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Să învățăm temeinic
din primele zile de școală

A TRECUT O SAPTAMÎNA de cînd, 
|^în pragul unui nou an de muncă, 
F * elevii și studenții și-au reîntâlnit 
profesorii, spunîndu-și unii altora „spor 
la muncă" I Ziua de 1 septembrie a fost 
în patria noastră sărbătoare. Marea ma
joritate a elevilor și studenților au fost 
prezențl la cursuri încă din prima zi a 
anului școlar, dovedind preocupare pentru 
însușirea temeinică a materiilor ce se 
predau.

Anul acesta există toate posibilitățile 
ca munca de învățătură să înceapă 
bine din primele zile. Pentru ca acest lu
cru să se poată înfăptui, este însă nevoie 
ca organizațiile de bază U. T. M. din 
școli și facultăți să desfășoare o activitate 
intensă.

Experiența anului școlar trecut 
dit că acolo unde s-a dus de la 
o rodnică muncă de învățătură, 
tele au fost bune. Acei elevi și 
care au învățat organizat din primele zile, 
care n-au lăsat nici o lecție nestudiată și 
nu s-au bizuit numai pe zilele din preajma 
examenelor, au avut la sfîrșitul anului șco
lar, un bagaj sporit de cunoștințe și au 
obținut la examene rezultate bune.

Kotărîrea Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. cu privire la activitatea Uniunii 
Tineretului Muncitor și lucrările Confe
rinței pe țară a U.T.M. apreciază însă ca 
insuficientă și slabă calitativ activitatea 
desfășurată pînă acum de organizațiile de 
bază U.T.M. din școli și facultăți în do
meniul sprijinirii .bunei desfășurări a pro
cesului de învățămînt. Ele n-au educat la 
elevi și studenți spiritul de răspundere 
față de îndeplinirea primei lor îndatoriri 
—învățătura. Elevii și studenții trebuie să 
fie conștienți că asemenea fiecărui om al 
muncii, au de îndeplinit o îndatorire față 
de patrie, să aibă în față limpede ideea 
că dacă nu se vor pregăti temeinic și con
știincios nu vor fi în stare să facă față 
sarcinilor viitoare. Au existat destui 
elevi și studenți care au privit cu 
superficialitate sarcina de a învăța în fie
care zi, de a-și însuși organizat întreaga 
materie planificată. In cadrul colectivelor 
studențești în special, n-a fost creată o 
opinie puternică împotriva învățăturii „de 
campanie", în preajma examenelor. In 
multe cazuri practica studiului „în asalt" 
a fost extinsă și în rîndurile utemiștilor 
cu munci de răspundere, ale cadrelor de 
organizație, care în loc să dea exemplu 
de muncă perseverentă, încercau să par
curgă manualele și cursurile între două 
examene, cu speranța că-i va salva „no
rocul". Așa s-a întîmplat la Institutul Po
litehnic din Timișoara ,1a Școala medie 
de 10 ani nr. 1 de băieți din București și 
în alte școli și institute — în special«în 
cele tehnice. De aceea multe rezultate au 
fost nesatisfăcătoare, iar la examene nu
mărul corigenților și al repetenților a fost 
destul de mare, chiar în rîndurile ute- 
miștilor și ale cadrelor de organizație.

Rezultatele anului școlar trecut consti
tuie pentru întregul tineret studios prilej 
de serioase învățăminte. Noul an școlar 
trebuie de aceea să însemne un moment 
de cotitură în munca organizațiilor de 
bază U.T.M.

Unul din mijloacele principale pentru 
realizarea acestei cotituri îl constituie res
pectarea strictă a planurilor 
activitate ................................ ,
împreună cu conducerea școlii sau facul
tății și — în facultăți — cu comitetele 
sindicale studențești, sub directa condu
cere a organizațiilor de partid. Numai exis
tența și respectarea acestor planuri poate 
lega organic activitatea organizațiilor de 
bază U.T.M. de sarcinile școlii say. insti
tutului și-i poate feri pe elevi și studenți 
de supraîncărcarea cu diferite sarcini ne
legate direct de procesul de învățămînt.

îndrumarea și controlarea studiului in
dividual permanent trebuie să constituie 
principala direcție a activității organiza
țiilor U.T.M. Ele trebuie să explice elevilor 
și studenților că numai studiul individual 
atent și migălos asupra fiecărei probleme 
în parte îi poate ajuta să cunoască în
treagă materie în așa fel îneît să poată 
aplica apoi cele învățate. Să se combată 
tendința de a trece ușor peste unele pro
bleme, deoarece fiecare lacună în lanțul 
cunoștințelor are consecință asupra nive
lului de pregătire al viitorului absolvent. 
Tot din această pricină, încă de la început 
nu trebuie tolerate nici un fel de întîrzieri

a dove- 
început 
rezulta- 
studențl

unice de
instructiv-educativă, alcătuite

sau absențe. împotriva oricăror abateri 
de la disciplină, organizațiile U.T.M. să 
facă apel la combativitatea colectivului, 
a cărui opinie principială trebuie formată 
cu multă grijă.

De asemenea colectivul clasei sau al 
grupei trebuie să educe astfel pe fiecare 
membru al său incit acesta să manifeste 
față de cadrele didactice un profund res
pect, o atitudine disciplinată și serioasă, 
să nu tolereze nici o manifestare nejustă 
față de cei care își consacră întreaga viață 
înaltului scop al educării tinerei generații. 
Colectivul clasei sau al grupei să fie a- 
cela care să lupte împotriva manifestări
lor de mîndrie prost înțeleasă, de vani
tate, ale acelor elevi și studenți cărora le 
e „rușine" să întrebe un lucru pe care 
nu l-au înțeles bine, preferind să rămînă 
cu probleme sau capitole din materie ne
lămurite. De altfel, colectivul clasei sau 
al grupei studențești constituie baza în
tregii activități educative în școală sau în 
facultate. Anul acesta au fost luate ase
menea măsuri Incit să fie asigurate omo
genitatea acestor colective. In fiecare co
lectiv utemiștii destoinici și fruntași la 
învățătură trebuie să fie gata să-i ajute 
pe cei mai slab pregătiți.

O atenție deosebită trebuie să dea or
ganizațiile de bază U.T.M. celor care pă
șesc acum pentru prima dată porțile șco
lii sau ale institutului, care nu cunosc spe
cificul de muncă de '
tăți în împărțirea 
metodelor celor mai 
tru ca să-și poată 
o bază solidă de ... 
buiesc îndrumați și controlați îndea
proape. Organizațiile de bază U.T.M. să 
facă apel la cadrele didactice, să ceară 
ajutorul tovarășilor profesori și asistenți, 
a căror experiență îi poate ajuta mult 
și care în cadrul consultațiilor colective 
sau individuale și în discuții tovărășești le 
vor indica metodele de studiu cele mai 
bune. Organizarea de consfătuiri în cadrul 
cărora fruntașii la învățătură din anii 
mai mari vor expune metodele lor de stu
diu și felul cum își împart timpul, ex
pozițiile de caiete de notițe și conspecte 
pot fi metode de un real folos celor din 
anul I al școlilor medii sau facultăților.

De asemenea, în clasele a VIII-a și în 
grupele anului I să se trimită utemiști, ca
dre de organizație din anii mai mari 

care să muncească efectiv și în permanen
ță cu colegii lor mai mici, urmărind efi
cacitatea ajutorului dat.

In fața studenților din anul I se ridică 
cu seriozitate problema însușirii științelor 
sociale. Pentru ei .aceasta este o proble
mă cu totul nouă. Organizațiile de bază 
U.T.M. trebuie să-i ajute efectiv, punîn- 
du-le la dispoziție experiența studenților 
fruntași, apelînd la ajutorul asistenților.

Pentru ca elevii și studenții să poată 
desfășura din primele zile o rodnică mun
că de învățătură, este nevoie să li se 
asigure condiții de studiu optime. La dis
poziția lor stau laboratoare și biblioteci. 
Ei trebuiesc obișnuiți să le folo
sească civilizat, să nu deterioreze mobi
lierul și aparatura, să fie disciplinați, să 
păstreze liniștea la biblioteci sau inter
nate. în această direcție au un rol im
portant comitetele de cămin sau internat 
care trebuie să vegheze la respectarea 
disciplinei, la instaurarea unei atmosfere 
tovărășești, să colaboreze cu administra
ția pentru respectarea regulamentului tip 
de funcționare a căminelor și internatelor 
întocmit de Ministerul Invățămîntului. In 
colaborare cu comitetele sindicale, organi
zațiile de bază U.T.M. să propună în a- 
ceste comitete de cămin pe tinerii cei 
mai activi și mai disciplinați, încredin- 
țîndu-le această 
sarcină concretă 
de organizație și 
sprijin serios și 
muncă.

Dacă organizațiile de bază U.T.M. vor 
munci astfel antrenînd în sprijinirea 
procesului de învățămînt întreaga forță a 
colectivului de utemiști și tineri, dacă ele 
se vor strădui să devină principalul aju
tor al corpului didactic, fără îndoială că 
rezultatele acestui an școlar vor fi la înăl
țimea grijii și încrederii neprecupe
țite a partidului și guvernului în vii
toarele cadre de specialiști temeinic pre
gătite în toate domeniile de construcție a 
socialismului.

aici și care au greu- 
timpului și folosirea 
bune de studiu. Pen- 
forma de la început 
cunoștințe, ei tre-

sarcină ca pe singura 
și permanentă pe linie 
asigurîndu-le apoi un 

un control efectiv în

Realizare a puterii populare, fabrica de egrenat bumbac „Republica" de la 
Cfulnlța, joacă un mare rol in valorificarea bogăției de bumbac a Bărăganului.

Fabrica, care are capacitatea de a egrcna jumătate din cantitatea da bumbac 
recoltată în țară, este complet mecanizată.

In clișeu: Un aspect din sala mașinilor de egrenat

Aîiercuri 8 septembrie 1954

Luptați pentru a obține din primele 
zile ale anului școlar rezultate bune la 
învățătură, pentru întărirea disciplinei
în studiu și în viața de toate zilele,
pentru a deveni stăpîni ai tehnicii înaintate
industriale și agricole.

Noi succese 
bunurilor de

in producția 
larg consum

Noi secții 
de larg

de bunuri 
consum

întreprinderile indus
triei locale din regiunea 
Suceava produc în pre
zent cu 48 la sută mai 
multe bunuri de larg con
sum decît înainte de Ple
nara lărgită a C.C. al 
P.M.R. din august 1953. 
De la începutul anului și 
pînă acum, în aceste în
treprinderi s-au produs 
printre altele cu 350 la 
sută mai multe articole 
de menaj din tablă gal- 
vanizată cu 188 la sută 
mai multe tacîmurl, cu 
403 la sută mai multă 
făină și paste făinoase, cu 
653 la sută mai mult ma
giun și cu 500 la sută 
mai multe conserve de 
legume, față de perioada 
corespunzătoare a anului 
trecut

Odată cu sporirea pro
ducției, muncitorii între
prinderilor industriei lo
cale din regiunea Su
ceava au îmbogățit ne
contenit numărul sorti
mentelor. Muncitorii în
treprinderii „1 Mai" din 
Gura Humorului produc 
cremă de ghete și tere
bentină. Pentru sporirea 
producției bunurilor de

larg consum șl lărgirea 
sortimentelor, în aceste 
întreprinderi iau ființă 
mereu noi secții de pro
ducție. La întreprinderea 
„Producția" din Suceava, 
de pildă, s-au amenajat 
ateliere de fabricat săpun 
și oglinzi și s-au construit 
două cuptoare de uscat 
fructe, iar la întreprinde
rea „Lupta pentru pace" 
din Dorohol s-a construit 
un cuptor pentru arderea 
faianței și unul de uscat 
fructe.

Inițiative
Fabrica de încăl

țăminte „Timpuri noi" 
din Orașul Stalin este una 
din întreprinderile frun
tașe ale orașului. De aici 
ies zilnic sute de perechi 
de încălțăminte de dife
rite modele pentru co
pii. Numai în luna au
gust s-au dat peste plan 
150 perechi de ghete pen
tru copii și 150 perechi 
de pantofi de un nou mo
del. Preocupați de a da 
cît mai multe bunuri de 
larg consum, muncitorii 
au confecționat prin 
valorificarea deșeurilor, 
2.406 diverse articole din 
piele, ca portmonee, cu
rele pentru ceas etc.

Au realizat 
noi sortimente

experiența 
întrecerea 

au realizat

Muncitorii întreprin
derii Industriale metalur
gice „21 Decembrie" din 
Rădăuți obțin zi de zi noi 
succese în producție.

Folosind 
cîștigată în 
socialistă ei
în ultimul timp trei sor
timente noi de bunuri de 
larg consum care s-au și 
pus în desfacere și anume: 
3.000 bucăți râzătoare, 
1.000 bucăți tăvi și 300 
bucăți forme pentru co
zonaci. Ei au reușit de 
asemenea să reducă pre
țul de cost al produselor 
cu 1,25 la sută sub cel 
fixat în plan. Producti
vitatea muncii a crescut 
cu 5,5 la sută iar econo
miile realizate la materia 
primă sînt în valoare de 
42.500 lei. Pentru obține
rea acestor succese s-au 
evidențiat tovarășii Si- 
mion Elena, Olaru Sir- 
ghici, Lesing Bervo 
Furtuneanu Liviu.

Corespondent, 
C. OCTAVIAN

Și

Pentru creșterea producției 
de zahăr

în curînd, fabricile de 
zahăr din întreaga țară 
vor începe campania de 
prelucrare a sfeclei din 
recolta acestui an. Colec
tivele fabricilor de zahăr 
au luat din timp măsu
rile necesare desfășură
rii în bune condiții a a- 
cestei campanii.

Pînă 
sector, 
a fost 
porție 
Au fost verificate șl puse 
la punct mașinile de spă
lat sfeclă, elevatoarele 
și mașinile de tăiat 
sfeclă. S-au reparat și 
remontat toate instalațiile 
de extragere și de purifi
care a zahărului, evapo- 
ratoarele, cristalizatoarele 
și celelalte instalații din 
fabricile de zahăr. In 
prezent, comisii formate 
din specialiști urmăresc 
executarea probelor la 
cald — ultima operație 
de pregătire a fabricației 
zahărului — care are loc 
în toate fabricile. Multe 
întreprinderi au terminat 
înainte de termen planul 
de remont. Muncitorii 
fabricii „Ilie Pintilie" din 
Roman, de exemplu, au 
îndeplinit planul de re
mont cu 11 zile înainte 
de termenul fixat. In pe
rioada de remont, la a- 
ceastă fabrică, s-au evi
dențiat inginerul loan 
Truș, strungarul Nicolae 
Poiată, turnătorul Gheor
ghe Flenchea și sudorul 
Mihai V. Munteanu. Tot 
înainte de termen au ter
minat planul de remont 
și muncitorii fabricilor de 
zahăr din Arad și Timi
șoara, care au executat 
pînă acum și 
cald.

Pentru 
transportului 
condiții în regiunile cui-

acum, în 
planul de 
îndeplinit 

de sută

întregul 
remont 
în pro- 
la sută.

probele la

asigurarea 
în bune

tivatoare de sfeclă 
zahăr, au fost reparate 
drumurile de acces la de
pozitele fabricilor 
bazele de recepție, 
reparat liniile de 
pentru vagoanele 
vor circula în incinta fa
bricilor, s-au amenajat 
canalele de sfeclă și au 
fost închiriate pe timpul 
campaniei 4 locomotive 
C.F.R. Pentru recepțio- 
narea sfeclei de zahăr, au 
fost amenajate pînă 
acum în țară mal mult 
de 500 baze de recepție. 
In cadrul fabricilor au 
fost amenajate cantinele 
și dormitoarele pentru 
muncitorii sezonieri și au 
fost luate noi măsuri de 
protecție a muncii.

Conducerile fabricilor 
de zahăr s-au îngrijit și 
de asigurarea personalu
lui necesar pe timpul 
campaniei. Anul acesta 
vor munci în meseriile de 
fierbători de zahăr, sau 
de manipulanți 80 de ab
solvenți ai școlii profesio
nale din Roman. Au fost 
de asemenea repartizați 
fabricilor de zahăr 
tehnicieni, absolvenți 
școlilor medii tehnice 
industrie alimentară, 
toate fabricile de zahăr 
au fost inițiate pe timpul 
campaniei cursuri de ri
dicare a calificării profe
sionale care vor fi frec
ventate de 165 de munci
tori.

Pînă la sfîrșitul acestei 
luni toate fabricile vor 
începe producția de za
hăr din noua recoltă. Tre
nuri încărcate cu sfeclă 
de zahăr vor lua din nou 
drumul spre aceste fa
brici, în timp ce alte tre
nuri vor transporta de 
aici mii de tone de zahăr 
pentru oamenii muncii 
din patria noastră.

și la 
s-au 

garaj 
care

noi 
ai 

de 
în

prețioase
Printre întreprinderile 

care au desfășurat o 
muncă rodnică pentru 
producerea de noi sorti
mente, frumoase și de 
bună calitate, se numără 
și întreprinderea „Drape
lul roșu" care m luna 
trecută a obținut însem
nate succese. Astfel, pen
tru paltoane de damă și 
rochii au fost create 
3 noi modele, iar pen
tru postumele bărbă
tești au fost realizate 12 
desene noi. în urma pro
punerilor făcute de mun
citori s-au creat țesături 
cu contexturi noi. Munca 
ritmică care a continuat 
și după 23 august a făcut 
ca muncitorii de la a- 
ceastă întreprindere să 
dea peste plan în luna 
care a trecut 534 metri 
de stofă.
La întreprinderea 
„Strungul" muncitorii au 
creat patru noi articole 
de bunuri metalice de 
larg consum. Luna tre
cută, ei au reușit să pro
ducă 200 sobe de gătit 
cu gaz, 300 lacăte pentru 
biciclete, 500 de fierăs
traie pentru curățit po
mii și 76 de calapoade 
pentru pantofi.

acestor rea- 
aplicarea pe 
a metodeloț 
muncă. Cele

Au depășit 
planul lunar
Muncitorii, tehnicienii 

și inginerii fabricii „Pro
letarul" din Bacău au în
cheiat luna august cu un 
însemnat succes: înde
plinirea planului de pro
ducție în această lună în 
proporție de 103,22 la 
sută și îmbunătățirea ca
lității produselor cu 4,9 la 
sută. Un factor hotărîtor 
in obținerea 
lizări a fost 
scară largă 
înaintate de
12 brigăzi din sectorul 
filatură, care aplică ini
țiativa fruntașului în în
trecerea socialistă Nicolae 
Militaru, au dat, de la 
începutul lunii februarie 
și pînă acum, 12.908 kg. 
fire peste plan. Printre 
brigăzile fruntașe se nu
mără cea condusă de fi
latorul Gh. Fodor care a 
dat in această perioadă 
1.398 ' ' “
plan, 
2.186 
dusă
care 
aprilie și pînă la 31 au
gust 705 kg. de fire peste 
plan, din care s-au țesut 
1.175 m. stofă Kamgarn. 
Pe întreg sectorul filatu
ră, planul de producție pe 
luna august a fost înde
plinit in proporție de 
104,4 la sută.

kg. de fire peste 
din care s-au țesut 
m. stofă și cea con- 
de Dumitru Pralea 
a realizat, de la 1

Pe ogoarele regiu
nii Birlad au început 
lucrările pentru asi
gurarea recoltelor din 
anul viitor. în multe S.M.T.-uri pregăti
rile pentru campania de toamnă dau 
roade bune. Alături de arii, pe ogoare, 
tractoarele au pornit să răstoarne brazdele 
pentru insămînțările de toamnă. A început 
o nouă campanie. Pentru ca rezultatele ei 
să fie frumoase, pentru ca să fie asigurată 
continuitatea lucrărilor, pregătirile trebuie 
făcute cu foarte multă atenție.

Mecanizatorii din S.M.T.-Tecuci, regiu
nea Bîrlad, se pregătesc din plin. Au de
pășit pînă acum cu 4 la sută prevederile 
planului de contractări pentru arăturile de 
însămînțare, semănat și ogoare de toamnă. 
Odată asigurat terenul, atenția a fost în
dreptată spre tractoare și spre mașinile 
care vor lucra în această campanie. S-au 
revizuit tractoarele care lucrează acum la 
arături, s-au reparat 14 semănători, s-au 
făcut revizii la grape ' -----
vagoane dormitor au 
rînd ele vor porni pe 
toate cele necesare.

Treaba însă nu s-a oprit aci. Asigu
rarea calității lucrărilor este o problemă 
care preocupă îndeaproape atît conduce
rea stațiunii cit și pe tractoriști. Pentru 
aplicarea minimelor agrotehnice și pentru 
executarea unor lucrări de calitate, atît 
tractoriștii de la S.M.T.-Tecuci, cît și cei 
din S.M.T.-Podul Turcului, vor lucra în 
toamna aceasta cu pluguri cu antetrupițe. 
N-a fost neglijată nici problema folosi
rii întregii capacități de lucru a tractoare
lor. In atelierul stațiunii de mașini agricole 
și tractoare din Tecuci se lucrează de zor 
la atașarea celei de a patra trupițe la un 
număr de 14 pluguri. De asemenea s-a 
confecționat utilajul necesar aplicării me
todei graficului orar la toate tractoarele 
care vor lucra la arat și semănat. Pentru 
controlul calității lucrărilor s-au format 
comisii compuse din șefii de brigadă șl

Dacă vreun ■editor va 
porni să cerceteze și să po
vestească faptele și întîm- 
plările petrecute în ulti
mul deceniu în Valea 
Jiului, negreșit că 
trebui să pomenească 
istoria acestor vremuri 
despre vestitul miner 
la Petrila, despre Haidu 
luliu.

Minerii din întreaga 
Vale a Jiului cunosc mun
ca Iul Haidu, metodele 
pe care el le folosește în 
minerit șl totodată grija 
pe care o are să învețe și 
pe cei tineri meseria de 
miner.

Deși se trage din familie 
de miner, Haidu Iullu a 
fost mai înttl lucrător de 
zidărie și abia după cîțiva 
ani a intrat ca vagonetar 
la mina 
după ce 
mată a 
miner.

Pe Haidu nu-1 înspăimîntă lupta cu granitul prin mărunta
iele pămîntului. împreună cu brigada sa de tineri înaintează 
energic și dîrz sfărîmînd în calea lui straturile de piatră și 
cărbuni. Și trebuie spus că știe să folosească cu măiestrie 
uneltele mecanizate ca și metodele înaintate în minerit pentru 
a da vagoane după vagoane, tot mai multe tone de cărbune, 
hrană pentru cuptoare și locomotive.

Așa se face că Haidu luliu împreună cu brigada lui de tine
ret pe care a organizat-o încă din anul 1948, aplicînd metoda 
graficului ciclic, metoda schimbului la locul de muncă și me
toda Cotlear, a putut realiza depășiri lunare de normă între 
45—80 la sută. Numai în anul 1953 Haidu luliu și tinerii din 
brigada lui au obținut depășiri medii de normă de 186,7 la sută 
In primele luni ale anului 1954, vestitul miner din Valea Jiu
lui a depășit cu 192,51 la sută planul. Ca rezultat al muncii sale, 
salariul lui Haidu luliu variază între 2300 și 5700 lei lunar.

De curînd în Valea Jiului s-a făcut cunoscută vestea că 
Haidu luliu lucrează în contul anului 1957, că el dă tot 
mult cărbune peste plan.

Miner fruntaș, lui Haidu luliu l-au fost încredințate și 
cini politice și obștești. Astfel, Haidu luliu este deputat al 
tulul popular raional, membru în comitetul de partid al minet 
Petrila, membru în Comitetul Central al Sindicatului munci
torilor din industria cărbunelui și membru al Consiliului Cen
tral al sindicatelor din R.P.R.

Minerul Haidu luliu, a primit din partea partidului șl guver
nului distincții pentru munca sa deosebită pe care a depus-o 
în lunga sa activitate de miner. Astfel, Haidu luliu este distins 
cu diploma de miner fruntaș, insigna de evidențiat pe ramură 
de producție, insigna de miner fruntaș, Medalia Muncii șl 
Ordinul Muncii clasa-a Il-a.

Cu ocazia celei de a 10-a aniversări a eliberării patriei noa
stre, Haidu luliu a fost răsplătit pentru întreaga lui activitate 
cu înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste.

Haidu luliu este primul miner din Valea Jiului care poartă 
această înaltă distincție, constituind pentru toți minerii un 
îndemn pentru viitor, să dea mai mult cărbune, să folosească 
din plin metode înaintate de muncă, să obțină noi depășiri 
de norme.

Petrila. Numai 
s-a întors din ar- 
devenit ajutor de

*----- •------*

O cooperativă fruntașă

mal

sar- 
sfa-

Cooperativa din comuna Poetaș, raionul Filimon Sîrbu, re
giunea Galați, are o rodnică activitate. Ea este întotdeauna 
bine aprovizionată. Țăranii muncitori din comună găsesc la 
cooperativă cele necesare traiului și muncii lor, de aceea 
numărul cooperatorilor crește neîncetat. în felul acesta planul 
pe ultimul semestru la înscriere de noi membri a fost îndepli
nit în procent de 111 la sută.

Dar țăranii muncitori din comuna Poetaș văd în cooperativa 
din comună și un bun mijloc de valorificare a produselor lor. 
Astfel planul în sectorul achiziții a fost realizat în proporție 
de 137 la sută. Țărani muncitori ca Victor Trufaș. Dobrică 
Iconaru, Tudor Chirițoi, Ștefan Steleanu, Constantin Cărbu- 
naru au valorificat pînă acum prin cooperativă peste 2900 kg. 
cereale. Atît ei cît și ceilalți țărani muncitori care și-au valo
rificat produsele prin cooperativă au putut cumpăra prin co
merțul de întîmpinare articole de îmbrăcăminte, zahăr, ca și 
alte produse alimentare precum și bumbac fire, tablă galva- 
nizată, cherestea și altele.

în tot cursul trimestrului II, consiliul de conducere al coope
rativei s-a îngrijit îndeaproape ca magazinele să fie hine 
aprovizionate cu mărfuri și în special cu unelte agricole de 
vară. în permanență cooperativa a fost aprovizionată cu 
mărfuri din comerțul de întîmpinare, fapt care a contribuit 
în mare măsură la realizarea și depășirea sarcinilor de plan.

Corespondent
JALBA GHEORGHE

PREGĂTIND VIITOAREA RECOLTA

și pluguri. Cele 12 
fost reparate. Cu- 
cîmpuri, utilate cu

cîte doi colectiviști. Despre calitatea lu
crărilor executate pînă acum de cele două 
stațiuni 
rile. De 
ciul de 
porumb 
ale țăranilor muncitori cu gospodării in
dividuale. Porumbul întovărășirii, însl- 
mînțat în arătură de tractor și apoi pră
șit mecanic, este verde, frumos, cu toată 
seceta care a bîntuit în regiune, în timp 
ce porumbul țăranilor individuali foșnește 
uscat a toamnă timpurie. Cît privește ca
litatea lucrărilor executate de tractoriștii 
din S.M.T.-Podul Turcului, este deajuns 
să-1 întrebi pe tovarășul Cerbu Ion, pre
ședintele gospodăriei agricole colective din 
comuna Lălești, om pretențios în ale a- 
griculturii. El a mulțumit mecanizatorilor 
din S.M.T.-Podul Turcului și aceștia au 
fost tare mîndri. Este bine cunoscut fap
tul că tovarășul președinte Cerbu nu a- 
runcă cuvinte de laudă pentru fapte oa
recare.

De bună seamă că la toate aceste rea
lizări și la munca de pregătire per.tru 
campania de toamnă, un ajutor prețics 
l-au adus și organizațiile de bază U.T.M., 
din cele două stațiuni. îndrumați de 
organizațiile de bază U. T. M., tracto
riștii din S. M. T.-Tecuci și cei din 
S.M.T.-Podul Turcului au cerut conduce
rilor stațiunilor respective să le asigure 
terenul necesar îndeplinirii sarcinilor de 
plan pe fel de lucrări. Pe de altă parte, 
pe teren, ei au lămurit pe colectiviști și 
întovărășiți de ce este necesar să 
sigurat din vreme terenul’ pentru 
mînțările de toamnă.

în vederea executării lucrărilor 
minimele agrotehnice, în S.M.T.-Podul 
Turcului s-au format 8 brigăzi de cali
tate și un post utemist de control. Pe

îți pot vorbi și oamenii și lanu- 
o parte a drumului ce leagă Tecu- 
comuna Furceni, sînt lanurile de 
ale întovârășiților; de cealaltă.

de altă parte, pentru ca munca politică 
să se desfășoare în bune condiții, comi
tetele organizațiilor de bază .U.T.M. din 
cele două stațiuni au fost împărțite pe 
teren in așa fel incit toată raza de ac
tivitate a stațiunii respective să fie cu
prinsă. Astfel, în S.M.T.-Podul Turcului 
fiecărui membru din comitet îi sînt re
partizate două brigăzi, de a căror muncă 
și rezultate răspunde în fața organizației.

O problemă care preocupă pe utemiștii 
din cele două stațiuni este continuarea 
luptei pentru cucerirea titlului de „cel 
mai bun tractorist". Pentru aceasta se 
urmărește îndeaproape calitatea lucrări
lor executate de fiecare tractorist și ri
dicarea nivelului profesional. Tractoriștii 
Mustață Gavril, Iftimie Gheorghe, Verde 
Nicolae și alții din S.M.T.-Tecuci, luptă
tori pentru cucerirea titlului de cinste, au 
cerut conducerii stațiunii să le dea plu
guri cu 4 trupițe, pentru a folosi în
treaga capacitate de lucru a tractoarelor 
cu care lucrează. Conducerile 
stațiuni au căutat să sprijine
tractoriștilor in întrecere. Astfel, prin fap
tul că și-au propus să repartizeze trac
toarele K.D. noi, venite de curînd de la 
uzină, celor mai buni tractoriști, acelora 
care au luptat pentru realizarea sarcini
lor de plan și pentru ridicarea nivelului 
profesional, s-a ivit un nou stimulent în 
întrecerea pentru titlul de „cel mai bun 
tractorist".

Ca 
bază 
riști 
tanța
muncesc de zor pentru a asigura recolta 
de mîine. Pentru aceasta, Andronic 
Gheorghe, Huideș loan și Lupan Constan
tin de la S.M.T.-Podul Turcului au lucrat 
și ziua șl noaptea.

ambelor 
avîntul

fie a- 
insă-

după

al muncii organizațiilor de 
s-au ridicat mulți tracto- 
care pătrunși de impor-

rezultat
U.T.M., 
fruntași.

executării la timp a lucrărilor,

Realizările celor 
două stațiuni de ma
șini și tractoare sînt 
lăudabile. Cu toate 

acestea, munca de popularizare a rezulta
telor și de mobilizare a mecanizatorilor este 
nesatisfăcătoare. în foaia volantă a sta
țiunii Tecuci, de pildă, sînt arătate cîteva 
rezultate, sînt criticați cîțiva codași, însă 
despre necesitatea grăbirii pregătirilor 
pentru campania de toamnă, despre sar
cinile mecanizatorilor din stațiune și de 
pe teren nu se pomenește nimic. Da ase
menea, nici una din gazetele de perete 
ale celor două stațiuni nu cuprinde ar
ticole care să amintească despre lucrările 
de toamnă. Apoi, mai sînt mecanizatori 
ca șefii de brigadă Tudor Ioan și Roșu 
Gheorghe din S.M.T.-Tecuci, care calcă 
disciplina muncii, părăsind nemotivat lo
cul de producție. Deși aceste abateri s-au 
repetat, organizația de bază U.T.M. n-a 
luat nici o măsură.

Este necesar ca utemiștii din cele două 
stațiuni să trăiască o viață de organiza
ție mai intensă. Trebuiesc folosite toate 
mijloacele de agitație și toate posibilită
țile de popularizare și stimulare a frunta
șilor.. Trebuie de asemenea analizată cu 
atenție rămînerea în urmă a unor trac
toriști și luate măsuri pentru ca și a- 
ceștia să intre în rîndul celor cu reali
zări frumoase. Gazetele de perete și foile 
volante trebuie să înfățișeze mai concret 
situațiile de pe teren și pe lingă articolele 
obișnuite trimise de mecanizatori, ele tre
buie să cuprindă și sfaturi practice de re
mediere a lipsurilor.

In felul acesta, bine organizați, spriji
niți îndeaproape de colectivele de condu
cere și de organizațiile de bază U.T.M., 
mecanizatorii 
tea porni cu 
guranța de a 
de toamnă.

celor două stațiuni vor pu- 
încredere la muncă, cu si- 
cîștiga și bătălia campaniei

N. SIMION1ȘSCU



III. Energia nucleară în slujba vieții
Neutronul, particulă fără sarcină elec

trică, pătrunde ușor in interiorul unui 
nucleu, fiind astfel unul din agenții cei 
mai prețioși în provocarea de reacțiuni 
nucleare. El nu se găsește în stare liberă; 
îl obținem printr-o reacțiune nucleară, 
pentru ca apoi, pătrunzînd în primul nu
cleu de care s-a apropiat suficient de 
mult, să provoace acolo o altă reacție nu
cleară. Viața unui neutron liber este foarte 
mică, totuși, cu ajutorul lui, s-au putut 
provoca cu ușurință transformări nucleare 
curente la toți atomii sistemului periodic 
precum și o reacțiune mai specială, nu
mită fisiune (spargere, rupere) care a dus 
la eliberarea controlată de energie nu
cleară.

Intrucît prezintă un interes excepțional, 
vom vorbi mai jos despre această reacți
une numită fisiune nucleară.

Se știe că uraniul are doi izotopi mai 
importanți: 238 și 235. Izotopul 238 se gă
sește în uraniu natural în cantitate mare, 
cam 99,27 la sută, izotopul 235 în cantitate 
mică, cam 0,72 la sută. Dacă bombardăm 
uraniul natural cu neutroni de energie 
mijlocie cei doi izotopi reacționează di
ferit.

Uraniul 238 prinde un neutron și de
vine un uraniu 239, combinație nucleară 
radioactivă, emițînd electroni negativi. 
Prin transformarea amintită, nucleul cu 
92 protoni trece în unul cu 93 protoni, 
formînd deci un nucleu care se așează în 
căsuța 93 a sistemului periodic. Atomul 
nou format numit Neptuniu este și el ra
dioactiv, cu emisiune de electroni nega
tivi, trecînd în unul cu 94 de protoni nu
mit Plutoniu.

Plutoniul avînd o viață relativ lungă, 
poate fi conservat cu ușurință. El are pro
prietăți analoage cu ale uraniului 235, de 
aceea este fabricat în cantități mari în pi
lele atomice ; poate constitui baza unor 
reactori comozi, pentru a avea energie 
nucleară în scopuri pașnice.

Reacțiile acestea au impresionat mult 
lumea științifică, căci ele au permis fa
bricarea artificială de atomi dincolo de 
uraniu, situat în căsuța 92 a sistemului pe
riodic, ultima căsuță a sistemului, și care 
este considerată ca o limită după care alți 
atomi nu ar mai putea exista.

Uraniul 235 reacționează altfel decît izo
topul său 238. Gruparea de 92 protoni și 
143 neutroni din nucleul de uraniu 235 
este foarte puțin stabilă.

Cînd un neutron, oricît de mică ar fi 
energia lui cinetică, pătrunde într-un nu
cleu de uraniu 235, produce o perturbație 
atît de mare încît nucleul uraniu 236, nou 
format intră într-o viorație energică ca 
apoi să se rupă în două sau mai multe 
bucăți, ruperea făcîndu-se cu o eliberare 
de energie cam de 40 milioane de ori mai 
mare ca acea degajată intr-o reacție chi
mică. Acesta este fenomenul de fisiune.

Suma sarcinilor nucleare ale produselor 
de fisiune este tocmai 92 : astfel din fisiu
nea uraniului apar diferite grupuri de 
atomi ca de exemplu Brom 35 cu Lantan 
57; Kripton 36 cu Bariu 56 ; Stronțiu 38 
cu Xenon 54 și așa mai departe.

Se cunosc peste 100 de astfel de produse 
de rupere. Toate elementele amintite se 
desprind din atomul de uraniu cu un ex
ces mare de neutroni față de cel pe care 
îl au în forma lor stabilă, încît ele sînt 
foarte radioactive. O parte din excesul de 
neutroni, 2 sau 3, se desprind în procesul 
de fisiune, apărînd ca neutroni liberi, așa 
cum au presupus-o și apoi au dovedit-o 
prin experiențe Frederic Jolîot Curie și 
elevii săi.

Energia mare eliberată într-o fisiune 
precum și apariția neutronilor suplimen
tari duc la posibilitatea eliberării contro
late de energie nucleară. Să ne închipuim 
un bulgăre destul de mare de uraniu 235. 
Un neutron din razele cosmice rupe pri
mul atom de uraniu. Presupunem că pe 
lingă cei doi atomi de rupere, mai apar 
încă doi neutroni liberi. Aceștia au o vi
teză mare de aproximativ 150.000 km. pe 
secundă. După un parcurs de vreo 15 cm. 
în medie, adică după a suta milioana parte 
dintr-o secundă, neutronii nou apăruți 
ciocnesc alți doi atomi, rupîndu-i încît 
acum am avea 4 neutroni liberi ; aceștia 
la rindul lor fac același lucru, de fiecare 
dată apărînd o generație nouă de neu
troni, mai numeroasă. Un calcul simplu 
arată că într-o milionime de secundă 
ne-ar apare 100 generații, ultima genera
ție fiind reprezentată printr-un " număr 
colosal de astfel de particule.

Fiecare neutron liber înseamnă o rupere 
nucleară și cum o fisiune degajă o energie 
excepțional de mare, fenomenul amintit, 
dacă s-ar putea produce, bulgărele de 
uraniu 235 s-ar transforma integral, în 
milionimea de secundă amintită, degajînd 
cantități colosale de energie.

Un kilogram de uraniu 235 are cam 
2.570.000 de miliarde de miliarde de 
atomi. Dacă de fiecare rupere se eliberează 
doi neutroni, toți atomii ar fi fărîmați 
în circa 80 de generații.

Dacă a. am un material foarte pur și 
dacă bulgarele de uraniu 235 are o dimen
siune destul de mare, așa numita dimen
siune critică, încît neutronii nou formați 
să poată participa la reacție, înainte de a 
scăpa din material, reacția în lanț por
nește.

Aceste descoperiri fundamentale au fost 
făcute în momentele tragice care au prece
dat agresiunea hitleristă.

Mai departe cercetările au dus și la pila 
atomică. S-a ajuns Ia pornirea unei re
acții in lanț, cu ajutorul uraniului natural, 
profitînd de faptul că cei doi izotopi ai 
uraniului reacționează diferit cu neutronii 
și anume : izotopul 235 captează neutronii 
lenți (termici) cu un randament mult mai 
mare decît izotopul 238. Bucățile de ura
niu natural se aranjează astfel încît să 
nu fie întîlnite decît de neutroni lenți. Pen
tru aceasta ele se îneacă într-un mediu 
care să încetinească neutronii, cum ar fi 
grafitul. Neutronii rapizi care apar de la 
o primă fisiune se mișcă dezordonat cioc- 
nindu-se cu nucleele de carbon pînă de
vin neutroni lenți (termici). Odată înceti
niți ei pătrund în altă bucată de uraniu 
unde iarăși reacționează de preferință cu

însemnate
TIMIȘOARA (de la corespondentul 

nostru).
Recent am cunoscut doi țărani munci

tori din comuna Biled, raionul Timișoara. 
Ațnîndoi se plimbau pe ulițele satului cu 
bicicletele lor noi nouțe, cumpărate de la 
cooperativă. Primul e un om mai în vîrstă 
și se numește Griimbel Nicolae, iar al 
doilea este utemistul Toth Gheorghe.

Cu o mîndrie îndreptățită ei mi-au vor
bit despre cooperativa lor, care cuprinde 
cele mai variate mărfuri. Numai într-o

Prof. Horia Hulubel
Directorul Institutului de fizică 

al Academiei R. P. R.

un izotop 235. Operațiunea se poate con
tinua dacă dimensiunile pilei, construite 
din bucăți de uraniu și blocuri de grafit, 
permit ca neutronii să poată reacționa cu 
nucleele de uraniu 235 înainte de a părăsi 
pila. Bucățile de uraniu natural sînt dis
puse între blocuri de grafit la distanțe 
care se pot prevedea, neutronii fiind în
cetiniți în cărbune înainte de a atinge bu
cata următoare. în acest fel, numărul de 
neutroni crește, numărul de fisiuni crește 
și el în mod corespunzător de fiecare dată 
eliberîndu-se cantitățile mari de energie 
amintite. Pila se încălzește foarte repede 
și ea se răcește cu un curent de gaz sau 
cu un lichid răcitor care circulă prin ca
nale lăsate libere în interiorul ei. Căldura 
luată de fluidele de răcire poate fi utili
zată pentru scopuri pașnice.

Odată reacțiunea începută, neutronii se 
multiplică repede eliberind cantități de 
energie din ce în ce mai mari. Se iau pre- 
cauțiunile necesare ca numărul de neutroni 
formați pe secundă să nu întreacă valoa
rea de care avem nevoie, valoare care 
determină regimul la care funcționează 
pila. Controlul se face cu ajutorul unor 
bare de Cadmiu sau de oțel de Bor, care 
sînt introduse mai mult sau mai puțin în 
interiorul pilei prin găuri lăsate în acest 
scop. Barele sînt comandate prin dispozi
tive automate și controlate de indicatori 
de neutroni.

O pilă atomică poate funcționa ex
trem de suplu de la o fracțiune de waț 
putere la sute de mii de kilowați și mai 
mult

Radiațiunile emise echivalează cu acele 
pe care le-ar emite tone și tone de Radiu, 
și de aceea vecinătatea pilei este nesănă
toasă și chiar mortală.

Contra radiațiunilor se iau diverse mă
suri de protecție printre care construirea 
de ziduri foarte groase de beton ce încon
joară pila.

Un astfel de „cuptor nuclear" a fost 
utilizat de savanții și tehnicienii sovietici 
pentru a da căldura necesară mișcării 
turbinelor primei centrale electrice, pusă 
în mișcare cu energie atomică. Cuptorul 
nuclear prezintă multe avantaje asupra 
celor cu energie chimică de ardere.

O centrală electrică acționată de o pilă 
atomică cu o putere de 100.009 kw ar con
suma cam 200—250 grame de Uraniu în 
24 de ore, iar o centrală de 300.000 kilo
wați, aproximativ o tonă de Uraniu în
tr-un an (material care ar intra într-un 
geamantan de dimensiuni obișnuite) pe 
cînd o termocentrală ar necesita 3 mili
oane tone cărbune de bună calitate. Un 
gram de Uraniu 235 eliberează 176 mili
arde de calorii; este de ajuns să compa
răm acest rezultat cu cele 8.000 calorii 
mici produse de arderea unui gram de 
cărbune pentru a ne da seama de foloasele 
extraordinare pe care le aduce folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice.

Dacă fisiunea nucleară ne oferă mijlocul 
practic de a utiliza energia nucleară prin 
intermediul unei reacții în lanț ne putem 
întreba dacă folosind mijloace analoage 
cu acele întrebuințate în chimie, nu am 
ajunge la eliberarea de energie atomică.

După cum se știe din chimie noi provo
căm reacțiile chimice cu ajutorul tempera
turii. încălzind un amestec de atomi, le 
mărim agitația termică pînă cînd ener
gia de mișcare este suficientă pentru a 
provoca o apropiere convenabilă a lor în
cît forțele de valență să poată intra în 
joc.

Apropierea nucleelor se face mult mai 
greu din cauza forțelor de repulsie elec
trostatică, încît am avea nevoie de tem
peraturi uriașe.

Condițiunile de temperatură de pe pă- 
mînt nu permit reacțiuni nucleare spon
tane, căci agitația termică a atomilor este 
mult prea mică.

în soare și în aștrii fierbinți în schimb, 
unde temperatura la centru este de circa 
20.000.000 grade, atomii au suficientă ener
gie cinetică pentru ca să aibă loc reacțiuni 
termonucleare. Transformările termonu
cleare întrețin energia colosală pe care 
soarele și aștrii fierbinți o radiază în tot 
Universul.

Soarele însuși își trage majoritatea 
energiei sale prin formarea Heliului din 
Hidrogen.

Astăzi noi știm să realizăm o reacțiune 
termonucleară simplă, aceea a unirii a 
doi atomi de hidrogen greu, pentru a forma 
Heliu. Operațiunea este posibilă pentru că 
în cazul hidrogenului, repulsia electrosta
tică este mică. Cîteva sute de mii de grade 
sînt suficiente pentru ca o astfel de reac
țiune să înceapă, iar peste un milion de 
grade ea este explozivă. Temperaturi în 
acest ordin de mărime pot fi produse prin 
reacții nucleare.

Explicațiile de pînă acum fac să se în
trevadă posibilitățile energiei nucleare. Ne 
putem da seama de ce realizarea primei 
centrale electrice pe bază de energie ato
mică reprezintă o dată importantă în is
toria civilizației.

Omenirea are acum deschisă calea spre 
folosirea celei mai uriașe energii cu aju
torul căreia se pot face pași uriași spre 
progres și bunăstare. Uniunea Sovietică 
consecventă în lupta pentru pace își în
dreaptă eforturile spre folosirea în sco
puri pașnice a energiei atomice.

Stăpînirea acestui nou izvor de energie 
face să întrevedem posibilitățile infinite 
în lupta omului cu natura.

Energia nucleară va rezolva, în primul 
rînd, problema spinoasă a combustibililor 
chimici. Acești combustibili sînt distribuiți 
foarte inegal pe suprafața globului. Canti
tatea lor nu este prea mare și dat fiind 
ritmul rapid de dezvoltare al industriei, 
va sosi momentul cînd epuizarea lor va 
constitui o problemă gravă. Pentru mo
ment, supapa de siguranță o constituie hi
drocentralele care furnizează o energie de 
ordinul miilor de kilowați-oră pe cap de 
om, în țările unde captările de apă au fost 
făcute mai intens.

Opera excepțională din U.R.S.S. de con
struire a unei rețele de centrale hidroelec
trice, se situează cu totul pe linia viitoru
lui, cînd acest tip de centrală va împărți 

valorificări prin cooperative
singură lună țăranii muncitori din co
muna Biled au cumpărat biciclete, apa
rate de radio, stambă, stofe, unelte agri
cole, în valoare de peste 270.000 lei.

Iată de ce aproape toți cei 2140 de 
membri cooperatori își valorifică pro
dusele lor tot prin cooperativă. Utemistul 
Toth Gheorghe a valorificat în ultimul 
timp 1200 kg. cereale, iar țăranul munci
tor Griimbel Nicolae aproape 500 kg. grîu 
și alte cereale.

Rezultate însemnate în ceea ce privește 
dezvoltarea schimbului de mărfuri au ob
ținut majoritatea cooperativelor de desfa
cere și aprovizionare din raionul Timi
șoara. 

cu pilele nucleare sarcina de a oferi ome
nirii energia de care are nevoie.

Se pare că in viitor greul va cădea pe 
umerii energiei nucleare iar stația pilot 
(de tncercqre) din Uniunea Sovietică ne 
arată că problema captării energiei debi
tată in pilele atomice poate fi rezolvată 
cu succes.

Numeroși oameni se întreabă dacă se va 
reuși să se facă față cererilor mari de Ura
niu și Torlu ale viitoarelor centrale nu
cleare. Indicațiile sînt că Uraniul ar fi cam 
de 10 ori mai frecvent decît aurul, de 
vreo 4 ori mai frecvent decît plumbul și 
de 2 ori decît zincul.

Prin utilizarea energiei atomice trans
porturile, spre exemplu, vor fi desigur îm
bunătățite. Nu apare nici o greutate prin
cipială în alimentarea turbinelor vapoare
lor cu energie atomică, asigurîndu-le po
sibilitatea să facă de mai multe ori în
conjurul pămîntului fără aprovizionare cu 
combustibil. Pilele furnizoare de energie 
vor fi de dimensiuni mai mici căci barele 
de Uraniu vor fi îmbogățite cu alte ele
mente fisionabile ca de exemplu Pluto
niu 239.

Nu este exclus ca avioanele mari să 
poată utiliza energia atomică. Pentru mo
tive de protecție contra radiațiunilor ele 
vor fi conduse prin telemecanică, acești 
roboți remorcînd avioanele de pasageri în
tocmai ca o locomotivă cu vagoane de 
cale ferată.

Foarte probabil că se va căuta soluția 
utilizării combustibilului nuclear la ra
chete. Acestea vor circula la 100—150 km. 
înălțime puțind, după unele calcule, în
conjura pămîntul în ceva mai mult de o 
oră; ele vor servi, la început pentru 
transportul rapid al corespondenței și al 
mărfurilor ușoare, unind de exemplu Mos
cova cu Parisul în circa 13 minute.

Tot prin folosirea energiei nucleare vor 
fi posibile zborurile interplanetare. Gene
rația noastră, sau poate cea următoare va 
fi probabil martoră la plecarea primelor 
nave interplanetare.

Fără îndoială că disponibilul mare de 
energie calorică va ajuta agricultorilor în 
corectarea surprizelor aduse de climat, în
călzirea pămînturilor de cultură fiind o 
problemă ușor de realizat

Apoi, corijarea naturii, pentru a aduce 
la progres regiuni sterile sau neospitaliere 
prin irigații, rectificări de albii ale cursu
rilor de apă, crearea de lacuri artificiale, 
fertilizarea deșerturijor, sînt probleme 
care, prin mijloacele actuale cereau efor
turi aproape ia limita disponibilităților, 
dar care devin accesibile la scara ener
giei atomice.

S-a vorbit încă de mult despre unele 
posibilități de a duce o viață mai ușoară 
și mai activă în regiunile nordice înghe
țate, prin topirea unor ghețari veșnici.

Oameni îndrăzneți s-au gîndit chiar la 
eventuala posibilitate a topirii calotei gla
ciare arctice.

In pilele atomice se produc în prezent 
radioelemente care găsesc nenumărate în
trebuințări în medicina curativă și expe
rimentală, în biologie, în industrie. Ast
fel substanțele radioactive artificiale cu 
toată gama disponibilă de radiații și de 
perioade, oferă un cîmp larg de aplicații 
în medicina curativă : radioiodul pentru 
tratamentele de tiroidă unde se adună în 
mod selectiv, radiofosforul care migrează 
spre oase, radiofluorul la dinți, radiosodiul 
spre globulele roșii etc., au fost rind pe 
rînd încercate, de multe ori cu succes.

Substanțe radioactive ca radiocobaltul 
60. cu razele sale gama de 1.2 milioane 
volți, pot fi furnizate acum ieftin și in can
titate echivalentă a multe zeci de grame 
de radiu. Ele găsesc imediat o întrebuin
țare în problemele grele de defectoscopie 
a metalelor.

Avem o serie de operațiuni în prospecți
unile geologice și in lucrările de hidrolo
gie care sînt deja mult ușurate prin uti
lizarea substanțelor radioactive.

Așa numițîi atomi marcați, atomi radio
activi introduși in ciclul fenomenelor stu
diate, ne ușurează înțelegerea unora din 
ele, pînă acum imposibil sau extrem de 
greu de urmărit. Acest lucru vine din sen
sibilitatea cu care prezența unui atom 
radioactiv poate fi detectată. Astfel, o 
cantitate de fosfor radioactiv de șase mii 
de milioane de ori mai mică decît un mi- 
ligram poate fi pusă în evidență cu apa
ratele respective de măsură.

In biologie progrese excepționale au fost 
realizate pentru înțelegerea diferitelor as
pecte ale vieții. Carbonul 14 introdus în 
compoziția unei substanțe complicate ne
cesară vieții, ne permite să urmărim me
tabolismul ei cu o ușurință excepțională 
față de trecut Chiar acțiunea unor bac
terii a putut fi urmărită marcindu-le cu 
fosfor radioactiv.

Au fost enunțate de asemenea nenumă
rate experiențe și studii în agricultură, 
pentru a studia migrația diferitelor ele
mente pentru a ușura dezvoltarea plante
lor.

Substanțele radioactive ne vor ajuta In
tr-o zi să înțelegem mai bine asimilația 
clorofiliană și poate chiar să ajungem la 
sinteza artificială a diferitelor produse ale 
vieții plantelor și animalelor, rezolvînd 
problema alimentării.

Am schițat câteva din problemele șl 
speranțele care stau în fața omenirii în 
pragul erei atomice.

Nu este de mirare că popoarele așteaptă 
cu nerăbdare momentul în care slăbirea 
încordării în viața internațională va per
mite ca aceste victorii excepționale ale 
științei să poată circula liber de la popor 
la popor, de la om la om, și ca ele să 
vină în ajutor cu un moment mai devre
me vieții noi ale cărei zări apar atît de 
luminoase.

Construirea primei centrale electrice in
dustriale pe bază de energie atomică 
realizată de un stat socialist care con
struiește comunismul, ne arată drumul 
spre care va merge mîine omenirea, dru
mul progresului și al fericirii.

Omul e pe cale să aducă in stăpînirea 
sa manifestări primare din Univers, cum 
sînt reacțiunile nucleare care întrețin căl
dura aștrilor fierbinți, făcînd un salt im
presionant spre culmi și nimic nu-1 va 
opri în mersul său ascendent.

începutul in „Scînteia tineretului" nr. 
1620 și 1625

Cooperativa din comuna Satchinez și-a 
realizat planul de achiziții pe luna iulie 
la cereale, ouă, legume și zarzavaturi, cu 
280 la sută. Cooperativa din comuna Ote- 
lec și-a realizat planul de achiziții cu 263 
la sută, iar cooperativa din comuna Orți- 
șoara cu 252 la sută.

în raionul Timișoara, planul de achizi
ții în luna Iulie a fost depășit cu 53 la 
sută. Astfel, s-au achiziționat peste plan 
44,9 tone grîu; de asemenea 12,9 tone orz 
și ovăz, 24,2 tone porumb, 280,6 tone de 
roșii, varză, ceapă, cartofi și alte .legume 
și zarzavaturi și 76 mii bucăți ouă.

în primele două decade ale lunii august 
a.c. s-au achiziționat 625,6 tone legume șl 
zarzavaturi și 152.500 bucăți ouă.

Pe urmele materialelor 
publicate

„Comitetul raional U.T.M. Făgăraș dă 
dovadă de subapreciere a muncii în rân
dul fetelor, neinstruind în mod temeinic 
activiștii care muncesc In acest domeniu, 
netrăgîndu-i la răspundere pe cei care 
subapreciază capacitatea de muncă a fe
telor" — se scria în articolul apărut în 
ziarul „Scînteia tineretului" nr. 1.616 la 
rubrica „Viața U.T.M." sub titlul „Să in
tensificăm munca politico-educativă în 
rîndurile fetelor".

în răspunsul trimis ziarului, comitetul 
raional U.T.M. Făgăraș arată că lipsurile 
sezisate în articol sînt reale și ne infor
mează asupra măsurilor luate.

în urma apariției articolului, într-o 
ședință lărgită, biroul comitetului raional
U. T.M. a analizat activitatea comitetului 
unei organizații de bază U.T.M. în rîndul 
fetelor. Apoi a adoptat o hotărîre care va 
fi trimisă în fiecare organizație de bază.

în prima ședință cu activiștii, biroul 
comitetului raional a prelucrat din nou 
sarcinile ce le revin în privința muncii 
în rîndurile fetelor precum și cele mai 
bune metode ce trebuiesc indicate orga
nizațiilor de bază în această direcție.

S-au luat măsuri de prelucrare a arti
colului apărut în toate organizațiile de 
bază U.T.M.

Comitetul raional U.T.M.-Făgăraș — 
se scrie în încheiere — și-a însușit întru 
totul critica făcută de ziar, considerînd-o 
bine venită, deoarece în urma ei s-au luat 
măsuri menite să îmbunătățească munca 
organizațiilor de bază U.T.M. în rîndul 
fetelor.

Cărți noi
GORKI-CEHOV: Scrisori-Articole-Extrase. 

328 pagini, 6,45 lei, Edituira Cartea 
rusă.

A. P. CEHOV: Majurul Prișibeev, (Colec
ția „Lectura" nr. 22), 32 pagini, 40 
bani, Editura Cartea rusă.

S. ANTONOV: Ploile (Colecția „Litera
tura pentru toți"), 80 pagini, 1 leu, Edi
tura Cartea rusă.

A. AVDEENKO: Munca, roman, 716 pa
gini, 17,62 lei, Editura Consiliului Cen
tral al Sindicatelor.

V. KATAEV: O pînză în depărtare, 328 
pagini, 6 lei, Editura Tineretului.

M. PRILEJAEVA: Pe Volga, roman, 440 
pagini, 10 lei, Editura Tineretului.

MULK RAJ ANAND: Culli, 352 pagini, 
6,05 lei, Editura de 6tat pentru litera
tură și artă.

MARIA BANUȘ: Despre pămînt, poem, 
44 pagini, 2 lei, Editura de stat pentru 
literatură și artă.

S. IOSIFESCU: Probleme șl Opere con
temporane (Colecția „Studii literare"), 
356 pagini, 5,30 lei, Editura de stat 
pentru literatură șl artă.

HORIA LOVINESCU : Lumina de la Ulmi, 
tear-u, 140 pagini, 1,75 Iei. Editura de 
stat pentru literatură $1 artă.

L LUDO: Domnul general guvernează, 
ediție a II-a. 496 pagini, 8,60 iei. Edi
tura de stat pentru literatură și artă.

L PAS: Va veni o xL„, 208 pagini, 3,85 
lei. Editura Tineretului.

CEZAR PETRESCU: Vino și vezi, nu
vele. 398 pagini. 6,80 lei. Editura Tine
retului.

NICUȚA TANASE: M-am făcut băiat 
mare, 156 pagini, 4,35 lei, Editura de stat 

pentru literatură și artă.

Gazeta de perete — propagandist agitator 
și organizator colectiv

Ajutorul

Odată cu venirea iernii, In decembrie 
anul trecut a înghețat și activitatea gaze
tei noastre de perete. Articolele îngălbe
neau, literele lor se ștergeau de vreme. 
Nimeni din comitetul organizației de bază 
U.T.M. și din colectivul de redacție nu 
s-a mai interesat de ele.

In zadar tovarășul secretar al organiza
ției de bază de partid și membrii colecti
vului de redacție al gazetei de perete a 
partidului și sindicatului ne tot îndemnau 
să ne revizuim atitudinea față de gaze
ta noastră. Se gîndeau oamenii ce meto
dă să mai folosească cu tinerii. Și au gă
sit ! Intr-o bună dimineață găsim lume 
multă adunată în fața gazetei noastre. 
Larmă — haz. Ce credeți ? ! La gazetă 
erau afișate o seamă de caricaturi ale 
celor ce trebuiau să-i poarte de grijă. Am 
tras singuri concluzia și am dat aten
ția cuvenită gazetei. Datorită ajutoru
lui primit de la organizația de bază de 
partid prin colectivul gazetei sale — ga
zeta noastră de perete și-a reluat activi
tatea. Acum a reușit ca în coloanele sale 
să trateze aspecte variate din viața și 
munca tineretului uzinei, să popularizeze 
succesele și experiența celor mai înain
tați, să critice lipsurile altora, să biciuia- 
scă pe chiulangii — să trateze aspecte ale 
activității culturale și artistice.

Datorită articolelor apărute la gazeta 
de perete, tineri ca Damian Ciocodan și 
alții s-au îndreptat în muncă sau în ac
tivitatea obștească pe care trebuiau să o 
ducă.

Caricatura și satira dau rezultate ex
celente și ele sînt folosite cu multă iscu
sință în gazeta noastră. Așa ne-am ridi
cat și pornit pe drumul unei activități 
rodnice.

JIVA NINCOV
membru în colectivul de redacție al 
gazetei de perete a organizației de 
bază U.T.M. a uzinelor „Nikos Be- 
loiannis“-Timișoara.

Propagandistul S.M.T -ului
In fața gazetei noastre de perete stă pe 

primul plan sarcina ridicării productivi
tății muncii. De aceea colectivul de redac
ție s-a preocupat îndeaproape ca — prin 
intermediul gazetei de perete — să fie 
popularizate metodele sovietice de muncă 
și să antreneze în aplicarea lor pe tinerii 
tractoriști ai stațiunii noastre.

De munca colectivului de redacție 
depinde în mare măsură felul In care 
gazeta de perete reușește să oglin
dească ceea ce este nou, problemele 
ce frămintă pe tovarășii de la locul 
respectiv de muncă, să aibă un aspect 
atrăgător, interesant.

In articolele de mai jos cîteva co
lective de redacție a unor gazete de pe
rete din regiunea Timișoara, împărtă
șesc experiența muncii lor.

Una din metodele despre care s-a vor
bit mult In articolele apărute, a fost șl 
metoda Ivan Buneev. în colectivul ga
zetei noastre, fiind mai mulți agronomi 
de sector, ne-am sfătuit și am întocmit 
noi înșine un material în care explicam 
pe larg aceasta metodă și arătam avanta
jele ei. Articolul a găsit răsunet în rîndul 
tinerilor din brigăzi.

Colectivul de redacție al gazetei a In
vitat pe tovarășul Staici Stoian din bri
gada 15 să scrie un articol pentru gazeta 
de perete în care să arate el însuși a- 
vantajele aplicării metodei Buneev.

Pentru a doua oară s-a dovedit că un 
material publicat care tratează probleme 
legate de locul de producție, nu rămîne 
fără răsunet. Tinerii din brigada a 12-a, 
condusă de tov. Velici Alexandru, au stu
diat și ei posibilitățile de a folosi această 
metodă. Pină la urmă, aplicîndo, și-au 
depășit planul de producție cu 29 la sută. 
Foaia volantă a dus vestea acestor suc
cese în toate brigăzile. Una după alta, 
brigada a 2-a, a 5-a și altele au urmat pe 
cele fruntașe.

La rindul nostru am învățat din aceas
tă experiență, că luînd în discuția gaze
tei de perete problemele de muncă, rezul
tatele sint imediate.

Așa că în timpul verii ne-am ocupat 
de popularizarea metodei Brediuc. Apli
carea acestei metode a accelerat ritmul 
lucrărilor. Am publicat unele materiale în 
legătură cu această metodă înaintată de 
muncă șl foile volante au transmis arti
colele apărute la gazeta de perete în toate 
brigăzile la locul lor de muncă.

TONICI NICOLAE 
ȘERBANESCU MIRCEA 

DRAGOCEA ION
membri în colectivul de redacție 
al gazetei de perete de la S.M.T. 
Deta — regiunea Timișoara.

Oglinda frămînfărilor tineretului

Calitatea țesăturilor. Despre aceasta 
discutau mai toți tinerii din uzină. Cînd 
ieșeau din schimb muncitorii se întrebau

(Desen de ROSS)

.. coșului, 
al coșului!

— Nu așa ti
nere !

Inghețata-i a 
d-tale. Bățul șl 
hirtla sint ale 
mele...

Curiozități
Cînd spunem subsol înțelegem de obi

cei petrol, cărbune, gaze, aur etc. Se ne
glijează în asemenea cazuri un aspect al 
subsolului nu mai puțin valoros dar mai 
puțin explorat: peșterile naturale sub- 
pămîntene.

In urmă cu ani, un savant romîn pri
gonit de autoritățile burgheze, Emil Ra- 
coviță, a întemeiat o nouă ramură a 
științei istoriei pămîntului: speologia. In 
anii regimului de democrație populară 
speologia a luat o nouă dezvoltare și odată 
cu aceasta s-a dezvoltat și o nouă ramură 
sportivă: alpinismul subteran. In timip ce 
alpiniștii duc lupta cu înălțimile, ceilalți 
înfruntă grotele subpămîntene, coboară 
zeci de metri în adîncul pămîntului și 
asemănători eroilor romanelor lui Jules 
Verne — traversează lacuri subpămîn
tene pe plute improvizate și se incintă în 
fața stalagmitelor și stalactitelor, vechi de 
zeci de mii de ani.

Adalbert Bagameri este responsabilul 
subsecțiel de alpinism subteran din cadrul 
biroului de turism și excursii C.S.R. din 
Cluj. E un bărbat de 32 de ani, uscățiv 
și înalt, cu fața arsă de vînturi și soare. 
Pînă acum cîțiva ani a fost strungar la 
întreprinderea „Armătura" din Cluj. 
Acum a absolvit ultimul an al Institutului 
de mecanică și se pregătește pentru întoc
mirea lucrării de diplomă.

Bagameri este un pasionat al alpinis
mului subteran. Cînd am stat de vorbă cu 
el, tocmai se întorsese dintr-o expediție 
de cîteva zile de la peștera Tecuri, de 
lingă Baru Mare, regiunea Hunedoara. 
Descoperirea acestei peșteri se datorește 
unei intimplări interesante.

Regiunea respectivă este săracă în ape. 
Ploile sînt repede absorbite de pămîntul 
poros. In căutarea unor surse de apă pen
tru animale, păstorii din acesre părți au 
Înaintat cîțiva metri intr-o deschizătură 
in munte pe care o credeau scurtă. Mare 
le-a fost mirarea cînd au găsit aici apa 
pe care o căutau. Odată cu lacul subteran 
fusese descoperită și intrarea în peșteră.

Peștera de la Tecuri are după mărtu
riile celor care au fost acolo o importanță 
covîrșitoare. Stalagmitele și stalactitele 
sînt colorate în roșu, dovadă a existenței 
în apă a oxidului de fier, în mare pro-

ale naturii
porție. Lucrul cel mai important însă e 
faptul că o jumătate a peșterii este încă 
activă, adică picături de apă continuă să 
cadă cu o regularitate de ceasornic alcă
tuind stalagmite și stalactite de o deose
bită frumusețe.

Povestindu-mi toate acestea, tovarășul 
Bagameri era supărat. Cînd mi-a împăr
tășit cauzele acestei supărări i-am dat 
dreptate. Explorînd peștera împreună cu 
încă 10 alpiniști el a găsit la o mare adîn- 
cime în interior sfărîmături ale stalacti
telor și stalagmitelor.

Astăzi, intrarea în peșteră se face fără 
un însoțitor de specialitate, astfel încît o 
imensă valoare științifică se degradează. 
Față de valoarea științifică declarată a 
peșterii accesul trebuia oprit. Sfatul popu
lar așteaptă însă ca treaba asta s-o facă 
Ocolul Silvic, care la rîndul lui socoate 
că operația nu cade în atribuția sa.

împreună cu colectivul său, tovarășul 
Bagameri a cercetat numeroase versante 
ale munților Apuseni. In ultimii 5 ani au 
fost descoperite 13 peșteri, dintre care peș
tera cu pluta prezintă cel mai mare inte
res științific. Chiar la intrarea peșterii se 
află un lac subteran în lungime de 110 
metri, care în unele locuri atinge adînci- 
mea de 4 metri. Pentru a-1 putea străbate, 
alpiniștii au înjghebat o plută din butuci. 
Din această peșteră alpiniștii au cules și 
predat Institutului de speologie din Cluj 
raci și diferite insecte.

In legătură cu această peșteră merită să 
fie subliniat un aspect interesant. Oa
menii spun locurilor unde se află peștera 
Valea Iadului. Denumirea aceasta este de 
fapt o „prelucrare" a vechiului nume al 
văii Ieduțului. Faptul că de la Ied s-a 
ajuns la Iad trebuie pus pe seama super
stițiilor care existau în mintea unor local
nici care credeau că peșterile sînt locuite 
de demoni, balauri și zmei. ■

Cercetătorii neobosiți ai masivelor mun
toase, alpiniștii subterani din Cluj dau o 
contribuție însemnată valorificării tezau
relor științifice pe care le cuprinde Subso
lul nostru.

DELEANU ION 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Cluj

unii pe alții: cum stai cu calitatea 7 Și 
cel ce nu avea cu ce se lăuda, a doua zi 
începea lucrul hotărît să muncească și el 
bine.

„Iată o problemă ce frămîntă pe mun
citori și în special pe tinerii noștri" ne-am 
zis noi, cei din colectivul de redacție al 
gazetei de perete U. T. M. de la Uzinele 
Textile-Timișoara. Apoi dacă-i frămîntă 
pe tineri trebuie ca ei să-și spună părerea 
și prin gazeta de perete. Și așa am făcut. 
Tovarășa Balica a fost prima care și-a 
spus cuvîntul prin articolul „Calitatea 
țesăturilor". Din rîndurile articolului fie
care muncitoare, și mai ales tovarășele 
Cioara Maria, Teodorescu Ecaterina și 
Vasi Dochița care dădeau produse de ca
litate inferioară, și-au dat seama cum au 
muncit Szel Ghizela. Pfeifer Maria, Pala- 
ghia Ion și Ianoș Emil, din mîna cărora 
ieșeau produse de bună calitate.

Și alții și-au spus părerea despre acea
sta. Rezultatul: calitatea produselor s-a 
îmbunătățit.

Tinerii sînt necruțători cu cei indisci- 
plinațL „Utemiștii din sectorul țesătorie 
nu sînt de acord cu atitudinea tov. Erdos 
Iuliana din cauza căreia mașinile 101, 
102, 103, 104 au stat degeaba, atunci cînd 
ea a lipsit de la lucru", scrie articolul 
„Atitudine nejustă", al tov. Puia Fldrica.

Zi de zi se ridică noi și noi probleme. 
Tinerii noștri entuziaști, combativi le 
dezbat pe larg. Ei au găsit în gazeta de 
perete și un ajutor în rezolvarea anu
mitor probleme. Așa spre exemplu, într-o 
perioadă la noi în întreprindere un ne
caz al muncitorilor și în special al tine
rilor era faptul că biblioteca era mereu 
închisă. Tov. Meheș Ana prin articolul 
„Vrem aă citim" publicat la gazeta de 
perete a criticat serios pe tov. Borșos Ghe- 
za responsabilul cultural, și pe tov. biblio
tecară Moldovan Maria. Lucrurile care 
s-au tărăgănat atîta timp și-au găsit re
zolvarea nu după mult timp de la apariția 
articolului. Tov. Zevedi care se ocupă 
acum de bibliotecă muncește conștiincios.

Gazeta de perete a organizației de bază 
U.T.M. de la Uzinele Textile din Timi
șoara este o tribună apropiată de la care 
fiecare tînăr își poate spune deschis pă
rerea despre problemele ce-1 frămintă pe 
el și pe tovarășii săi de muncă. De aceea 
ea se bucură de o deosebită prețuire din 
partea cititorilor săi.

MORGENSTERN IULIU 
responsabilul colectivului de redacție 
al gazetei de perete a organizației de 
bază U.T.M. de la Uzinele Textile- 

Timișoara.
KUB1S ELISABETA 

corespondentă a aceleeași gazete.
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Educarea tineretului sarcina de bază a Comsomolului

sar- 
rînd 
prin

Uniunea Tineretului Comunist Leninist 
este ajutorul cel mai apropiat și rezerva 
de luptă a Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Comsomolul este organizația comunistă 
a tineretului. De aceea principalul în ac
tivitatea comsomolului a fost și rămîne 
întotdeauna formarea conștiinței comuniste 
a tineretului, deprinderea lui cu o viață 
politică activă. Partidul a încredințat 
Comsomolului sarcina nobilă și de mare 
răspundere de educare a tineretului în 
spiritul comunismului. în salutul adresat 
celui de al XII-lea Congres al Comsomo
lului, C.C. al P.C.U.S. a arătat că „Comso
molul trebuie să educe neîncetat tinere
tul sovietic în spiritul slujirii fără preget 
a Patriei sale și al devotamentului față de 
Partidul Comunist, în spiritul prieteniei 
de nezdruncinat între popoarele din 
U.R S.S. și trebuie să facă tineretul să-și 
însușească ceie mai bune calități ale oa
menilor sovietici — dragostea de muncă, 
vioiciunea, neînfricarea, încrederea în vic
toria cauzei noastre, hotărîrea de a în
vinge orice greutăți și obstacole1'.

Cum rezolvă Comsomolul această 
cină principală a sa? In primul 
prin intermediul educației politice, 
instruirea marxist-leninistă a comsomoliș
tilor și a întregului tineret, în al doilea 
rînd, prin educarea lor în procesul mun
cii și învățămîntului, prin luptă și învin
gerea greutăților. Ambele aceste laturi ale 
activității Comsomolului sînt legate și se 
condiționează reciproc.

Procesul educației comuniste presu
pune munca pentru formarea unei con
științe înaintate socialiste, în luptă cu 
rămășițele ideologiei burgheze, cu rămăși
țele capitalismului în conștiința oameni
lor. Baza ideologică a educației comuniste 
este marxism-leninismul.

Munca socialistă este prima condiție și 
primul mijloc de educație comunistă. In 
procesul muncii socialiste partidul educă 
în mase patriotismul sovietic, atitudinea 
comunistă față de muncă, disciplina con
știentă, o atitudine plină de grijă 
față de bunul obștesc, spiritul colec
tiv. în procesul muncii sînt educate 
voința și caracterul omului. „Numai 
în muncă laolaltă cu muncitorii și 
țăranii — arată V. I. Lenin, — poți de
veni cu adevărat comunist". Dar pentru 
a deveni comunist, participant activ la 
construirea vieții noi — ne învață Lenin 
trebuie să fii. un om cult și pregătit. De 
aceea studiul , tineretului, însușirea cunoș
tințelor, la fel ca și participarea la munca 
întregului popor este condiția principală 
pentru, educarea comunistă a tinerei ge
nerații. In această operă rolul principal 
îi aparține școlii.

Organizațiile comsomoliste din școli a- 
jută corpul profesoral în munca sa, con
tribuie prin întreaga lor activitate la 
consolidarea și adîncirea cunoștințelor e- 
leviior.

O școală bună de educație a atitudinii 
comuniste față de muncă este întrecerea 
socialistă. întrecerea socialistă formează 
omul nou, produce o cotitură radicală In 
concepția oamenilor față de muncă, trans
formă munca dintr-o povară grea și ru
șinoasă, așa cum a fost considerată îna
inte, într.-o chestiune de onoare, glorie, 
vitejie și eroism. Organizațiile comsomo
liste sprijină și stimulează prin toate mij
loacele munca în producție a tineretului, 
caută ca fiecare tînăr muncitor sau mun
citoare să-și îndeplinească cu succes sar- 
ciQi-ie. de producție.. -Comsomolul ■ învață 
pe membrii săi și întregul tineret să-și 
iubească profesiunea, să-și ridice necon
tenit calificarea în producție, să-și întă
rească disciplina conștientă în muncă.

Congresul al XII-lea al Comsomolului 
care a avut loc anul acesta, a acordat o 
atenție deosebită problemei educării ti
neretului. Congresul a obligat organizațiile 
comsomoliste să îmbine toată munca lor 
de educare7 și formare a tineretului cu 
participarea practică la lupta întregului 
popor pentru construirea comunismului, 
să asigurg o cotitură hotărîtoare a tuturor 
organizațiilor spre participarea mai activă 
la construcția de stat, economică și cul
turală, în toată viața politico-socială a ță
rii.

Ajutînd Partidul Comunist să mobili-
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Proiectul de Directive ale Congresului 

al II-lea al Partidului cu privire la dez
voltarea agriculturii în următorii 2-3 ani 
orientează masele muncitoare din țara 
noastră să meargă cu pași siguri pe dru
mul belșugului, și bunăstării. Proiectul de 
Directive reprezintă un vast program de 
măsuri economice și organizatorice, indl- 
cînd posibilitățile de realizare a uriașelor 
perspective de dezvoltare a agriculturii. 
El marchează sarcini precise, grele, fără 
îndoială, dar îndrăznețe pe care oamenii 
muncii, și le însușesc și sînt hotărîți să 
le îndeplinească, - convinși fiind că sub 
steagul de luptă al partidului vor dobîndi 
încă o strălucită victorie în opera de con
struire a socialismului.

Alături de oamenii muncii, tinerii mun
citori de pe ogoarele patriei au primit 
cu deosebit interes sarcinile izvorîte din 
mărețul program de dezvoltare a agricul
turii, hotărîți să lupte pentru îndeplinirea 
lut

în dorința crescîndă de a contribui ală
turi și sub conducerea comuniștilor la 
realizarea obiectivelor cuprinse în Proiec
tul Directivelor, utemiștii din raionul nos
tru, avînd- îndrumarea părintească a or
ganizațiilor de partid, se angajează să 
lupte conștiincioși, descoperind și utili- 
zînd noi inițiative creatoare, mobilizînd 
întreaga capacitate de muncă a tinerilor 
din raionul nostru, ajutînd vîrstnicii la 
mărirea producției agricole.

Baza economică a raionului nostru o 
constituie agricultura. In cadrul acesteia 
întîietatea o are producția vegetală. Este 
deci firesc ca tinerii să-și concentreze for
țele pefttru sporirea acesteia. In afară de 
faptul că ne vom strădui să aplicăm cu 
strictețe regulile agrotehnice, lucru ce a 
fost neglijat în anii trecuți, vom căuta să 
lărgim suprafețele ce țiot fi cultivate. Așa 
după cum arată Proiectul de Directive se 
pot descoperi, valorifică și reda agricul
turii imense suprafețe de teren. Iată un 
obiectiv pentru realizarea căruia tineretul 
va lupta dîrz pînă la victorie. De pe a- 
cum, tinerii țărani muncitori din raionul 
nostru au descoperit serioase rezerve pen
tru mărirea suprafețelor agricole.

Din experienfa Comsomolului

M. Mudrov

zeze tineretul la o muncă plină de abne
gație, educînd tineretul în spiritul respec
tării stricte a disciplinei socialiste în 
muncă, Comsomolul își aduce aportul său 
la lupta pentru construirea cu succes a 
comunismului în U.R.S.S

★
Veriga principală a întregii munci edu

cative în rîndul tineretului este organi
zarea învățămîntului politic al comsomo
liștilor și tineretului. A ridica conștiința 
politică a tineretului înseamnă a-i explica 
politica Partidului Comunist, a-1 educa 
pe baza mărețelor idei ale marxism-leni- 
nismului, a-1 ajuta să-și însușească învă
țătura Iul Marx-Engels-Lenin-Stalin.

în U.R.S.S. sînt create tineretului toate 
condițiile pentru studierea teoriei mar- 
xist-leniniste. In Uniunea Sovietică sînt 
editate în tiraje de milioane operele cla
sicilor marxism-leninismului. O largă re
țea de biblioteci, cluburi, case de lectură 
și alte instituții cultural-educative este 
pusă la dispoziția tineretului. Sub condu
cerea și cu ajutorul Partidului Comunist a 
fost creat în Comsomol un sistem unic de 
învățămînt politic, au fost introduse pro
grame analitice unice.

Forma de bază a studierii științei mar- 
xist-leniniste este metoda studiului indivi
dual. Afară de aceasta în Comsomol mai 
funcționează un număr mare de școli șl 
cercuri politice. Lecțiile în cercurile și șco
lile politice se țin sub forma de convor
biri vii, de discuții tovărășești, materialul 
studiat e legat de sarcinile actuale, de 
lupta pentru îndeplinirea planului de pro
ducție. O parte însemnată a activiștilor 
comsomoliști învață în rețeaua învăță
mîntului politic de partid.

O deosebită însemnătate se acordă în 
Comsomol studierii Istoriei Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice. Studierea is
toriei partidului îmbogățește comsomo- 
liștii și tineretul cu experiența luptei Par
tidului Comunist pentru victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, pentru 
construirea socialismului, cu experiența 
luptei partidului împotriva oricăror duș
mani ai marxism-leninismului. împotriva 
dușmanilor oamenilor muncii, ridică vigi
lența politică. Studierea glorioasei istorii 
a P.C.U.S., înarmează tinăra generație cu 
cunoașterea legilor de dezvoltare a socie
tății, cu cunoașterea forțelor motrice ale 
dezvoltării. întărește încrederea în victo
ria definitivă a comunismului.

Avîntul larg al învățămîntului politic 
din Comsomol se îmbină cu înalta cali
tate a propagandei. In fiecare școală — 
ne-a învățat marele Lemn — lucrul cel 
mai important este orientarea ideologico- 
politică a învățămîntului. Rezolvarea cu 
succes a acestor sarcini este asigurată de 
detașamentul numeros de cadre de pro
pagandiști cu o înaltă calificare. Pentru 
conducerea cercurilor sînt antrenați acti
viști de partid, de comsomol, oameni de 
știință care au pregătirea teoretică nece
sară și experiență in munca de propa
gandă. Sub conducerea și cu ajutorul or
ganelor de partid, pentru conducătorii 
cercurilor politice comsomoliste s-au or
ganizat seminalii permanente, se țin con
sultații ; numeroși propagandiști sînt pre
gătiți la cursuri speciale.

In munca ideologico-politică multilate
rală a organizațiilor comsomoliste pentru 
educarea comunistă a tineretului, un loc 
important îl Ocupă propaganda prin con
ferințe, munca culturală de masă și mun
ca sportivă.

★
Munca comsomolului se bazează pe dez

voltarea prin toate mijloacele a inițiati
vei și activității fiecărui comsomolist. 
Aceasta este condiția cea mai importantă 
pentru îmbunătățirea activității organiza
țiilor comsomoliste și în același timp un 
mijloc puternic de educare a comsomo- 
liștilor. O condiție de seamă în educarea 
comsomoliștilor în spiritul participării ac
tive la viața de organizație este respec
tarea în organizațiile comsomoliste a de
mocrației interne de comsomol, desfășu
rarea criticii și autocriticii. Educația în 
comsomol este într-o mare măsură auto-

Pentru descoperirea și valorificarea de noi terenuri

UN OBIE
De veacuri stă nefolosită valea Vezii de 

lingă orașul Roșiori. Ciulinii, gropile și 
rămășițele unor ziduri ocupă o suprafață 
de circa 52 hectare. Dacă facem un calcul 
simplu, de pe această suprafață s-ar putea 
scoate zeci de mii de kilograme de zar
zavaturi. Deci nevoile de aprovizionare 
cu zarzavaturi ale oamenilor muncii din 
orașul nostru ar putea fi satisfăcute șl 
încă din plin. A sosit ceasul transformă
rii acestei văi părăsite într-o roditoare 
grădină. Nu va fi ușor. Dar nici un fapt 
măreț nu se realizează cu ușurință. Pe 
baza cercetărilor și după planul comite
tului raional U.T.M. 800 tineri din 
școlile profesionale și din organizațiile 
U.T.M. din întreprinderile orașului Ro
șiori vor presta 8—10 mii ore muncă vo
luntară pentru îndepărtarea mărăcinilor și 
zidurilor, astuparea gropilor, nivelarea te
renului și alte amenajări. în toamna ace
stui an, jumătate din suprafață va fi arată 
adine.

Dacă mergem în comuna Pîrlita ne va 
întîmpina o baltă neamenajată, păgubi
toare sănătății oamenilor, fiind locul pre
ferat al țînțarilor aducători de malarie. 
Printr-un dig de pămînt ce va fi con
struit după indicațiile și cu ajutorul ingi
nerilor din orașul nostru, 150 tineri din 
comună, alături de vîrstnici, vor capta apa 
Intr-un bazin, eliberînd și dînd culturii 
orezului o suprafață de 24 hectare. Nu ne 
îndoim că producția scoasă 
baltă va întrece 70 mii 
vărată avere !

Dintr-un prost obicei, 
timpuri, cetățenii din 
desconsideră un teren de 25 hectare, foarte 
prețios pentru cultura porumbului, arun- 
cînd pe el gunoiul satului. Obicei de două 
ori păgubitor. Gunoiul dacă ar fi dus pe 
ogoare ar constitui o . comoară ; îngrămă
dit la marginea satului nu nu.nai că arată 
neglijență dar singur omul își aduce boala 
în casă. Pentru ca această stare de lu- 

din această 
kg. orez. O ade-

moștenit de pe 
comuna Peretu

educarea. Comsomolistul nu este numai 
un obiect al educației dar și el însuși 
joacă un rol activ în educația sa.

Un rezultat educativ profund se obține 
atunci cînd la munca activă din organi
zație sînt antrenați toți comsomoliștii. 
Acestui scop slujesc sarcinile comsomo
liste. Un uriaș rol educativ îl au adună
rile comsomoliste. Ordinea lor de zi, de 
regulă, reflectă interesele vitale ale com
somoliștilor, stîmește discuții aprige. La 
adunări comsomoliștii învață să fie prin- 

. cipiali, operativi și cu spirit organizatoric, 
intransigenți față de lipsuri.

Munca de educație este o muncă cu 
oameni vii și tot ce se referă la munca, 
învățătura, felul lor de viață, socială și 
particulară, toată varietatea cerințelor și 
intereselor lor, toate acestea au o legătu
ră directă cu educația. De aceea organiza
țiile comsomoliste țin seamă de toate as
pectele vieții tineretului, folosesc fiecare 
latură a ei pentru influențarea ideologică a 
tineretului, pentru formarea caracterului și 
conștiinței lui. Felul de viață nu poate fi 
despărțit de politică, de dezvoltarea ideo
logică și culturală a tineretului. O viață 
organizată creează condiții pentru învăță
tură, pentru ridicarea calificării,. lărgirea 
orizontului cultural. în conștiința oame
nilor mai sînt înrădăcinate obiceiuri și 
prejudecăți rămase de la vechea societate. 
Comsomoliștii duc o luptă de zi cu zi îm
potriva superstițiilor, a rămășițelor bur
gheze. a gusturilor învechite, cultivă la 
tineret deprinderi sănătoase socialiste, 
obiceiuri civilizate.

în organizațiile comsomoliste se ține 
seama de o astfel de particularitate a 
muncii de educație cum este deosebirea 
de vîrstă, de pregătire, de profesie. De 
aceste particularități sînt legate diferite 
cerințe și preocupări. De aceea este ne
cesar ca organizațiile comsomoliste să 
țină seama de specificul fiecărei categorii 
de tineret în munca de organizație.

Activiștii de comsomol se străduiesc ca 
munca de masă cu anumite grupuri de 
tineret să nu pună pe planul al doilea munca 
cu fiecare om. cu fiecare comsomolist în 
parte. Aici se obține rezultatul educativ 
cel mai profund, cel mai temeinic. însă 
pentru a-1 obține activiștii de comsomol 
se străduiesc să fie întotdeauna în mij
locul tineretului. Numai printr-o strânsă 
legătură se pot cunoaște particularitățile 
fiecărui tînăr. înclinațiile lui, preocupă
rile lui, părțile lui slabe și pozitive, con
dițiile lui de viață și trai

Aceasta obligă pe activiștii de comso
mol să vadă în om nu numai părțile sale 
slabe, dar înainte de toate, să vadă păr
țile bune și, bazîndu-se pe ele, să le dez
volte, să luipte cu lipsurile, cu rămășițele 
capitalismului din conștiința lui.

Organizația de bază este temelia activi
tății comsomolului. Aici se ține seama de 
fiecare comsomolist, fiecăruia i se dă o 
sarcină care-1 interesează, se poate lucra 
cu fiecare în parte. Dacă munca organi
zației de bază este unitară, dacă au fost 
create puternice tradiții de luptă, s-a sta
bilit o atmosferă principială, de exigență 
reciprocă, atunci și fiecare comsomolist 
va fi pătruns de acest spirit, va căuta 
să nu scadă în ochii tovarășilor săi. In
fluența colectivului asupra fiecărui mem
bru al său este o forță puternică pe care 
caută să o folosească în permanență ac
tiviștii comsomoliști.

Succesul în aplicarea tuturor metodelor 
muncii de educație despre care s-a vorbit 
mai înainte, depinde în mare măsură de 
nivelul ideologic al activiștilor comsomo
liști, de faptul dacă au deprinderile și ap
titudinile * necesare pentru muncă de edu
cație. Educarea tineretului necesită un 
larg orizont cultural și politic, priceperea 
de a cunoaște oamenii și a-i influența, dar 
pentru aceasta trebuie să studiezi perma
nent și temeinic marxismul, să cunoști ba
zele pedagogiei, să fi.i un om cult. Desi
gur nu sînt suficiente numai cunoștințele 
din cărți. Pentru a educa tineretul tre
buie să studiezi cu atenție procesele ce 
se petrec în viața lui, să vezi mlădițele 
noului, să observi fenomenele nesănătoase 
și să știi să afli cauzele apariției lor. Par
tidul Comunist al Uniunii Sovietice învață 
pe activiștii comsomoliști să fie la înăl
țimea cerințelor care se pun unui educa
tor, să răspundă acestor sarcini nobile.

CTIV ÎNDRĂZNEȚ
I. Florea

prim-secretar al comitetului 
raional UT M -Roșiorii de Vede

să nu mai dăinuie, tineretul din

fu-
cu 

din 
din

cruri 
sat, mobilizat de organizația U.T.M., va 
curăța prin muncă voluntară și va reda 
folosinței acest teren, încă din toamna 
acestui an.

O soartă vitregă o au cele 8 hectare din 
curtea unui fost conac boieresc și a unei 
livezi îmbătrînite din satul Broșteanca, 
ce zac de mulți ani în paragină. Nici ti
nerii din acest sat nu vor fi mulțumiți 
pînă ce nu vor defrișa livada care nu 
mai produce, făcînd-o folositoare culturii 
bumbacului. Zeci de hectare vor fi date 
în folosința agriculturii prin desțelenirea 
izlazurilor veșnic pîrjolite de soare, za
darnic cutreerate de vite după hrană. Măr
turie pot fi cele 20 hectare izlaz din Mo- 
zăceni sau cele 10 hectare din Tecuci- 
Kalinderu. Culoarea arămie a ierbii te în
deamnă să crezi că tot timpul e toamnă. 
Desțelenite și însămînțate cu plante 
rajere, aceste suprafețe vor răsplăti 
prisosință munca țăranilor muncitori 
acest sat și vitele lor vor avea hrană 
belșug.

Prin munca neobosită a tinerilor 
raionul Roșiori, radical își vor schimba 
înfățișarea și șoselele. In prezent ele sînt 
străjuite de prea puțini pomi. Tinerii vor 
sădi pe lingă aceștia încă 10.000 puieți de 
pomi fructiferi. Nu numai că va fi o în
frumusețare ce va îndemna oaspeții să 
ne admire meleagurile, dar, pe de-o parte 
vom întări baza pomicolă a raionului, iar 
pe de altă parte pomii vor forma o per
dea de protecție împotriva vînturilor sece
toase. în afară de aceasta, fiecare utemist 
își va sădi în curte cite 8-10 pomi, an- 
trenînd și pe tinerii neorganizați să facă 
același lucru. în curțile școlilor, spitalelor 
și diferitelor instituții și întreprinderi, 
pionierii șl școlarii, sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid, cu sprijinul utemiști- 
lor, vor sădi sute de pomi fructiferi. Pen
tru a asigura puieții necesari, utemiștii și

din

Tractoarele se pregătesc de drum
însuflețiți de prevederile Proiectului de 

Directive ale celui de al II-lea Congres al 
Partidului, cu privire la dezvoltarea agri
culturii în următorii 2-3 ani, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de la Centrul Me
canic S.M.T. Craiova desfășoară și mai 
larg întrecerea socialistă. în fiecare zi, tot 
mai multe motoare sînt reparate înainte 
de termen.

Colectivul Centrului Mecanic S.M.T. 
Craiova se străduiește să trimită pe 
ogoarele regiunii noastre tot mai multe 
tractoare reparate care vor participa la 
campania însămînțărilor de toamnă. Fie
care muncitor este conștient că de calita
tea reparațiilor pe care el le face depinde 
succesul deplin al actualei campanii de 
însămînțări, depinde recolta anului viitor.

Cei trei muncitori care formează echipa 
atelierului mobil din acest centru meca
nic au reușit ca, printr-o bună organizare 
a muncii în timpul campaniei de recoltare, 
să execute repararea unui număr de 14 
tractoare chiar pe locul unde ele se defec
taseră. în prezent această echipă, care are 
în frunte pe muncitorul Oprițoiu Gheor
ghe, continuă să ajute în munca de repa
rații S.M.T.-urile din regiunea Craiova.

Succesele dobîndite de către muncitorii 
Centrului Mecanic S.M.T. Craiova, au 
constituit un puternic imbold în acti
vitatea acestora în vederea obținerii 
de noi realizări. în ultimele zile 
care s-au scurs, s-au executat re
parații la un număr de 8 tractoare, pu- 
nîndu-Ii-se la punct cuplajele și alte pie
se principale turnate din fontă și prelu
crate apoi la strung. Aceasta a făcut ca 
toate aceste tractoare să fie gata de a 
pomi în campania însămînțărilor de 
toamnă.

Paralel cu aceste reparații s-au mai 
făcut și recondiționări de pompe de injec
ție și alimentare pentru S.M.T.-urile din 
regiunea Craiova.

Un număr de 22 muncitori din acest 
Centru Mecanic, lucrează după metoda so
vietică Bugacev, de reparații pe ansam
bluri. Depășindu-și zilnic normele 
40—130 la sută, dînd în același timp 
lucru de cea mai bună 
evidențiat muncitorii 
tian, mecanic, Antonie Constantin, turnă
tor, Mănescu Gh., ajustor, și Tocaru Vic
tor, lăcătuș.

Pentru ridicarea productivității muncii 
la Centrul Mecanic din Craiova s-a adap
tat alezarea lagărelor și a palierelor pen
tru motoarele de tractor I.A.R. și K.D. 35,

cu

calitate, s-au 
Delcea Sebas-

O expoziție de artă populară
în cadrul concursului de creație popu

lară ce se desfășoară în întreaga țară, s-a 
deschis și în orașul Sighișoara o frumoasă 
expoziție. Sînt expuse aci peste 120 obiecte 
de artă populară. Printre obiectele expuse 
se află o sculptură executată cu multă 
măiestrie, care reprezintă un cioban lîngă 
turma sa de oi. Lucrarea a fost executată 
de Kotoko Adalbert de la cooperativa 
meșteșugărească „1 Mai" din Sighișoara. 
Turnătorul Boghin Ion de la fabrica

vor antrena 300 ti-

lăsa nefolosite zonele 
ne vom mulțumi cu 

terenurilor

tinerii vor da în grija pionierilor, pepinie
rele ce le vor alcătui pe cele 5 hectare 
teren din comuna Scrioștea și 2 hectare 
teren din jurul școlilor comunelor Pere
tu, Tufeni șl Bălăci.

Gropile pentru sădirea a 5.000 pomi vor 
fi săpate în toamna acestui an, lucru ce 
revine tuturor organizațiilor U.T.M. din 
raion. De pildă, pentru săparea celor 1.000 
gropi pe șoseaua Roșiori — Peret, orga
nizațiile de bază U.T.M. din comuna Pe
ret și cartier-oraș, 
neri.

Desigur, nu vom 
căilor ferate și nu
descoperirea și valorificarea 
mai sus amintite. Neobosiți, tinerii noștri 
vor ajuta organele de stat de cîte ori va 
fi nevoie pentru a da în folosința agri
culturii noi suprafețe de teren.

Tineretul din raionul nostru a dovedit 
în repetate rînduri că este vrednic să în
deplinească sarcinile trasate de partid. El 
este convins că numai astfel își va con
strui un viitor strălucit.

Și anul trecut tinerii din raionul nostru 
au redat agriculturii suprafețe însemnate. 
Odinioară, pe malul Vezii, mărăcinii cu
prindeau 18 hectare. Tineretul a amenajat 
anul trecut acest teren transformîndu-1 
într-un adevărat bazin legumicol. în acest 
an mii de kilograme de zarzavat au fost 
recoltate de pe această suprafață și valo
rificate.

Tinerii din satul Tecuci-Kalinderu au 
redat agriculturii acum un an 2 hectare 
teren nefolosit. în această toamnă de pe 
acea suprafață s-a recoltat. o însemnată 
cantitate de furaj.

Exemple asemănătoare mai pot fi date 
din multe alte sate unde tinerii au aju
tat efectiv la amenajarea terenurilor des
coperite și îngrijirea culturilor, contri
buind la sporirea produselor agro-alimen- 
tare. Ce-i drept s-au cerut serioase efor-

cu ajutorul unui motor electric. Prin a- 
ceasta, în afară că se eliberează un strung, 
se îmbunătățește simțitor calitatea pro
duselor.

Cabinetul tehnic a primit în ultima pe
rioadă din partea muncitorilor și tehnicie
nilor un număr de 5 propuneri de inovații 
și raționalizări dintre care două au și fost 
puse în aplicare. De asemenea, în prezent, 
în întrecerea socialistă sînt antrenați un 
număr de peste 60 de muncitori care do- 
bîndesc succese deosebite în muncă.

Muncitorii Centrului Mecanic se mîn- 
dresc cu realizările obținute în producție 
de către membrii atelierului de turnătorie 
care este un atelier fruntaș. Aci se toarnă 
chiulase pentru tractoare, lucru care cere 
o mare atenție și cunoaștere a operații
lor, Muncitorii Rotaru Dumitru, Tudor 
Dumitru și Ionescu Ion, care lucrează în 
acest atelier, își depășesc zilnic sarcinile 
de plan ce le revin cu peste 100 la sută, 
fiind exemple demne de urmat pentru 
toți muncitorii centrului.

încununată de succese este și munca 
brigăzilor utemiste de producție care-și 
desfășoară activitatea la Centrul Mecanio 
Craiova. Alături de muncitorii vîrstnici, 
membrii brigăzilor utemiste, cu fiecare 
lună ce trece, obțin tot mai mari depă
șiri de norme, realizează economii însem
nate, îmbunătățesc tot mai mult calita
tea produselor

Lucrînd după metoda Bugacev, mem
brii brigăzii utemiste de turnători, con
dusă de tov. Văduva Gheorghe, au reușit 
ca în luna august să-și îndeplinească sar
cinile de plan în procent de 112 la sută. 
De asemenea și tinerii din cele două bri
găzi de la secția de strungărie, în dorința 
de a pune la dispoziția oamenilor muncii 
de pe ogoare tot mai multe tractoare re
parate, își depășesc cu regularitate nor
mele.

In urma îndeplinirii zilnice a sarcini
lor de plan brigada condusă de utemistul 
Văduva Gh. a căpătat titlul de brigadă 
fruntașă, responsabilul brigăzii constituind 
un exemplu în muncă pentru ceilalți ti
neri. El și-a depășit norma de lucru în 
luna august cu 24 la sută.
Succesele repurtate în producție de vred

nicii muncitori de la Centrul Mecanic Cra
iova contribuie ca tot mai multe trac
toare să participe la 
țărilor de toamnă.

campania însămîn-

Corespondent
LULU SOLOMON

cu mult talent ste- 
și A.R.L.U.S.

„Nicovala" a executat 
mele U.R.S.S., R.P.R.

Vizitatorii expoziției admiră de aseme
nea frumoasele garnituri de mobilă lu
crate de muncitorii cooperativei „Tîrna- 
va“ din Sighișoara.

Pînă în prezent expoziția a fost vizitată 
de peste 500 de muncitori, elevi, studenți 
precum și de un însemnat număr de ță
rani muncitori din cuprinsul raionului.

Corespondent
CIOBOTARU ION

turl; s-au ivit timpuri ploioase, vînturi, 
frig și alte piedici. In Iureșul de muncă 
tineretul nostru a ieșit insă biruitor.

Pe baza experienței din anul trecut, In 
acest an vom realiza cu mai mult spor 
sarcina de a identifica și reda producției 
agricole noi suprafețe de teren. Comite
tul raional U.T.M., însuflețit în muncă 
de Proiectul de Directive, sub conducerea 
și cu sprijinul comitetului raional de par
tid va munci astfel încît să-și îndepli
nească cu cinste rolul de mobilizator al 
tineretului în acțiunea îndrăzneață de a 
valorifica terenurile descoperite și a des
coperi și valorifica noi terenuri. Pentru 
aceasta, el va întocmi împreună cu un co
lectiv de tehnicieni de la sfatul popular 
raional un plan concret de acțiune, fixînd 
sarcini pentru fiecare activist, pentru fie
care organizație U.T.M. Pe ziua de 12 
septembrie acest plan va fi dezbătut de 
secretarii organizațiilor U.T.M. care vor fi 
ajutați ca în organizațiile lor să se întoc
mească planuri de acțiune corespunzătoare 
sarcinilor ce le revin. Atenția activiștilor 
noștri va fi îndreptată asupra organizării 
și intensificării muncii de realizare a sar
cinilor propuse. în acest scop tinerii ce 
vor participa la acțiunea de mărire a su
prafețelor productive vor fi încadrați în 
întreceri pe organizații, brigăzi și echipe. 
Pentru a stimula munca celor fruntași 
vom înființa un drapel care va fi înmînat 
fruntașilor pe raion.

Hotărîți să dăm viață indicațiilor Pro
iectului de Directive ale Congresului al 
II-lea al Partidului cu privire la dezvol
tarea agriculturii în următorii 2—3 ani, 
vom munci sub conducerea organizațiilor 
de partid și vom avea în permanență în 
fața noastră experiența gloriosului Com
somol.

Organizațiile U.T.M., utemiștii și întreg 
tineretul muncitor din raionul nostru își 
vor pune în slujba îndeplinirii acțiunii 
de descoperire și valorificare a tuturor 
rezervelor de. teren, toată energia, dove
dind prin aceasta că merită încrederea cu 
care este înconjurat | 

Concursul republican 
al tinerilor artiști

în Capitală, continuă să se desfășoare..: 
concursul republican al tinerilor actori, 
regizori și pictori scenografi.

Marți dimineața, în sala Teatrului Ar
matei din B-dul Magheru, s-au prezentat, 
la concurs tineri artiști ai Teatrului de 
Stat din Brăila. Ei au interpretat frag-* 
mente din piesele „Viață nouă" de ML 
Stehlik, „Mielul turbat" de A. Baranga- * 
și „Curentul subteran", dramatizare după' 
romanul lui Albert Maltz. Tot în cursul, 
dimineții, pe aceeași scenă, tineri artiști' " 
ai Teatrului Național din Cluj au pre- • 
zentat fragmente din piesa „Un flăcău din 
orașul nostru" de K. Simonov.

Seara, în sala Comedia, tineri actori ai 
Teatrului de Stat din Orașul Stalin au.-»,, 
dat un spectacol cu piesa „Tania" de A. 
Arbuzov. Alături de actori cu experiență 
au interpretat: Vivi Candrea, C. Voinea- 
Delast, Victorina Oniceanu, Geta Grapă, 
Marius Pepino, Mihail Fotino, Jeni Flo- 
rescu, Mada Florian, Andrei Armancu, 
Mihăilă Eufrosin și Flavius Constantl- 
nescu.

Regia spectacolului a aparținut tînărului 
regizor M. Pascal, iar decorurile șl costu
mele au fost semnate de Cristina Serlon.

(Agerpres)

Concert de muzică de cameră 
dat de cvartetul 

„Ceaikovski" din Moscova
întors în Capitală din turneul pe care 

l-a întreprins în țară Cvartetul de Stat, 
„P, I. Ceaikovski" din Moscova a dat marți 
seara în sala Ateneului R.P.R. un con
cert de muzică de cameră.

Programul a cuprins: Cvartetul nr. 11, . 
în fa minor de Beethoven, Cvartetul nr. 
4 în re major de Șostakovici, în prima 
audiție și Cvartetul nr. 3 în mi bemol mi-, 
nor de Ceaikovski.

Publicul a răsplătit cu vii aplauze în- . 
terpretarea artiștilor sovietici.

(Agerpres)

Magazinele G.A.S.-urilor 
în piețele Capitalei

în piețele Obor, Vitan, 28 Martie, Ilie 
Pintilie, Filantropia și Grivița Roșie din 
Capitală, au fost deschise, luna trecută, 
magazine speciale de desfacere a legume-., 
lor și fructelor trimise de gospodăriile 
agricole de stat Pantelimon, Afumați, Măi- 
neasca, Popești-Leordeni, Budești, Braga- 
diru, Domnești, Dudu, Joița, Bălteni, Ro
șia, Periș, Alba și Mogoșoaia,

în ultimele zile, aceste magazine au cu
noscut o mare afluență de cumpărători. 
Cele 14 gospodării agricole de stat distri
buie zilnic populației din Capitală cita 
5-6 vagoane de legume și fructe proaspete.

Cele mai mari cantități de legume se 
distribuie prin magazinele gospodăriilor 
agricole de stat din piețele Obor, Vitan și 
28 Martie, unde se aduc zilnic peste 10.000 
kg. de zarzavaturi. Sîmbătă, 4 septembrie, 
de pildă, gospodăriile agricole de stat ... 
Pantelimon, Afumați și Măineasca, care, 
au un centru comun de desfacere în piața 
Obor, au vîndut peste un vagon și juma-,, . 
tate de legume și fructe.

De curînd, magazinele gospodăriilor 
agricole de stat au început să vîndă dife
rite legume de toamnă pentru conserve. 
Printre altele s-au distribuit cantități mari 
de roșii de toamnă, varză de toamnă șl 
rădăcinoase.

(Agerpres)

Informații
Luni, a părăsit Capitala deputatul ita-l. 

lian Fulvio Zamponi care ne-a vizitat țara 
ca invitat al Institutului Romîn pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea.

★ -• >-
Ministerul Învățămîntului comunică: 

Examenul de admitere la cursurile fără 
frecvență din învățămîntul superior va _ 
începe în ziua de 12 septembrie a.c. Can- 
didații înscriși la examenul de admitere 
pentru secția fără frecvență la institutele 
de învățămînt superior și care n-au pri- '7' 
mit pînă la 10 septembrie a.c. repartizarea 
pentru centrul unde urmează să se pre
zinte pentru examenul de admitere, se vor 
prezenta la unul din următoarele centre 
universitare mai apropiate de locul lor 
de producție :

Cluj, 
pentru 
Orașul 
țămînt 
cultatea de matematică-fizică, instituțiile 
de învățămînt agro-silvice, Facultatea de - 
științe naturale și Institutul „Maxim 
Gorki", iar la Arad se vor prezenta nu
mai candidații înscriși la instituțiile de 
învățămînt superior agro-silvice și Fa
cultatea de științe naturale.

Candidații înscriși la Institutul de cul
tură fizică București vor da examenul de 
admitere numai la București.

(Agerpres)

Iași, Timișoara, Craiova și Galați 
toate sectoarele de învățămint, In 
Stalin pentru instituțiile de învă- 
superior tehnico-industriale, Fă

tineretului"
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Concertul artiștilor romini 
la Moscova

MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS trans
mite : Turneul maeștrilor artei din Repu
blica Populară Romînă se bucură de un 
mare succes la Moscova.

La 6 septembrie, muzicienii romlni 
— dirijorul George Georgescu, maestru 
emerit al artel din R.P.R. și pianistul Va
lentin Gheorghiu, ambii laureați ai Pre
miului de Stat; au dat concertul de închi
dere în Sala Coloanelor din Casa Sindica
telor. Au fost executate Simfonia a Il-a 
de Brahms, Fantezia pe o temă de Paga
nini pentru pian și orchestră de Rahmani- 
nov. Poemul simfonic „Till Eulenspiegel" 
de R. Strauss și dansuri romlnești de Ro- 
galski.

La concert și-au dat concursul marea 
orchestră simfonică a Comitetului de ra
dio al U.R.S.S.

Locuitorii Moscovei au aplaudat cu căl
dură pe maeștrii artei din Republica 
Populară Romînă.

La concert a asistat I. Rab, ambasadorul 
Republicii Populare Romîne în U.R.S.S.

----•----

Success! orchestrei de muzică 
populară rominească in R. P. Chineză

PEKIN 7 (Agerpres). — China Nouă 
Orchestra de muzică populară romî- 

nească a plecat din Pekin cu avionul In
tr-un turneu prin R.P. Chineză. Orchestra 
este însoțită de către Li Yuan-cln, loc
țiitorul directorului Institutului de folclor 
de pe lingă Conservatorul central de mu
zică din Pekin.

La Pekin, concertele orchestrei s-au bu
curat de mare succes. La aceste concerte 
și-a dat concursul violonistul Ion Voicu, 
artist emerit al Republicii Populare Ro
mîne.

Postul central de radiodifuziune din 
Pekin a făcut înregistrări de muzică in
terpretată de orchestră și de violonistul 
Ion Voicu. La concertele orchestrei au 
asistat personalități de frunte din guvern, 
reprezentanți ai cercurilor artistice și cul
turale și reprezentanți ai diferitelor mi
siuni diplomatice din capitala R.P. Chi
neze. -----•----

Scurte știri
a La 7 septembrie, la Uniunea scriito

rilor sovietici a avut loc o întîlnire între 
oamenii de litere din Moscova șl poetul 
romîn Eugen Jebeleanu, care se află la 
Moscova în urma invitației Asociației 
Unionale pentru relațiile culturale cu 
străinătatea (V.O.K.S.).

e După cum anunță France Presse, 
consilierii municipali socialiști din Paris 
au adresat lui Guy Mollet, secretarul ge
neral al partidului socialist (S.F.I.O.) o 
6crisoare în care își exprimă solidarita
tea cu deputății Jules Moch, Max Lcjeune 
și Daniel Mayer excluși din partid pentru 
că în cadrul dezbaterilor Adunării Națio
nale franceze ju luat atitudine împotriva 
ratificării C.D.E.

• Unul din membrii delegației Indone
ziene la Adunarea Generală a O.N.U., 
Manuaba, a declarat presai că Indonezia 
va sprijini intrarea R.P. Chineze în 
O.N.U., în conformitate cu politica exter
nă independentă dusă de țara sa.

• După cum a declarat un purtător de 
cuvînt al statului major al detașamente
lor do voluntari chinezi, generalul Pîn 
De-huei, comandantul voluntarilor chi
nezi, a demisionat. Generalul Den Hua a 
fost numit comandant iar generalii Ian 
De-țizî și Ian Iun — adjuncți ai coman
dantului. Purtătorul de cuvînt a anunțat 
de asemenea că în cursul lunilor septem
brie și octombrie statul major al volun
tarilor chinezi va retrage din Coreea șapte 
divizii de voluntari chinezi.

• După cum relatează United Press, 
senatorul american independent Wayne 
Morse a ținut un discurs la Miami în 
care a criticat puternic administrația re
publicană. Morse a declarat că președin
tele Eisenhower trebuie considerat ca fiind 
direct răspunzător pentru politica internă 
și externă a țării. El a adăugat că admini
strația republicană, care a trădat poporul 
american prin politica internă pe care a 
dus-o, „încearcă să-l prostească, făcîndu-1 
să creadă că trăiește timpuri bune. In 
realitate, numărul falimentelor a crescut 
cu peste 50%, iar administrația nu a reu
șit să se ocupe în mod eficace de pro
blema șomajului în țară“ — a spus Morse.

1 La 9 septembrie 1944 poporul bulgar a 
fost eliberat de sub jugul fascismului șl 
a pornit pe drumul unei vieți libere, feri
cite. Orînduirea democrat-populară a dat 
posibilitatea tinerei generații să se avînte 
cu aripi larg deschise de vulturi în viața 
cea nouă, în care nu există nici un fel 
de obstacole pentru dezvoltarea multila
terală a tineretului, pentru cucerirea cul
milor științei și culturii.

Datorită grijii puterii populare învăță- 
mîntul obligatoriu de 7 ani al tuturor 
copiilor a devenit o realitate.

Invățămîntul public din Bulgaria, pe 
deplin democratizat și organizat pe 
baza experienței sovietice, s-a îmbo
gățit cu noi tipuri de școli, .cu școli 
tehnice pentru pregătirea cadrelor de 
specialiști în toate domeniile, cu școli 
pedagogice care pregătesc cadre de 
învățători pentru școlile elementare și 
școlile medii, cu școlile rezervelor de 
muncă. Paralel cu lărgirea rețelei de școli 
elementare, medii și speciale, a avut loc 
o creștere fără precedent și a învățămîn- 
tului superior. Astăzi există în întreaga 
țară 19 instituții de învățămînt supe
rior, în care studenții își însușesc 150 de 
specialități. Numai în școlile teoretice nu
mărul elevilor depășește un milion, iar 
instituțiile de învățămînt superior sînt 
frecventate de 33.000 studenți.

Un mare rol în dezvoltarea multilate
rală a tineretului muncitor îl au școlile 
serale. Puterea populară a deschis la ora
șe și sate numeroase școli serale, în care 
tinerii muncitori și țărani muncitori pot 
urma cursurile elementare și medii fără 
a fi scoși din producție. In școlile teh
nice a fost introdus învățămîntul fără 
frecvență. Au fost deschise gimnazii spe
ciale muncitorești pentru tinerii care s-au 
distins în producție și pentru membrii 
gospodăriilor agricole cooperative de 
muncă. Tinerii care frecventează aceste 
gimnazii sînt sprijiniți de stat și se pre
gătesc în vederea înscrierii în instituțiile 
de învățămînt superior. In instituțiile de 
învățămînt superior a fost de asemenea 
introdus studiul fără frecvență, iar înce- 
pînd cu anul 1953 a fost introdus externa
tul. Datorită acestui fapt tineretul mun-
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Desen de A. RIK

Pentru asigurarea securității în Europa
LONDRA 7 (Agerpres). — TASS
Intr-un articol redacțional ziarul „Rey- 

nold's-News“ scrie: „Acum cînd comuni
tatea defensivă europeană a dat faliment, 
unii politicieni și generali care suferă de 
miopie — și îndeosebi cei din America — 
declară că trebuie să se continuie înarma
rea Germaniei fără Franța și In esență 
chiar înlocuind Franța cu Germania ca 
principal partener de pe continent.. An
glia trebuie să renunțe de a participa la o 
asemenea acțiune nebunească. Este mult 
mal bine să se depună noi eforturi pentru 
a obține o reglementare cu rușii, ceea ce 
ar face inutilă înarmarea Germaniei**.

In același sens se exprimă și Crossman 
Intr-un articol publicat în „Sunday Pic

Numeroase cercuri vest-germane critică

BONN 7 (Agerpres). — Dezaprobarea și 
Indignarea cu care opinia publică din 
Germania occidentală a primit ultimele 
declarații agresive ale lui Adenauer, și-au 
găsit ecoul și în comentariile presei vest- 
germane, care, in marea lor majoritate, 
critică cu severitate discursul cancelarului.

Referindu-se la afirmația cancelarului 
că respingerea tratatului C.D.E. de către 
Franța creiază o situație „foarte gravă", 
ziarul subliniază: „In cazul de față, can
celarul vrea să spună fără îndoială că si
tuația politicii sale externe este foarte 
gravă".

In continuare, editorialul ziarului con
damnă încercările fățișe ale guvernului de 
la Bonn de a se amesteca în politica Fran
ței, arătînd în încheiere că Adenauer s-a 
integrat „in rîndurile încăpățînaților cum 
ar fi Li Sin Man și Cian Kai-si.

Deputatul vest-beriinez Friedensburg 
(partidul creștin democrat) a declarat zi
lele trecute că politica guvernului de la 
Bonn „trebuie să pășească Insfîrșit pe căi

Noi provocări ciankaișiste împotriva R. P. Chineze
PEKIN 7 (Agerpres). — China Nouă 
La 6 septembrie, ora 5,15, un avion de 

bombardament ciankaișist a pătruns in 
regiunea insulei Șîveitou (Amoi) și a lan
sat nouă bombe. Majoritatea bombelor 
au căzut în mare. Artileria antiaeriană a 
armatei populare de eliberare a deschis 
Imediat focul asupra avionului ciankai
șist și l-a avariat.

O tînără generație cultă
citor a căpătat posibilitatea să frecventeze 
unele instituții de învățămînt superior 
fără să fie scos din producție. Paralel cu 
lărgirea rețelei învățămîntului superior 
și a școlilor teoretice, o mare însemnă
tate in munca pentru crearea condițiilor 
în vederea creșterii nivelului cultural al 
tineretului a avut-o lichidarea analfabe
tismului.

Tineretul bulgar își însușește cunoștințe 
nu numai în școală. In diferitele organi
zații, în producție, in viața socială — pre
tutindeni se manifestă grijă pentru ridi
carea nivelului ideologic, politic și cultu
ral al tineretului. In fiecare organizație a 
Uniunii Tineretului Popular a’, lui Dimi
trov activează cercuri de învățămînt po
litic. O școală bună de educare a tinerei 
generații o constituie și adunările convo
cate de organizațiile Uniunii Tineretului 
Popular al lui Dimitrov, adunări la care 
tinerii și tinerele analizează probleme din 
domeniul marxism-leninismului și ale 
educației comuniste.

Tineretul are posibilitatea să-și îmbogă
țească cunoștințele în cercurile științi
fice șl tehnice, în cercurile agro-zooten- 
nice, organizate pentru tineretul de la 
sate, în cercurile de ridicare a calificării 
organizate în întreprinderi. In aceste 
cercuri tineretul are posibilitatea să 
cunoască nu numai cele mai noi reali
zări ale științei și tehnicii, ci să-și com
pleteze cunoștințele și să-și perfecțio
neze aptitudinile, să se pregătească pentru 
viitoarea profesie. O mărturie grăitoare a 
creșterii activității creatoare a tineretului 
a constituit-o expoziția creației artistice 
și tehnice a elevilor, care a fost organi
zată anul acesta. In fața tineretului nos
tru sînt deschise posibilități cu adevărat 
nelimitate de a studia și de a se califica, 
de a-și ridica nivelul cultural. Pentru ti
neret, pentru desăvîrșirea educării și cul
turalizării lui sînt editate numeroase ziare 
și publicații: ziarul cotidian „Narodna 
mladej", ziarul „Septemvriice", revistele 
„Molodej", „Nauka 1 tehnika dlia molo- 
deji", („Știință și tehnică pentru tineret"), 
„Pionervojatîi** („Instructorul de pio
nieri"), „Drujinka", „Ogoniok". „Pioners- 
kaia samodeiatelnost" și cele ce apar în

»

torial". Americanii, scrie el. Încearcă acum 
să elaboreze o nouă formulă, de data acea
sta pentru a oferi posibilitate germanilor 
să dispună de forțe armate fără nici un 
fel de garanții și să atragă Germania occi
dentală împreună cu Spania franchistă 
nemijlocit în N-AT.O. Cressman subliniază 
că în mod inevitabil această acțiune „se , 
va termina cu un eșec după ce va fi dat , 
naștere la conflicte și acuzații reciproce 
și mai mari decît „comunitatea defensivă 
europeană”. Pentru a asigura securitatea 
în Europa, scrie el. este necesar să nu se 
facă încercarea de a cuceri pe germani ca 
aliați împotriva Rusiei, ci să se ajungă la 
un acord cu rușii pentru unificarea Ger
maniei și renunțarea ia înarmarea ei".

politica lui Adenauer

noi". Friedensburg a cerut stabilirea de 
relații economice, politice și culturale cu 
U.R.S.S., subliniind că „dacă omenirea vrea 
să trăiască in pace. Germania și U.R-S S. 
trebuie să stabilească relații de prietenie 
și colaborare".

„Unificarea trebuie să constituie pro
blema centrală a politicii germane", scrie 
ziarul „Neue Ruhrzeitung", adăugind că 
„includerea Germaniei occidentale în pac
tul Atlanticului dorită de anumite cercuri 
politice ar crea primejdia unui nou răz
boi". Ziarul cere convocarea unei confe
rințe în patru care să discute problema 
germană.

Același ziar cere în alt articol să fe 
înceapă imediat tratative cu guvernul 
R.D Germane în vederea pregătirii unifi
cării. „R.D. Germană a devenit un factor 
al dezvoltării politice internaționale care 
nu poate fi ignorat. în ciuda eforturilor 
făcute in acest sens de guvernul Ade
nauer*.

La 6 septembrie, ora 5.23. trupele cian
kaișiste de pe insula Quemoi (Clnmin- 
jdao) au deschis un foc de artilerie îm
potriva insulei Amoi. In același timp, 
insula a început să fie bombardată de 
două vase de război ciankaișiste. Artile
ria de coastă a Armatei Populare de eli
berare a deschis la rîndul ei focul silind 
vasele ciankaișiste să se îndepărteze.

Scrisoare din R. P. Bulgaria

limba turcă „Halk ghencCii" și „Efliudju 
ciodjuk". Tirajul ziarelor și revistelor de 
tineret depășește 450.000 exemplare. La 
ziarele și revistele de tineret și de copii 
colaborează cei mai buni scriitori, artiști 
și pedagogi bulgari. Redacțiile ziarelor si 
revistelor întrețin o legătură permanentă 
cu cititorii, din partea cărora primesc mit 
de scrisori, lucrează cu tinerii autori aju- 
tîndu-i să-și îmbunătățească munca. Cele 
mai bune corespondențe și lucrări ale ti
nerilor sînt publicate in ziare și reviste. 
La răspindirea largă a cărții și a cunoș
tințelor culturale în rîndurile tineretului 
muncitor contribuie rețeaua deasă de bi
blioteci. In țară funcționează 14.200 de 
biblioteci ale statului și obștești, dintre 
care 4091 pe lingă cluburile și casele de 
cititori de la sate. In ultimul timp au fost 
deschise și biblioteci . speciale pentru 
copii. Bibliotecile statului și cele obștești 
dispun de un uriaș fond de cărți accesi
bile tineretului muncitor. O largă răspîn- 
dire în rîndurile tineretului au căpătat 
grupurile de cititori, organizate de Uniu
nea Tineretului Popular al lui Dimitrov. 
Ele s-au dovedit a fi o formă foarte rod
nică în munca de educare și dezvoltare 
culturală a tineretului. Sute de mii de ti
neri și tinere, membri ai grupelor de ci
titori studiază cele mai bune opere ale 
literaturii bulgare, sovietice etc. Ei îndră
gesc eroii vieții noi, iar cartea a devenit 
prietenul lor nedespărțit Interesul tinere
tului față de carte nu se limitează numai 
la citirea ei. Tineretul se străduiește să 
pătrundă mai adine conținutul cărții. De 
aceea este atît de populară în rîndurile 
tineretului bulgar discutarea celor mai 
diferite lucrări beletristice, discuții care 
s-au răspindit și in legătură cu spectaco
lele teatrale sau cinematografice.

Un mijloc deosebit de bun și eficace 
pentru lărgirea orizontului cultural al ti
neretului nostru și pentru atragerea lui 
Ia dezvoltarea culturii noastre naționale 
îl constituie activitatea artiștilor amatori. 
In rîndurile tineretului bulgar există mul
te talente. El tinde spre ceea ce este fru
mos, bun, înălțător. De aceea această

Attîâe despre vizita 
în R. P. Chineză

LONDRA 7 (Agerpres). — Ziarul „Daily 
Worker" publică sub titlul „Attlee insistă 
pentru legături mai strînse cu China" 
cîteva din impresiile fostului prim minis
tru laburist în urma vizitei sale în R. P. 
Chineză.

Sosind la Hong-Kong, Attlee a partici
pat la o conferință de presă unde a fă
cut o serie de declarații importante. „Pre
tutindeni am constatat multă bunăvoință", 
a afirmat el adăugind : „Cred că e im
portant să stabilim o strînsă legătură cu 
poporul chinez". în ceea ce privește rela
țiile dintre est și vest, Attlee și-a expri
mat părerea că în general există o puter
nică dorință de prietenie. La întrebările 
unui corespondent de presă în legătură 
cu problema Taivanului, Attlee a răspuns 
printre altele : „După părerea mea, For- 
moza (Taivanul N. R) aparține firește 
Chinei". Fruntașul laburist a declarat că 
în Republica Populară Chineză a putut 
călători și vizita tot ce a dorit. Peste 
tot am fost întîmpinați cu multă căldură 
și ospitalitate și am stabilit relații care 
sper că vor fi trainice". Fostul prim mi
nistru britanic a subliniat că a fost im
presionat de „reformele care mar
chează o. nouă cotitură în Republica 
Populară Chineză. Peste tot am avut do
vezi că aveți un guvern incoruptibil, care 
muncește potrivit cu principiile în care 
crede și că s-au realizat unele opere re
marcabile".

In ceea ce privește situația Internă din 
China, Attlee a afirmat că a avut dovezi 
concrete de munca guvernului și s-a re
ferit în special la marile înfăptuiri în 
problema locuințelor la Pekin, Mukden și 
in alte părți, în domeniul educației și 
sănătății publice.

Conferința pentru pregătirea 
pactului agresiv 

al Asiei de sud-est
MANILLA 7 (Agerpres). — Agenția 

..France Presse" anunță că în cadrul șe
dinței din 7 septembrie a conferinței de 
la Manilla, cu toate presiunile exercitate 
de șeful delegației americane, Dulles, 
participanții la conferință nu au căzut de 
acord asupra formulei colaborării militare 
intre țările semnatare ale pactului agre
siv al Asiei de sud-est, decît sub rezerva 
„procedurilor constituționale ale țării res
pective".

Se știe că In cadrul conferinței de la 
Manilla s-au ivit puternice divergențe în
tre țările participante. Statele Unite, Tai- 
landa. Australia și Noua Zeelandă pe de 
o parte au insistat pentru crearea unui 
pact SE.A.T.O. sub forma unei alianțe 
militare care impune obligații stricte păr
ților, adică — a unei alianțe militare de 
forma blocului Atlanticului de nord. Ce
lelalte țări — Anglia și Franța preconi
zează însă un tratat care să nu impună 
obligații stricte și care să fie subordo
nat procedurii constituționale a fiecărei 
țări participante, ceea ce revine în fond 
la un pact de tip A.N.Z.U.S. In ceea ce 
privește Pakistanul, delegații acestei țări 
au declarat că își vor preciza ulterior a- 
—uimea față de acest pact

Accentuînd neînțelegerile ivite în ca
drul țărilor participante la conferință, 
delegatul Australiei a arătat că nu poate 
su’cccrie la clauza privitoare la colabo
rarea militară in cadrul S.E.A.T.O., decît 
„in urma instrucțiunilor guvernului său".

---- •-----

Mișcarea «revistă In S.l’.A.
NEW YORK 7 (Agerpres). — După cum 

transmite agenția Federated Press, din 
cauza grevelor, 12 uzine metalurgice din 
statele Pennsylvania, Maryland și Texas 
au încetat lucrul. Aproximativ 9.000 de 
membri ai sindicatului muncitorilor din 
industria oțelului sint în grevă. Greviștii 
cer majorarea salariilor.

Potrivit celor transmise de agenție, la 3 
septembrie, muncitorii din secția cuptoa
relor Martin a unei uzine a societății ..Re
public Steel Corporation" din Cleveland 
au încetat lucrul în semn de protest îm
potriva încercării societății de a introduce 
ziua de lucru de patru ore cu scăderea 
corespunzătoare a salariilor.

Docherii din Fall River (statul Massa
chusetts' au refuzat să descarce transpor
turile sosite pentru societatea „Firestone 
Tire and Rubber Company". ;

și fericită
atracție spre cîntece. spre teatru g-a expri
mat încă in anii dinaintea eliberării țării 
de sub jugul fascismului, în organizarea 
unor colective de cor și teatrale. Organi
zatorii și participanții la cercurile de ar
tiști amatori au fost tineri entuziaști pro
gresiști. Dar burghezia a înăbușit aceste 
inițiative minunate ale tineretului prin 
completa ei indiferență. Nu este o intim- 
plare că chiar din primele zile ale puterii 
populare activitatea artiștilor amatori în 
rîndurile tineretului a înflorit, s-a dezvol
tat în toate formele ei. In primii ani 
această mișcare cu adevărat populară a 
fost încă spontană, insuficient organizată, 
deși a repurtat unele rezultate strălucite. 
Datorită puterii populare și participării 
active a Uniunii Tineretului Popular al 
lui Dimitrov, a uniunilor sindicale, a clu
burilor și caselor populare de citit, activi
tatea artiștilor amatori se desfășoară 
acum impetuos, antrenînd sute de mii de 
oameni ai muncii. In cluburile și casele 
de cititori de la sate, în casele de cultură 
ale sindicatelor, în școli, în armata popu
lară, sint create toate condițiile pentru 
dezvoltarea activității tinerilor artiști a- 
matori. Nu există aproape nici un sat, nici 
o singură întreprindere sau școală care 
să nu aibă colectivul ei de cor, teatral sau 
de dansuri.

Școlile muzicale pentru copii care au 
fost deschise în diferite orașe ale țării, 
pregătesc cadre bine instruite de inter- 
preți talentați pentru cercurile de artiști 
amatori. Mare este și rolul trecerilor pe
riodice în revistă a activității artiștilor 
amatori din rîndurile muncitorilor, țăra
nilor muncitori, elevilor, ostașilor, orga
nizate pe scară locală și națională.

Din rîndurile artiștilor amatori se ri
dică talente tinere în, cele mai diferite 
domenii ale artei și culturii. „Tineretul 
nostru este un mare rezervor, din care 
cultura noastră populară trebuie să soarbă 
noi forțe talentate în ’domeniul picturii, 
teatrului, operei, muzicii" — a spus ne
muritorul conducător al poporului bulgar 
Gheorghi Dimitrov la prima trecere în re
vistă pe scară națională a activității artiș
tilor amatori, organizată în anul 1947. Și 
dacă manifestările colectivelor de artiști 
amatori au fost îmbucurătoare în primii 
ani după 9 septembrie, înainte de toate,

Conferința de presă a delegațiilor străine 
de femei care au participat la sărbătorirea 

zilei de 23 August
Luni la amiază a avut loc la sediul Co

mitetului Femeilor Democrate din R.P.R., 
o conferință de presă a delegațiilor de 
femei din Germania, India, R. Cehoslova
că, Suedia și Franța, care au sosit în țara 
noastră cu prilejul sărbătoririi zilei de 23 
August.

La conferință au luat parte un mare 
număr de reprezentanți ai presei din Ca
pitală.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de 
tov. Stela Enescu, președinta Comitetului 
Femeilor Democrate din R.P.R.

Reprezentante ale delegațiilor au fost 
solicitate să răspundă numeroaselor în
trebări puse de ziariști.

Luînd cuvîntul, Hildegard Schwartz, se
cretară a C.C. al Uniunii Femeilor De
mocrate din Germania, conducătoarea de
legației femeilor din întreaga Germanie, 
a exprimat satisfacția deosebită a dele
gației pentru prilejul avut de a vizita 
țara noastră.

„Venind pentru prima oară în Repu
blica Populară Romînă, membrele dele
gației noastre au putut constata că îm
bunătățirea continuă a vieții tuturor oa
menilor muncii este legea supremă a pu
terii populare".

Vorbitoarea a expus apoi pe larg o se
rie de aspecte ale luptei femeilor din 
Germania pentru unificarea patriei, îm
potriva reînvierii militarismului.

„Numărul femeilor care iau parte Ia 
lupta națională a poporului nostru crește 
zilnic. Femeile din Germania occidentală 
formează comitete de mame împotriva re
crutărilor, împotriva militarismului care 
reînvie acolo. în Germania occidentală, se 
string semnături, au loc demonstrații, se 
țin adunări de lămurire cu privire la ca
racterul antipopular al guvernului Ade
nauer.

O altă formă de luptă pe care o duc 
femeile din Germania occidentală este 
lupta națională de rezistență a părinților 
și educatorilor împotriva importului de 
filme americane cu gangsteri, împotriva 
literaturii americane de aventuri, atît de 
dăunătoare pentru tineret".

Conducătoarea delegației de femei din 
India, Shanta Deb, membră a Consiliului 
Național al Federației Femeilor din India, 
a arătat printre altele că delegația in
diană a fost impresionată foarte mult de 
faptul că, într-un interval atît de scurt, 
în țara noastră a fost aproape lichidat 
analfabetismul. „în Romînia — a spus ea
— învățămîntul este accesibil tuturor co
piilor pentru care există numeroase 
școli". Vorbitoarea a subliniat apoi de
plina egalitate în drepturi de care se bu
cură femeile din țara noastră, precum și 
condițiile tot mai bune de viață ale în
tregului popor.

Referitor la contribuția poporului in
dian la lupta pentru pace, delegata fe
meilor din India a spus:

„Guvernul și poporul nostru continuă 
din tot sufletul tradiția poporului indian 
de a lupta pentru menținerea păcii în In
dia și în lumea întreagă".

După ce a împărtășit celor prezenți cî
teva din impresiile culese în orașele și 
satele patriei noastre, dr. Rujena Pan- 
cova, conducătoarea delegației femeilor 
din R. Cehoslovacă, a spus :

„Sînt fericită că am putut vedea în fru
moasa dvs. țară avîntul femeilor pentru 
construirea socialismului și întărirea 
păcii. Dacă femeile și mamele din întreaga 
lume se vor uni într-o singură forță, 
pacea — prima condiție a unei vieți bune
— va fi asigurată".

„In timpul vizitei în Romînia, — a spus 
delegata suedeză Gundvor Johansson —

ȘTIRI S
Amatorii de sport din Capitala țării 

noastre, vor asista astăzi după amiază pe 
stadionul „23 August" la una din cele mal 
interesante întîlnlri Internaționale de 
fotbal desfășurate anul acesta la Bucu
rești : Selecționata orașului București — 
F. C. Austria Viena.

Prezența fotbaliștilor austriacl In țara 
noastră a stlrnit un interes uriaș In rtn- 
dul maselor de sportivi din Capitală, mari 

datorită entuziasmului tineretului, parti
cipării nemijlocite a talentelor din rîndu
rile poporului, acuma noi putem vedea de
seori în rîndurile colectivelor de artiști 
amatori, tineri care au atins un înalt 
grad de maturizare în creație. Nu întîm- 
plător o mare parte a tinerilor care se în
scriu la conservator șl la Academia de 
artă, la școlile teatrale superioare provin 
din colectivele artiștilor amatori. Mulți 
dintre acești tineri, talente cu adevărat 
populare, au completat de pe acum rîn
durile scriitorilor, pictorilor, actorilor șl 
muzicienilor noștri. Unii dintre ei au adus 
mari bucurii poporului prin creația lor 
valoroasă și emotivă și au fost distinși cu 
Premiul Dimitrov pentru cele mai bune 
opere în domeniul literaturii și artei.

O mare cucerire pentru cultura poporu
lui bulgar o constituie victoriile repre
zentanților artei noastre la Festivalurile 
Mondiale ale Tineretului și Studen
ților de la Praga, Budapesta, Berlin și 
București. Intr-un șir de concursuri pen
tru unele discipline ale artei interpreții 
bulgari au ocupat primele locuri.

Partidul Comunist Bulgar se îngrijește 
neobosit de creșterea nivelului cultural al 
tineretului, de crearea tuturor condițiilor 
necesare pentru aceasta. Cluburile și ca
sele populare de cititori, teatrele, operele, 
muzeele, cinematografele la care tinere
tul nostru are un larg acces contribuie Ia 
educarea lui comunistă, la creșterea nive
lului lui cultural.

Trăind și muncind în cel mai strîns con
tact cu cultura populară — națională în 
formă și socialistă în conținut, cultură pă
trunsă de un înalt spirit umanitar și op
timism, simțind din plin influența bine
făcătoare a culturii celei mai înaintate 
din lume — cultura sovietică, tineretul 
bulgar crește ca un tineret civilizat și 
curajos, devotat poporului și patriei sale, 
cauzei păcii și democrației în întreaga lu
me. Pentru tînăra generație din Bulga
ria nu există nici un fel de obstacole în 
drumul însușirii culturii, nu există nici 
un fel de piedici pentru creația în dome
niul culturii. Dar, ceea ce a dat tineretul 
nostru în domeniul culturii în cei 10 ani 
care s-au scurs, este numai un început. 
Nu poate exista nici un fel de îndoială că 
din rîndurile tineretului bulgar, care luptă 
pentru pace și democrație, vor crește noi 
creatori, talente noi, care vor înmulți cu
ceririle culturale ale poporului bulgar.

VESELIN NIKOLOV 

noi am văzut că femeile au obținut ace
leași drepturi ca și bărbații. Am întîlnit 
femei în posturi înalte de conducere a 
statului, conducătoare in industrie, condu
cătoare ale gospodăriilor colective etc.

A făcut asupra noastră o puternică im
presie faptul că în sate există case, de 
naștere și ne-a impresionat îngrijirea 
foarte bună care se dă femeilor gravide și 
lehuzelor. Am văzut de asemenea că fe
meile din Romînia răspund acestei griji 
a statului cu succese mari în munca lor.

Ne-a făcut o impresie deosebită grija 
pe care o aveți pentru cultură.

In Suedia, — a continuat vorbitoarea 
— femeia nu are aceleași drepturi cu băr
bații, nu are același salariu pentru muncă 
egală".

în încheiere, delegata suedeză a spus: 
„Vom lupta, împreună cu femeile din lu
mea întreagă pentru același țel: pacea și 
un viitor fericit pentru copiii noștri, pen
tru copiii din toată lumea".

Vorbind despre lupta poporului francez 
pentru apărarea păcii în întreaga lume, 
Susanne Bidault, secretară a organizației 
Uniunii Femeilor Franceze din regiunea 
Allier, membră a delegației franceze, a 
spus printre altele:

„Este o mare mîndrie pentru noi fe
meile franceze faptul că am contribuit la 
respingerea „comunității defensive eu
ropene".

Femeile franceze au strîns semnături 
împotriva C.D.E.-ului, au constituit un co
mitet de organizare a unei zile naționale 
a femeilor și a mamelor franceze împo
triva renașterii militarismului german și 
au organizat o serie de alte acțiuni. Zeci 
de mii de femei și-au înscris numele în 
„caietele păcii" și au semnat împotriva 
C.D.E.-ului.

Dar pericolul nu poate fi considerat 
ca definitiv înlăturat. Noi vom lupta pen
tru triumful deplin al politicii de pace și 
prietenie între toate popoarele și plecăm 
acum spre patrie și mai hotărîte să con
tinuăm lupta noastră pentru asigurarea 
unei păci trainice".

Jeanne Jacques, membră e delegației 
femeilor franceze, a spus între altele în 
cuvîntul său:

„Vizitînd Republica Populară Romînă 
am putut verifica în practică aplicarea 
principiilor Constituției țării voastre. Fe
meia și copilul constituie o preocupare 
de căpetenie a regimului vostru. Femeia 
în țara voastră poate fi muncitoare. Ea 
are condiții să fie în același timp și o 
bună mamă. Dreptul la muncă al femei
lor este asigurat.

Am subliniat aici în special ceea ce 
a marcat pentru noi o diferență față de 
situația socială a femeii din Franța. Fe
meile franceze au pe hîrtie drepturi egale 
cu bărbații. Dar de această egalitate, ca 
și de libertatea care există la noi în prin
cipiu, nu pot să se bucure decît femeile 
care sînt favorizate din punct de vedere 
economic".

In încheierea expunerii sale, Jeanne 
Jacques a spus :

„Nu pot să nu repet convingerea mea 
că voi munciți pentru pace. Femeile din 
țara voastră sînt frumoase, vesele, entu
ziaste, cu adevărat libere".

în încheierea conferinței, tov. Dinu 
Hervian, director general adjunct al 
Agenției Romîne de Presă „AGERPRES", 
a mulțumit, în numele presei, reprezen
tantelor delegațiilor pentru răspunsurile 
date, subliniind interesul deosebit cu care 
masele de cititori din țara noastră urmă
resc lupta pentru pace si o viață mai bună 
a femeilor de pretutindeni.

(Agerpres)

>ORTIVE

amatori ai jocului de fotbal. Acest interes 
este pe deplin justificat, deoarece echipa 
vieneză este considerată în cercurile spor
tive internaționale drept una din cele mai 
valoroase formații din Europa. Fotbaliștii 
austrieci prezintă la București o echipă 
puternică alcătuită din cei mai buni jucă
tori, care a realizat în ultimii ani o serie 
de remarcabile victorii internaționale.

In vederea acestui nou joc internațio
nal echipa selecționată a Bucureștiului s-a 
pregătit cu atenție pentru a se comporta 
la înălțime.

Echipa pentru acest joc va fi următoa
rea : Toma, Zavoda 2, Androvici, Băcuț, 
Călinoiu, Serfozoe, Paraschiva, Nicușor, 
Ozon, Petschowschi, Suru. Jocul va începe 
la ora 16.30 și va fi condus de D. Schul- 
der (București).

Repriza a doua a întîlnirîl Internațio
nale de fotbal dintre echipele F. C. Aus
tria Viena și selecționata orașului Bucu
rești, care se dispută azi pe stadionul „23 
August" din Capitală, va fi transmisă în 
jurul orei 17,25 pe stațiile de radio cu 
lungimile de undă de 351, 285, 397 și 
206 m. (Agerpres).

★

AMSTERDAM 7 (Agerpres). — Cea de a 
11-a Olimpiadă de șah, care se desfășoară 
la Amsterdam, a continuat cu întîlnirile 
din cel de al doilea tur. După termina
rea disputării partidelor întrerupte, re
zultatele tehnice în cele patru grupe sînt 
următoarele : Grupa I-a : U.R.S.S.—Grecia 
4—0 ; Olanda-—Finlanda 3—1 ; Islanda— 
Austria 3—1. Grupa 2-a: R. Ceho
slovacă—Irlanda 4—0 ; R. P. Bulgaria- 
Canada 2‘A—l‘/j ; Argentina—Italia 3—1. 
Grupa 3-a : Franța—Saar 3—1; Iugosla
via—Israel 2'/s—l'/j ; Suedia—Norvegia 
2'/r—l'/z. Grupa 4-a: R. P. Ungară—Bel
gia 3—1 ; Anglia—Elveția 2*/ș—’/•; Co
lumbia—Luxemburg 4—0.

★

BUDAPESTA 7 (Agerpres). — M.T.I. 
transmite: După campionatele europene 
de atletism, care au luat sfîrșit la Berna, 
.atleții maghiari vor susține în continuare 
o bogată activitate competițională. Intre 
17 și 19 septembrie, la Budapesta, se vor 
-desfășura campionatele de altetism ale 
R. P. Ungare pe anul 1954. In zilele de 
2 și 3 octombrie, tot la Budapesta, vor avea 
loc întîlnirile internaționale dintre echi
pele R. P. Ungare și Finlandei (băieți) și 
R. P. Ungare și Angliei (fete).
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