — TASS.
Potrivit unei știri primite din Santiago, 

la Chile contsmis a fi in grevă 50.000 de 
aauneitori. In întreaga țară au fost în
dese șsolile de stat deoarece 28.000 pro
fesori din școlile medii și superioare au 
dedarat o grevă de 48 de ore cerînd mă
rirea salariilor.

C-*.: *.uâ de asemenea să fie In grevă 
•< :>IC de muncitori de la fabricile de în- 
cStimmte. La minele din El-Teniente, 
apasflnind societății americane „Braden 
Cooper Mining”, șint in grevă de la 18 
angnrt peste 5.000 de mineri și alți munci- 
teri care cer sporirea salariilor.

---•---
Scurte «tir!

e După cum relatează ziarul „France 
Si —. ccmisia executivă a partidului 
It.KP — „Mișcarea republicană popu
lară*—• exclus din partid pe Andre Mon- 
te< secretar de stat al marinei militare, 
Henri Bouret, deputat in Adunarea Na- 
t anală, și pe Leo Hamon, membru în 
Con ritul republicii, pentru faptul că s-au 
pramțat Împotriva creării „armatei eu-

e După cum anunță agenția France 
?- —in după amiaza zilei de 3 septem- 
beăe. generalul de Castries, fostul coman- 
dmt francez al fortăreței de la Dien Bien 
Fu. care a fost luat prizonier de forțele 
populare vietnameze odată cu cucerirea 
-rai rttd. a fost eliberat de către înaltul 

G: - a*. iamen* al Armatei Populare Viet
nameze.

e *. * ăecret al rezidentului general fran
ees dm Thniaia, apărut în Buletinul Ofi- 
oeL abeogă decizia din 12 aprilie 1938 
prez rare se prevedea interzicerea partidu- 
1-u. bberal-cocsrituțicnal tunisian (Neo- 
Destvi. Autoritățile franceze au fost su
puse In ultima vreme unor puternice pre- 
s.uz; din partea opiniei publice pentru a 
acorda libertate de acțiune partidelor po-

• La 2 septembrie a avut loc deschi
derea fzst.vă a Tlrgului internațional din 
Dactasc La deschiderea tîrgujui au fost 
de ff: Hațim Atest, președintele Repu
blics Sriene, membri ai guvernului, mem- 
teri ai cecptdm diplomatic, reprezentanți 
ai certurilor comerciale și de afaceri. La 
Tîrgui internațional din Damasc participă 
28 de stete. printre care Uniunea Sovie
tică. Repcbii-ra Populară Chineză, Ceho
slovacia. Ungaria, Bulgaria, Franța. Ita
lia. Eg-priâ. Arabia Sauditâ și alte țări.
• Intre Republica Democrată Germană 

și Argenttea a fost încheiat un acord cu 
privire Ia schimbul de mărfuri și plăți.

Asia de «uf-est și nu va trimite nîcîun 
oh street or la conferința pentru organi
zarea acestui pact în același sens s-a 
pronunța: ș: mmîstrul afacerilor externe 
al Nepalului, Regmî. „Asia nu mai trebuie 
să devină teatrul de luptă al intereselor 
imperialiștilor — a declarat Regml. In 
momentul când tratativele de pace con
tinuă, iar armistițiul a intrat în vigoare 
în Indochina, nu este câtuși de puțin în 
interesul cauze: păcii mondiale să se vor
bească de angajamente militare menite 
să creeze două blocuri de puteri în Asia 
de sîxJ-est*.

Toate acestea oglindesc împotrivirea 
crescândă a popoarelor asiatice care nu 
pot închide ochii în fața planurilor ame
ricane de înjghebare a unui bloc militar 
in Asia de sud-est

In ciuda amenințărilor fățișe, a mane
vrelor diplomatice și a șantajului direct, 
în duda promisiunilor faimosului „aju
tor” american, majoritatea statelor din 
Asia de sud-est resping propunerile S.U.A. 
înțelegând că participarea la planul pus 
la cale de americțmi va duce la înrobi
rea lor economică și politică. Astfel, zia
rul indian „Leader" scrie că propunerea 
privitoare la crearea organizației tratatu
lui Asiei de sud-est trebuie regretată, de
oarece ea nu va promova nici pacea nici 
independența țărilor din Asia de sud-est 
Alianțe militare de acest soi, scrie ziarul, 
intensifică încordarea internațională care 
este premergătoare unui nou război.

La rândul său, ziarul indian „Național 
Herald* intr-un articol de fond intitulat 
..Avertisment Statelor Unite" scrie că 
SEAT.O. este „o crimă săvârșită împo
triva popoarelor Asiei. Puterile semnatare 
ale pactului de la Colombo (este vorba 
de India. Indonezia, Birmania. Ceylonul 
și Pakistanul — n. r.) și-au luat angaja
mentul să respecte principiile unei stricte 
neutralități și neamestec, iar participarea 
lor la SEA.TO sau la conferința care 
va discuta crearea sa. ar viola aceste prin
cipii". •

Popoarele asiatice se pronunță în ace
lași timp pentru un adevărat sistem de 
securitate colectivă a popoarelor asiatice 
bazat pe cele cinci principii enunțate în 
declarația comună a premierului chinez.

Sărbătoarea minerilor din R. P. Ungară
In flecare an la 8 

septembrie In R. P. 
Ungară se sărbăto
rește Ziua Minerului.

Ziua de 6 septem
brie este Înscrisă în 
Istoria luptei clasei 
muncitoare din Un
garia. Această zl 
evocă amintirea unei 
lupte singeroase din 
trecut, ziua de 6 sep
tembrie 1919, cînd 
gloanțele jandarmilor 
au făcut să se stingă 
la Tatabanya viața a 
numeroși mineri care 
luptau pentru un trai 
mal omenesc.

Poporul muncitor 
maghiar nu uită ni
ciodată numele eroi
lor căzuțl in lupta 
împotriva capitalis
mului. El cinstește cu 
recunoștință numele 
eroilor mineri din tre
cut șl salută pe cei 
care astăzi muncesc 
cu neclintită dîrzenie 
pentru Ungaria socia
listă, pentru continua 
ridicare a nivelului 
de trai, pentru feri
cirea poporului. Pen
tru mineri se con-

Fețele vesele ale celor doi tineri din fotografia alăturată 
vorbesc mai bine decit zeci de cuvinte despre viața nouă, 
fericită pe care o trăiesc tinerii mineri in R. P. Ungară. 

strulesc acum frumoasele orașe noi ca: Komlo Varpalota, Orzlany, Pîecs etc.
Tineretul muncitor din țara noastră salută călduros cu ocazia Zilei Minerului 

pe toți minerii șl oamenii muncii din R. P. Ungară, urîndu-le noi succese în lupta 
for pentru construirea socialismului.

Finala Spartachiadel
Ca în fiecare an. sportivii asociațiilor 

sindicale din țara noastră își dispută titlu
rile de campioni de atletism ai Sparta- 
chiadei sindicale pe anul 1954.

Spartachiada sindicală de atletism a an
trenat în întreceri tinerești, pasionante, 
timp de cîteva luni, zeci de mii de tineri 
și tinere din numeroase asociații sportive 
din întreaga țară.

Sîmbătă după amiază, pe Stadionul Re
publicii din Capitală, au început să se în
treacă cei mai buni atleți și atlete care 
s-au clasat în etapa finală a Spartachiadel 
sindicale.

Chiar din primele probe, sportivii aso
ciațiilor sindicale au dovedit o bună pre
gătire tehnică și fizică, obțlnînd rezultate 
remarcabile.

Astfel, tînăra și talentata atletă Ana 
Roth de la Asociația Metalul, a reușit să 
arunce greutatea la 12,28 metri, rezultat 
care constituie un nou record R.P.R. juni
oare, categoria II. Cu această performanță, 
Ana Roth a devenit campioană a Sparta- 
chiadei sindicale pe anul 1954, întrecînd 
după o luptă dîrză pe Melania Velicu 
(Flacăra Roșie), deținătoarea recordului 
R.P.R. la această probă

Reintrarea maestre! sportului Alexan
dra Taifas-Sicoe (Știința) a fost încunu
nată de succes. In finala probei de 100 
metri plat fete, ea a reușit să-și învingă 
detașat adversarele, obținînd timpul de 
12,5 secunde. Pe locul 2 a sosit Dumitrescu 
Claudia (Metalul).

La aceiași probă, la băieți, victoria a fost 
cucerită de către Pop Mircea arb. aso
ciației știința cu timpul de 11,3 secunde. 
Pentru primele locuri s-a desfășurat o în
trecere disputată. Strinsă a fost lupta în
tre Bădeanu Dumitru (Constructorul) și 
Toma Simion (Metalul) care au trecut li
nia de sosire pe locurile 2 și respectiv 3.

Demnă de remarcat este și performanța 
de 15,56 metri obținută de Gabriel Geor
gescu la aruncarea greutății, cu care a 
cucerit titlul de campion al Spartachiadei 
sindicale.

Ion Knaler (Locomotiva) a câștigat în
trecerea atleților la săritura în înălțime, 
trecînd ștacheta înălțată la 1,87 metri. Un

Ciu En-lal și a primului ministru indian 
Nehru și anume : acorduri prietenești ba
zate pe respectul reciproc al integrității 
teritoriale și a suveranității, pe neagre
siune, pe neamestecul în treburile interne 
ale altor țări, egalitatea și avantajul re
ciproc, coexistența pașnică. Toate acestea 
constituiesc principiile de bază după care 
vor să se călăuzească popoarele asiatice 
în politica lor externă.

Trebuie relevat faptul că eforturile în
treprinse nu fără participarea Angliei la 
atragerea țărilor asiatice în blocul agresiv 
al Asiei de sud-est subminează în cele din 
urmă însăși baza imperiului britanic. 
S.E.A.T.O. urmărește să consolideze pozi
țiile colonialiste americane în Asia în 
dauna partenerilor lor și în primul rind a 
Angliei și Franței. Nu este de mirare de 
aceea că în paginile presei vest-europene 
și americane se strecoară tot mai des in
formații despre divergențele dintre prin
cipalii parteneri ai susnumitelor țări.

„S.E.A.T.O. — se lamenta recent revista 
britanică „Economist* — afectează intere
sele strategice fundamentale ale Marii 
Britanii în special in Malaya". Este în 
afară de orice îndoială că programul „de 
ajutor economic îndelungat" al S.U.A. 
pentru țările din Asia de sud-est urmă
rește înlăturarea Angliei ale cărei interese 
în aceste țări sînt destul de mari. Această 
situație, printre altele, vorbește despre 
faptul că politica americană de creare a 
unui bloc militar în Asia de sud-est cu 
toate că în exterior este îndreptată spre 
unirea puterilor coloniale, în fapt ea 
adincește contradicțiile dintre aceste pu
teri, deoarece S.E.AT.O. este una din 
formele de luptă ale monopoliștilor ame
ricani pentru dominația mondială.

Divergențele anglo-americane se referă 
și la problema Taivanului unde s-au cui
bărit epavele gomiodaniste alungate de 
pe continent In timp ce S.U.A. vrea să 
includă insula Taivan în S.E.AT.O., An
glia și alte țări membre ale Common- 
wealth-ului britanic se împotrivesc pla
nului american.

Popoarele asiatice continuă să urmă
rească manevrele S U A. îndreptate spre 
constituirea blocului S.E.AT.O.. Politicii 
imperialiste de dezlănțuire a unui nou 
război, popoarele Asiei îi opun politica 
păcii, a prieteniei și colaborării interna
ționale Respingând cu hotărîre calea 
blocurilor militare agresive, popoarele 
Asiei preferă drumul colaborării interna
ționale și al coexistenței pașnice, luptînd 
cu perseverență pentru traducerea în 
viață a acordurilor realizate la conferința 
de la Geneva.

H. IOANID

Cultură fizică și sport

sindicale de atletism
rezultat remarcabil l-a obținut Vasilescu 
Andrei (Progresul) cu 1,84 metri.

O probă foarte disputată încă din serii 
a fost cea de 400 metri plat băieți. Stu
dentul Traian Sudrigian (Știința) a învins 
pe concurenți atît în serii cît și în finală. 
Cel mai bun timp obținut de el a fost 
de 49.9 secunde. Pe locul II atletul Steria- 
de Gheorghe (Recolta) a obținut timpul de 
50,5 secunde.

O cursă deosebit de interesantă a con
stituit-o proba de 1500 metri plat în care 
atletul Ferdinand Moscovici (Progresul) a 
învins pe Aurel Petrescu cu o secundă, 
după ce acesta condusese mai bine de 
1400 de metri.

O luptă dîrză s-a desfășurat șl la proba 
de lungime băieți, unde Neuhror Horst 
(Constructorul) a sărit 8,71 metri, între- 
cindu-1 pe Bartha Cristache numai cu 2 
centimetri.

O cursă fără istoric a constituit-o proba 
de 80 metri garduri finală, în care Jung 
Liana (Știința) și-a depășit adversarele, 
cucerind titlul de campioană a Spartachia
dei sindicale cu o performanță de 12.4 se
cunde.

In prima zi a întrecerilor Spartachiadel 
sindicale au mai câștigat titlul de campioni 
ai Spartachiadei sindicale atleții Wittman 
Ion (Știința) la 110 metri garduri, Dumitru 
Florica (Locomotiva) la proba de 800 me
tri plat fete, Iordan Iulius de la același 
asociație la suliță băieți, Reimesch Ani- 
lise (Metalul) la aceiaș probă de fete, 
Dragomir Dumitru (Recolta) la 5.000 metri 
plat și Pascu Luisa (Locomotiva) cu o să
ritură în lungime de 5,11 metri.

In ștafetele 4x100 metri fete și băieți, 
atletele și atleții asociației Știința au ob
ținut cele mai bune timpuri. Cronometrele 
au marcat timpurile da 50,7 secunde și 
respectiv 43,6 secunde, în această probă.

După prima zi de concurs, în clasamen
tul general al întrecerilor finale ale Spar
tachiadei sindicale, conduce asociația spor
tivă Știința cu 68,5 puncte, urmată de aso
ciația sportivă Locomotiva cu 50 puncte și 
asociația sportivă Metalul cu 48,5 puncte.

întrecerile continuă azi dimineață pe 
stadionul Progresul Finanțe-bănci, iar 
după amiază pe Stadionul Republicii.

I. H.

Știre sportivă
După cum s-a mai anunțat, echipa se

lecționată a R.P. Ungare va susține în se
zonul de toamnă o serie de întîlniri in
ternaționale prietenești. In primul joc, 
echipa R. P. Ungare va întîlni la Buda
pesta, la 19 septembrie, echipa R.P.R. La 
numai o săptămînă după acest meci echi
pa R.P. Ungare se va deplasa Ia Moscova 
unde va întîlni echipa U.R.S.S.

In vederea acestor jocuri internaționale 
comisia centrală de fotbal din Comitetul 
pentru cultură fizică și sport a R.P. Un
gare a selecționat următorul lot de jucă
tori din care va fi alcătuită echipa de fot
bal a R.P. Ungare, Iată numele jucători
lor :Grosicz, Komaromi, Buzanski, Lorant., 
Lantos, Karpati, Varhidi, Bozșik, .Szojka, 
Dekany, Kotasz, Toth II, Budai, Kocsis, 
Hidegkuti, Pușkaș, Cszibor, Orosz, Feny- 
vesi, Toth M., Gulyas, Geller, Rajna, Bor- 
zsei, Ombodi, Dalnoki, Farsang, Csernai, 
Szabo, Sandor, Csordas, Machos, Virag, 
Palotas, Aspirany, Vileszal.

Din acest lot de jucători va fi alcătuită 
și echipa B a R.P. Ungare care va întîlni 
la 19 septembrie la București echipa R.P.R.

Spectacole
Duminică 5 septembrie 1954

TEATRE : Teatrul de Operâ și Balet al R.P.R. : 
Boema (la Arenele Libertății); Teatrul de Stat de 
Operetă: Ana Lugotana (la teatrul de vară ,,N. 
Bălcescu**); Național „I. L. Caragiale" (Comedia); 
Floarea purpurie (tn sala teatrului). Mielul 
turbat (la teatrul de vară din parcul de 
cultură și odihnă ,,I V Stalin'*); Municipal: Visul 
unei nopți de vaiă (la grădina „C A Rosetti**); 
Tineretului: Neisprăvitul (la grădina .Filimon Sîr- 
bu“); Ansamblul de Estradă al R.P.R Să cînte mu
zica (la sala teatrului din Calea Victoriei); Teatrul 
Evreesc de Stat: Cu sare și piper (la grădina de 
vară din str. Mircea Vodă nr. 5): Teatru’ ..Țăn
dărică**: ' Umoi pe stori (Ța grădina de vară din 
str Doamnei m 27)

CINEMATOGRAFE: Patria. înfrățirea între po
poare, Gh. Doja. Elena Pavel: Suflete zbuciumate; 
Republica. București. Tineretului: IJn caz tn taiga; 
Alex Popov: încărcătură periculoasă; I C. Friinu, 
8 Martie: Aleko: Maxim Gorki: In vîrtejul dan
sului; Victoria: Plecat. »âță -adresă Alex Sahia: 
Clochemerle; T Vladlmirescu : Valea diavolului; 
Aurel Vlaicu: O noapte la Veneția: Flacăra: Cam
pionul boxului. Volga: Marile speranțe; Olga Ban
ele. Lumina: Cateneaua de pe Bulevaid: Unirea: 
Rănirea: Constantin David: Doi camarazi: Popu
lar: Umbre; M Eminescu : Mizerabilii (ambele 
serii): Moșilor: Fiul mării; Miorița Crîngul de 
călini; 23 August: Inima noastră: Donca Simo: 
Cian I Man: llie Plnfilie: ■ Revizorul: 8 Mai: Un 
pichet In munți; I Mai: Fanfan la Ttil:pe- Liber
tății : Hamlet : N Bălcescu : Magazin de stat; 
Rahova: Concert Internațional ; Vaslle Roaltă ;
Poarta nr. 6.
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