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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Tineri și tinere din industrie!

Să luptăm în întrecerea socialistă pentru descoperirea și punerea în 

valoare a rezervelor interne, pentru răspîndirea metodelor înaintate de lucru, 

pentru folosirea întregii capacități de producție a mașinilor, în vederea înde

plinirii cu succes a sarcinilor primului nostru plan cincinal!

Anul XI Seria Ila Nr. 1891 4 PAGINI — 20 BANI Duminică 29 mai 1955

I
Grija fcță de viitorii utemiști

UBESC PARTIDU. ca ochii din 
cap și vreau să lwt pentru cauza 
noastră dreaptă. D aceea, am fă- 

’—așa

JLf B B B

cut cerere să mă primiți n U.T.M.”—așa 
a răspuns tînărul Ilieș Abxă din comuna 
Someș-Odorheiu cînd a ost întrebat de 
către utemiști în adunara generală, de 
ce vrea să devină membri al organizației 
noastre.

La fel cu Ilieș gîndes: astăzi zeci și 
zeci de mii de tineri dir patria noastră. 
,Și nici nu ar putea să fie altfel. Tineretul 
nostru dorește să-și încline viața, să-și 
jpună toate forțele sale h slujba cauzei 
clasei muncitoare, să lupe alături de co
muniști și sub conducere comuniștilor 
pentru făurirea și întăriră vieții noi, fe
ricite, în patria noastră.

U._ T. M. este vlăstard iubit al parti
dului, ajutorul și rezerv sa care luptă 
sub conducerea partidulu pentru înfăp
tuirea politicii sale, pentu crearea unei 
Vieți fericite în patria ncastră. Tineretul 
postru știe că numai în narea familie a 
utemiștilor, numai urmîrri calea arătată 
de partid și avînd pașii călăuziți de el, 
poate să-și vadă înfăptuite năzuințele, 
poate să-și pună în valoire torțele și ca
pacitățile sale pentru creirea fericirii pa
triei, a poporului nostru.

Uniunea Tineretului Mincitor este che- 
tnată să ajute partidului n munca de edu
cație comunistă a tineretuui, să transmită 
în masele largi ale tineretului linia par
tidului.

Cei mai înaintat! tineri din patria noas
tră năzuiesc să se înroleze sub steagul 
partidului, intrînd în rîndurile U. T. M. 
Creșterea rîndurilor U.T.M. face deci parte 
din ansamblul muncii de educație comu
nistă a tineretului și de aceea trebuie să 
i se acorde atenția cuvenită. .

In majoritatea lor, comitetele regionale 
și raionale U.T.M. au înțeles importanța 
acestei probleme. In organizațiile de bază 
din raionul Toplița, Regiunea Autonomă 
Maghiară, de exemplu, numărul tinerilor 
intrați în U.T.M. a crescut simțitor. Co
mitetul raional U.T.M. Toplița și comi
tetele organizațiilor de bază din raza ra
ionului duc o muncă permanentă și va
riată pentru atragerea celor mai buni ti
neri în rîndurile organizației noastre. 
Sînt îns_ă și unele comitete raionale și co
mitete ale organizațiilor de bază care nu 
acordă suficientă atenție acestei sarcini. 
Trebuie combătută cu tărie poziția comi
tetului raional U. T. M. Bujor, regiunea 
Galați, care a dovedit nepăsare față de 
primirea de noi membri în organizație, 
desfășurînd în această direcție o slabă ac
tivitate politică.

Organele și organizațiile U.T.M. au da
toria să muncească în permanență cu ti
nerii, să-i ajute pe cei din fabrici să-și 
îmbunătățească metodele de muncă adu-

cîndu-i pe toți 
ajute pe cei de 
colte bogate și

la nivelul fruntașilor, să-i 
la sate în obținerea de re- 
în lupta pentru transfor

marea socialistă a agriculturii, să-i ajute 
pe tineri în generai! să-și însușească co
morile științei și culturii pentru ca ei să 
contribuie cu toate forțele și priceperea 
lor la victoria noului în viața noastră.

Pregătirea tinerilor pentru a intra în 
U.T.M. cere o preocupare permanentă din 
partea organelor și organizațiilor U.T.M. 
pentru creșterea fiecărui tînăr. Tinerii care 
se pregătesc pentru a deveni utemiști tre
buie să fie invitați la adunări generale ale 
organizațiilor de bază U.T.M., atrași în 
cercurile politice și cercurile de cit't ale 
utemiștilor, antrenați în diferite alte ac
țiuni. Fiecărui tînăr care se pregătește 
pentru a deveni utemist trebuie să i se 
încredințeze o sarcină concretă. Cu tinerii 
trebuie să se organizeze vizionări în co
lectiv de filme și piese de teatru, șezători 
și reuniuni tovărășești. Sarcina organelor 
și organizațiilor U.T.M. este de a orga
niza cu pricepere timpul liber al viitorilor 
utemiști.

Pentru realizarea tuturor acestor sar
cini, organele și organizațiile U.T.M. au 
datoria să îndrume astfel activitatea ute
miștilor încît fiecare dintre ei să se pre
ocupe îndeaproape de doi sau trei tineri 
pe care să-i crească și să-i pregătească, 
pentru ca, după o perioadă de timp, să 
fie demni de a fi recomandați organiza
ției noastre. Meritul tînărului de a purta 
titlul de utemist trebuie apreciat în pri
mul rînd după felul în care luptă el pen
tru traducerea în viață a politicii parti
dului, după felul cum se achită de sarci
nile sale în producție.

O atenție deosebită trebuie 
pregătirii tinerelor fete pentru a deveni 
utemiste. Numărul lor nu este încă destul 
de mare în organizația noastră, datorită 
subestimării de către unele organe și or
ganizații U.T.M. a capacității fetelor, a 
puterii lor de muncă. Trebuie combătută 
cu tărie mentalitatea acelora care susțin 
că „fetele nu pot activa în organizație" 
pentru motiyul că „după ce se căsătoresc 
sînt ocupate cu gospodăria”. Munca *n 
gospodărie nu poate și nu trebuie să fie 
o piedică pentru activitatea obștească. 
Dimpotrivă, ele pot foarte bine să fie 
împletite. Acest lucru îl dovedesc cu pri
sosință numeroasele exemple ale organi
zațiilor de bază unde, la activitatea cultu
rală, sportivă, la diferitele acțiuni de edu
cație politică, fetele participă într-un nu
măr mare.

Năzuința tineretului de a intra în 
U.T.M. trebuie încurajată și stimulată ast
fel încît fiecare tînăr cinstit să înțeleagă 
că a fi membru al Uniunii Tineretului 
Muncitor înseamnă a te comporta în așa 
fel încît toată munca, toată puterea ta să 
fie dăruită cauzei comune.

acordată

Ședinta Comisiei de Afaceri Externe 
a Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne

La 28 mal a avut lac ședința Comisiei Afacerilor Externe a Marii Adunări 
Naționale a R.P.R. Tov. Simlon Bughici, ministrul Afacerilor Externe al R.P.R. 
a făcut o expunere cu privire la Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală încheiat între cele 8 state participante la Conferința de la Varșovia.

In urma discuțiilor purtate, Comisia a aprobat în unanimitate Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală semnat la Varșovia și a hotărît să reco
mande Marii Adunări Naționale ratificarea acestui tratat.

★ ★ ★

Daruri 
pentru Festival

Ca semn al prieteniei față de solii ti
neretului lumii care se vor întâlni în vara 
aceasta la Varșovia, tinerii din Capitală 
pregătesc diferite daruri, pe care le vor 
trimite participanților la Festivalul Mon
dial al Tineretului și Studenților.

Printre darurile pe care le lucrează ti
nerii muncitori de la întreprinderea ,,21 
Decembrie" este și un glob pămîntesc pe 
care sînt trasate drumurile pe care tine
rii din toate țările le vor străbate ca să 
ajungă la Varșovia. La uzinele „Clement 
Gottwald ' tinerii pregătesc ca daruri 
pentru participanții la Festival lămpi de 
noptieră, artistic lucrate, mașini de căl
cat, machete etc. La uzinele „23 August" 
tinerii lucrează brichete, 
creioane automate, cei de la 
rataj" lucrează lămpi mici 
atașa la cărți, iar cej de la 
rea „Metaloglobus" lucrează 
cutii metalice pentru voiaj.

Daruri pentru participanții la Festiva
lul de la Varșovia pregătesc și studenții 
și elevii. Studenții de la Institutul de 
mine vor trimite în dar o colecție de 
roci, cei de la universitatea „C. I. Par- 
hon" un album cu cele mai bune lucrări 
scrise pentru Festival de membrii cena
clului literar studențesc, iar studenții de 
la Institutul de petrol și gaze vor dărui 
machete de sonde.

Tinerii muncitori din întreprinderi, stu
denții și elevii din Capitală care pregă
tesc aceste daruri împletesc în ele Cu dra
goste gîndurile lor de pace și prietenie 
față de tineretul din întreaga lume.

Colectiviștii, fruntași 
în întreținerea culturilor

Tinerii colectiviști din Rociu, raionul 
Costești, muncesc cu multă hărnicie. Ur- 
mînd sfaturile tehnicienilor, alături de 
vîrstnici, ei contribuie efectiv la buna în
treținere a culturilor, Pînă acum cîteva 
zile au plivit de buruieni suprafața de 22 
hectare cu grîu, iar pe alte 20 hectare 
au aplicat îngrășăminte chimice.

Cu aceeași sîrguință muncesc și Ia gră
dina de legume unde au plantat pînă 
acum 4000 fire răsaduri de varză și 5000 
fire răsaduri de roșii. In fruntea munci
lor de plantare a răsadurilor în grădina 
de legume cît și a întreținerii culturilor 
sînt comuniști și utemiști ca Maria Tă- 
nase, Valeriu Popa, Sultana Cîrstea, Ma
ria Gușatu și mulți alți

★

întreținerea culturilor 
preocuparea cea mai de 
colectiviștii din comuna 
nul Costești. Ei sînt convinși că efee- 
tuînd la vreme și în bune condițiun; lu
crările de întreținere a culturilor, ogoa
rele lor vor da rod bogat.

Organizați în brigăzi și echipe, colecti
viștii din Mozăceni eu plivit de buruieni, 
pînă acum, o suprafață de 400 hectare cu 
grîu, 20 hectare secară și 20 hectare orz.

Alături de comuniștii Vasile Stefan și 
Gheorghe Marinescu, utemiștii Victoria 
Fulga, Ștefana C. Oprea și Constantin 
Cruceană au fost fruntași în această 
muncă. Cu aceeași hărnicie au muncit co
lectivistele Florica Jarcu, Ioana D. Dună, 
Gherghina Izvoranu și mulți alți colecti
viști.

tabachere și 
„Electroapa- 
care se pot 
întreprinde- 
termose și

colectiviști.

este în prezent 
seamă și pentru 
Mozăceni, raio-

Corespondent 
CONSTANTIN NASTA

Pe baza extinderii mecanizării
Cunoscînd sarcinile ce le revin în ca

drul luptei pentru îndeplinirea planului 
cincinal, muncitorii și tehnicienii de la 
stația de egrenat bumbac din comuna Ar- 
sache, raionul Giurgiu, au luat o serie 
de măsuri menite să 
productivității muncii 
însemnate economii.

Astfel, la începutul 
introdus mecanizarea în tot procesul de 
producție — de la magaziile de materie 
primă pînă la depozitul de păstrare a 
baloturilor de materie finită. Sub îndru
marea controlorului tehnic, tovarășul in
giner Ion Stamin, ei au început lucrările 
de mecanizare în fiecare secție, schimbîn- 
du-se astfel complect vechiul sistem de 
lucru. Pînă atunci transportul materiei 
prime era efectuat de 40 de muncitori, 
care cărau bumbacul brut în saci pe o 
distanță de 100 m. și-l urcau la o înăl
țime de 5 m. Acum, transportul bumba
cului brut se face pe cale pneumatică, 
prin tuburi, asigurîndu-s'e alimentarea 
continuă a tuturor mașinilor de egrenat. 
Mîna de lucru la transport se reduce ast
fel cu 35 muncitori.

Prin noul sistem de lucru s-a înlăturat 
complect risipa de materie primă. In 
lunile iulie, august, septembrie și octom
brie ale anului trecut s-a instalat distri
buitorul de bumbac brut la mașini; prin 
aceasta au fost înlocuiți încă 6 oameni 
care au putut fi trecuți la alte operații. 
Prin alimentarea mașinilor pe cale meca
nică se înlătură și timpii morți care se 
pierdeau cînd muncitorul de la mașină 
turna cu coșul în egrenor.

Transportul fibrei de la egrenare la 
sala de balotare se face tot pe cale pneu
matică — prin tubulatură — cruțîndu-se 
munca a doi oameni și înlăturîndu-se pe
ricolul de incendiu care exista înainte, 
din pricină că toată sala era plină de 
vată din bumbac egrenat. Tot prin in
stalația condensatorului care separă fibra 
de praf se face și desprăfuirea, astfel fiind 
protejată sănătatea muncitorilor.

îndată ce semințele se desprind de fi
bră, ele sînt colectate de șnecuri prin ele
vatorii care le distribuie la mașinile de 
linterat; alte șnecuri colectează sămînța 
linterată și o transportă — prin tubu
latură — direct la magazie, dînd și aici 
posibilitatea ca 9 persoane să lucreze la 
alte munci.

asigure creșterea 
și realizarea unor

anului trecut s-a

In acest fel se înlătură com-

plect risipa și se reduc la maximum acci
dentele de muncă.

Balotarea se face cu prese mecanice. 
Baloturile se învelesc în pînză de sac șl 
se cos în presă — potrivit inițiativei mun
citorului Petre Craicu, care a observat 
că baloturile de fibră cusute în presă sînt 
mai bine strînse. In acest fel se înlătură 
și timpii morți și se economisesc aproxi
mativ 3 ore de muncă întrebuințate îna
inte pentru coaserea baloturilor.

Echipa de balotori, condusă de tovară 
șui Mircea Găină, depășește zilnic nor
ma cu 30 la sută, fiecare muncitor cîș- 
tigînd între 50—70 lei în 8 ore de muncă, 
Muncitorii și-au însușit instructajul fă
cut zilnic înainte de începerea lucrului 
de către inginerul Stamin Ion. In sala 
de egrenare, muncitoarele folosesc acum 
mai bine capacitatea de lucru a mașinilor 
și cele 480 de minute de muncă, 
să depășească zilnic norma cu 20 
Printre fruntașe în muncă sînt 
șele V. Maria Manea, P. Maria 
Petra Pata și Stela Mola, care 
vadă de disciplină și interes 
muncă.

La mecanizarea procesului de producție 
în întreprindere a contribuit efectiv co
lectivul de mecanici compus din 6 tova
răși, în fruntea cărora muncește 
Dumitru Măslină și utemistui Tra
ian Enache, care a devenit de curînd can
didat de partid. Ei întrețin bine utilajul, 
verificînd regulat instalațiile și duc o 
muncă neobosită la uzina electrică. Ute
miștilor Stan Vrabie, Constantin Pascu și 
Ștefan Clejanu — li se datoresc multe 
dintre aceste realizări.

Toate lucrările au fost executate numai 
de micul colectiv al întreprinderii. Voința 
comuniștilor și a utemiștilor a învins orice 
greutăți și a făcut ca stația de egrenat 
bumbac din comuna Arsache să producă 
cu 171 ia sută mai mult pe cap de mun
citor față de anul trecut. In timpul efec
tuării mecanizării s-a făcut o economie 
de 23,000 lei, folosindu-se materiale din 
rezervele interne alo întreprinderii. Prin 
mecanizare, lucrul se face mai ușor, mai 
ieftin și mai bine și se economisesc tri
mestrial cîte 61.358 lei. Acum, muncito
rii s-au angajat să-și realizeze planul tri
mestrial cu 5 zile înainte de termen și 
sînf. hotărîți să-și respecte angajamentul 
luat.

★

în acțiunea de strîngere 
a fierului vechi

reușind 
la sută, 
tovară- 
Manea, 

dau do- 
față de

Corespondent 
MIRCEA SOARE

După exemplul colectiviștilor
BÎRLAD 

pondentul 
sind timpul prielnic, țăra
nii muncitori din regiunea 
Bîrlad au plivit culturile 
de primăvară și toamnă.

Cele mai mari suprafețe 
au fost plivite în raioane
le Focșani, 6077 hectare, 
Zeletin 5392 hectare și Bîr
lad 2896 hectare. Fruntașe 
în aceste munci au fost în
deosebi gospodăriile agri
cole colective din raionul 
Zeletin. Gospodăria colec
tivă „Vasile Roaită” din 
comuna Godinești și „Stea
gul Roșu” din Crăeștl au 
fost primele gospodării a- 
gricole colective care și-au

(de la cores- 
nostru). Folo-

plivit întreaga suprafață 
de păioase.

Exemplul lor a fost ur
mat și de țăranii munci
tori cu gospodării indivi
duale. Astfel, Gheorghe 
Burghelea, Gheorghe Bel- 
diman. Vasile Bochiu și 
alții din comuna Vultu- 
reni au fost primii care au 
început plivitui păioaselor 
și boronitul porumbului. 
Acolo unde buruienile au 
început să crească mai re
pede, a început și prășitul 
la porumb, floarea-soare- 
lui și cartofi. Numai în 
raionul Bîrlad s-au prășit 
pînă acum 1217 hectare, 
dintre care 200 hectare cu

porumb și 596 hectare cu 
floarea-soarelui. Și în ra
ionul Zeletin s-au prășit 
pînă la 22 mai 217 hectare 
cu porumb.

Paralei cu lucrările agri
cole, în raioanele cu sec
tor viticol dezvoltat se des
fășoară lucrările de între
ținere a viilor. Toate cele
lalte lucrări ca : dezgro
patul, curățatul, arăci- 
tul, sapa mare, fiind ter
minate, s-a trecut la stro
pitul împotriva manei. In 
sectorul individual s-au 
stropit pînă acum 43 hec
tare în raionul Adjud, 106 
hectare în Focșani și 187 
hectare în raionul Panciu.

Sub lozinca „din fier vechi, oțel nou”, 
tinerii și pionierii din regiunea Stalin des
fășoară în întîmpinarea celui de al 5-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Varșovia o rodnică acțiune 
de strîngere a fierului vechi pentru folo
sirea lui în industria siderurgică.

Din ziua cînd a început acțiunea de 
strîngere a fierului vechi și pînă la 25 mai, 
tinerii de la uzina de tractoare „Ernst 
Thălmann” au strîns peste 144.000 kg. fler 
vechi, iar cei de la „Electroprecizia” din 
Săcele au colectat mai mult de 6.000 kg.

Fierul vechi adunat de tinerii de la 
uzina „Steagul Roșu” a contribuit la ela
borarea a zeci de șarje de oțel.

In întîmpinarea Festivalului de la Var
șovia, un număr de 60.000 de tineri și de 
pionieri din regiunea Stalin participă la 
acțiunea patriotică de strîngere a fleru
lui vechi. într-un timp scurt, ei au reușit 
să colecteze cantitatea de aproape 1.400.000 

fier vechi.kg.

Aniversarea a 10 ani 
la înființarea Institutului 

medico-farmaceutic 
din Tg. Mureș

Șîmbătă 28 mal a avut loc în sala fes
tivă a Institutului medico-farmaceutic 
din Tg. Mureș ședința de deschidere a 
manifestărilor organizate cu prilejul ani
versării a 10 ani de la înființarea Insti
tutului medico-farmaceutic cu limba da 
predare maghiară din Tg. Mureș.

La ședința de deschidere a luat parte 
tov. Voinea Marinescu, ministru] Sănă
tății, care, adresîndu-se participanților, 
a subliniat grija pe care o acordă par
tidul și guvernul înfloririi vieții cultu
rale a minorităților naționale.

A luat apoi cuvîntul tovarășii Ludovic 
Csupor, prim secretar al Comitetului de 
partid al Regiunii Autonome Maghiare, 
și Pavel Bugyi, președintele comitetului 
executiv al sfatului popular regional, 
care au salutat colectivul Institutului me
dico-farmaceutic, urîndu-i noi succese în 
activitatea didactică, științifică și sani
tară.

Printre alții au vorbit prof. Marius 
Nasta, membru corespondent al Acade
miei R.P.R., din partea Academiei R.P.R., 
lonescu Bujor, director general, din par
tea Ministerului Invățămîntului, și repre
zentanți ai Universității „Bolyai" din 
Cluj, ai filialei din Cluj a Academiei 
R.P.R. și ai Institutului medico-farmaceu
tic din București, Iași, Cluj și Timișoara.

Vorbind despre dezvoltarea Institutului 
medico-farmaceutic din Tg. Mureș în cei 
10 ani de la înființare, dr. Tiberiu An- 
drasofszky, directorul Institutului a arătat 
că extinderea rețelei de clinici universi
tare din orașul Tg. Mureș a atras si 
creșterea numărului paturilor de la 409 
la 1.442.

Dr. Tiberiu Maroș, decanul facultății 
de medicină generală a Institutului me
dico-farmaceutic, a expus apoi referatul 
„Tradițiile progresiste, cultural-științifice 
ale orașului Tg. Mureș”.

în după amiaza zilei de sîmbătă s-au 
ținut primele comunicări din ciclul de 
peste 200 de comunicări din cadrul se
siunii științifice organizate cu ocazia ani
versării a 10 ani de la înființarea insti
tutului.

de

Copiii Bucureștiului
Transmițând bucureștenllor un salut 

prietenesc, plin de prospețime șl sinceri
tate, Olga Lepoșinskaia, cunoscuta artistă 
a poporului din U.R.S.S., care se afla 
iarăși în Capitala noastră după 10 ani, 
remarca următoarele :

„în drum de la aeroport spre oraș, ma
șina noastră s-a oprit la un moment dat...: 
un grup de fetițe mici traversau strada 
conduse cu grijă de educatoarea lor. Co
piii erau îmbrăcați cu rochițe rbșii, se ți
neau unul de altul de poala rochiței, ase- 
mănîndu-se cu o cunună vie de maci roșii. 
Aveau fețele vesele și zimbitoare, întru- 
chlpînd parcă bucuria, tinerețea, viitorul 
luminos”.

Este de-a dreptul cu neputință, ca tre- 
cînd astăzi prin orașele și satele Romî- 
niei, călătorul să nu observe uriașele 
transformări care s-au produs în viața co
piilor țării. Mai puternic decit cifrele, mai 
convingător decît orice argument, sînt fe
țele vesele și zimbitoare ele copiilor, vii
torul luminos al republicii noastre.

„Atențiune — copii!"
Florentin Popescu este un puști șaten, 

nu prea grăsuț, de vreo patru ani. Și a 
lipit acum năsucul apăsîndu-1 de geamul 
ferestrei ce dă la stradă. L-a început cer
cetează nerăbdător tot ce se întimplă 
afară, apoi devine. trist, îmbufnat, lăsînd 
să i se furișeje două lacrimi grele pe 
obraz: „nu mai vine mașina...” înțelegeți 
toată „drama” lui Florentin ? Nu 1 Nu 
puteți înțelege. Generația noastră n-are de 
vr.de să știe așa ceva. Dar deodată răsună 
limpede ca o trompetă, clacxonul unei 
mașini. Lacrimile au dispărut șterse cu 
dosul palmelor, surîsul s-a deschis ca un 
trandafir : „A venit skodița !” In fața ca
sei s-a oprit o limuzină simpatică de cu
loare gri dintr-acelea care străbat orașul 
în primele ore ale dimineții făcîndu-ne să 
ne uităm lung după ele cu inima plină de 
mîndrie pentru toate cite s-au făcut în 
acești ani, pentru copiii patriei. Florentin 
s-a repezit spre mașină sub privirile

mamei sale care va pleca acum liniștită 
la uzină, unde este o simplă femeie de 
serviciu. Mașina s-a urnit din loc și Flo
rentin și-a găsit un loc printre căpșoarele 
bălaie cu funde mari roșii ale fetițelor, cu 
pălărioare sau tichluțele colorate ale băie
ților. Prlvindu-i așa cum stau, ai impresia 
că ai în față un cuib de păsărele. „Aten
ție copii!“ te previne inscripția cu litere 
albe de pe capota și spatele mașinii. 
„Atențiune — copii !'* Ea se adresează ce
lorlalți șoferi, vatmanilor de pe tramvaie, 
milițienilor care deschizînd stopurile, o 
ocrotesc din ochi pînă departe, se adre
sează fiecărui trecător: aveți grijă, aci se 
află speranțele noastre, viitorul țării.

Spre munți
în școli, cursurile s-au sfîrșit. Curțile 

școlilor nu mai răsună de risetele zglobii 
ale copiilor. Copiii s-au mutat în parcuri.

în policlinicile școlare are Ioc întocmi
rea fișeloY balneare. Aura Crăcăuanu și 
lonescu Rodica de la Școala nr. 12 fete 
vor pleca împreună cu alte mii și mii de 
fetițe și băieți în taberele de la Sinaia, 
Predeal, Cîmpulung. Vor petrece minunat 
cîteva săptămîni la munte.

„Dați copiilor 
cît mai mult zahăr!”

Cu vreo 10—12 ani în urmă pe spinarea 
unei clădiri înalte de lingă Spitalul „Col- 
țea”, îți săreau în ochii cu nerușinare li
tere mari albastre : „Da-ți copiilor voștri 
cît mai mult zahăr ■” O mai mare bătaie 
de joc nici nu se putea. Auziți I Da-ți co
piilor voștri cît mai mult zahăr, cînd mi
lioane de țărani și muncitori nu avea mă
măligă și pîine pentru copiii lor. In schimb 
armăsarii din grajdurile regale și sutele 
de cîini de vînătoare ale Coroanei, con
sumau tone de zahăr și ciocolată, pentru 
a fi... supli. Posturile de radio făceau o 
reclamă zgomotoasă unui magazin „spe
cial” pentru copii unde se găseau .... cele
mai fine costumașe de catifea șl rochițe

din mătase naturală pentru fetițele de la 
9—16 ani” în timp ce mii de muncitori 
rătăceau fără de lucru pe străzi nefiind 
în stare să-și încalțe copiii nici măcar cu 
opinci. Se cuvine o precizare : reclamele 
se adresau părinților avuți, doar acelora 
care nu-și puneau problema zilei de 
mîine.

îți revin în minte aceste imagini sum
bre, străbătînd Bucureștiul zilelor noas
tre, care la fiecare pas îți oferă în con
trast dovezi certe ale grijii înalte ce se 
poartă copiilor noștri. Intrați pentru cî
teva minute numai la magazinul „Cei trei 
ursuleți” unde o mulțime de părinți pre
gătesc daruri copiilor lor, urmăriți origi
nala competiție de trotinete și triciclete 
care cheamă la „start” mii de copii; pri
viți programele bogate ale teatrelor și 
ansamblurilor pentru cei mici; cercetați 
noul produs pentru sugaci „Nestina” și 
intrați la Școala elementară de artă co
regrafică pentru copii, plimbați-vă prin 
sălile Palatului pionierilor... Nici un pic 
de reclamă. Totul exprimă o grijă adîncă 
pentru copii.
Război — molimelor

„De geaba natalitatea e mare... căd ju
mătatea copiilor mor în primul an al vieții 
și este încă de mirare că cealaltă jumă
tate scapă de moarte. Ce face astăzi sta
tul față de această stare dezastruoasă 7

Putem afirma că nu face nimica !
V. BABEȘ

Cît de dramatice sînt aceste cuvinte ale 
marelui nostru savant rostite în anul 
1901, care constata cu amărăciune jalnica 
situație a mortalității sub regimul clocol- 
mii romîne. Cuvintele acestea se găsesc 
expuse la Intrarea „Institutului de cerce
tări pentru ocrotirea mamei și a copilu
lui” din București. Pe vremea lui 
V. Babeș un asemenea Institut nu exista. 
El s-a născut din grija ce o poartă sta
tul nostru, mlădițelor viitorului, copiilor 
săi. 28 de profesori și conferențiari uni
versitari sub conducerea unul încercat

luptător pentru sănătatea copiilor, prof. 
Constantinescu, desfășoară o luptă hotărîtă 
pentru aflarea căilor de combatere a bo
lilor și molimelor. Bronho-pneumonia, dla- 
reele de vară, dizenteria, reumatismul-in- 
fantil etc., sînt dușmanii cărora Institutul 
le-a declarat război din primele zile ale 
existenței sale. Paralel cu această nobilă 
îndeletnicire, Institutul strînge și răspîn- 
dește documentație în problema organiză
rii pe baze științifice a creșelor pentru 
copii. întregul Institut poate fi cu succes 
comparat, cu un mare stat major al luptei 
împotriva molimelor și a bolilor, pentru 
dezvoltarea fericită a copiilor.

Coșarul Dumitru Spoitoru 
își va lua în curînd 
copilul acasă

Aproape de capătul tramvaiului 17 lîngă 
Lacul Tei, este o clădire înaltă cu multe

caturi și flori la geamuri: Spitalul de 
copii „Emilia Irza”.

Intr-unui din saloane, o mică pacientă 
negricioasă, pe nume Elena Șerban. A fost 
adusă aici cu vreo două săptămîni în 
urmă de către tatăl el coșar la o coopera
tivă de coșerit. Fetița avea o congestie 
pulmonară. I s-au făcut penicilină șl alte 
injecții și acum copilul bate din palme Ia 
sosirea mesei. I-a revenit pofta de mîn- 
care, mai ales că masa se anunță foarte 
picantă: mămăllguță cu unt și cu smîn- 
tînă, pilaf cu carne și cireși. Elena Șer
ban, fetița coșarului Dumitru Spoitoru a 
mîncat dimineață la ora 10: brînză cu 
castraveți proasipeți din seră. Copiii au 
nevoie intr-adevăr de multe vitamine 1

După ce se vor însănătoși, micii pacienți 
își vor aduce aminte mult timp de medicii 
care i-au îngrijit părintește, de educatoa
rele care le-au citit povești și s-au jucat 
cu ei, de filmele pe care le-au văzut la 
cinematograful spitalului.

Adesea trecînd pe stradă zărim tineri și 
chiar copii a căror înfățișare îi arată a 
nu fi originari de pe meleagurile noastre: 
sînt fii și fiice ale eroicei Coree. El învață 
șl cresc sub aripa ocrotitoare a patriei 
noastre. Sînt și ei copiii iubiți ai Bucu
reștiului. Pak Su Bîm învață la Școala 
medie tehnică de chimie. Sin Hien E, este 
la Școala medie tehnică alimentară. Pri- 
vindu-i simți o curată și puternică bucu
rie. Bucureștiul, acest oraș care nu era în 
stare în trecut să-și hrănească și să-și în
vețe proprii săi copil, se ocupă acuma și 
de copii ai unei țări surori, pe care-i 
crește cu toată dragostea șl răspunderea. 
Cînd se vor întoarce în patria lor el vor 
purta veșnic în inimi Bucureștiul căruia 
numeroși călători din străinătate l-au zis 
cu multă simpatie „Orașul florilor și al 
copiilor”.

---------- M. ZONIS

Iată-1 pe micii stăpînț al căminului de zl al C. S. P. din Capitală la un spectacol artistic realizat cu „forțe" proprii.

vr.de


Vedere

din oraș

De«a lungul anilor
Pe o stradă din Tg. Mureș se află o casă veche, cu ziduri groase șl feres

trele zăbrelite. Deasupra porții veghează o bufniță de fier. Aici se află biblio
teca „Teleki" renumită în toată Europa pentru volumele rare pe care le cu
prinde. Sînt aici peste 32.000 de cărți, datînd din secolele XV, XVI, XVII, XVIII, 

560 de cărți scrise rînd cu rînd de mână, 57 cărți unice în lume, mii de rarități. 
Vizitatorii acestei biblioteci, privind operele vechi de valoare universală ale 

unor celebri oameni de știință și scriitori, se opresc și asupra unei cărți vechi cu 
foile îngălbenite șl scoarțele tocite, purtînd numele modest al meșterului fierar 
Nagy Szabo Ferenc din Tg. Mureș. Memoriile lui Nagy Szabo Ferenc sînt scrise 
de mînă în secolul XVI.

Cronicarul descrie cu pasiune frînturl din întîmplărlle acelor vremuri. Foile 
îngălbenite ale vechil cărți, redau emoționant barbarul măcel organizat de feudali 
în Tg. Mureș, împotriva iobagilor care luptau pentru libertate.

Și atunci ca un singur om s-au ridicat laolaltă secuii șl romînli. Feudalii au 
simțit iarăși ce puternic știu să izbească cu furci și coase pumnii trudiți ai iobagilor 
secul șl români.

Te uiți la cartea veche și nu-țl vine a crede că aceste fol îngălbenite conțin 
atîtea mărturii ale tradițiilor seculare de prietenie și ajutorare frățească ale 
românilor și secuilor.

Citim azj cu emoție rîndurile vechi de patru secole ale cronicarului Nagy 
Szabo Ferenc despre prietenia secuilor și romînilor.

Pagina noastră „Azi prin Tg. Mureș", din ciclul de pagini speciale cu tema 
„Să ne cunoaștem patria!“, vrea să vă înfățișeze centrul administrativ al Re
giunii Autonome Maghiare, regiune care a luat ființă ca expresie a politicii na
ționale a partidului nostru.

Articolul 19 din Constituția noastră spune : Regiunea Autonomă Maghiară 
a Republici i Populare Romîne este formată din teritoriul locuit de populația com
pactă maghiară, secuiască și are conducere administrativă autonomă, aleasă de 
populația Regiunii Autonome...

Centrul administrativ al Regiunii Autonome Maghiare este orașul Tîrgu-Mureș.
„Azi prin Tg. Mureș" povestește despre vremurile noi care s-au 

statornicit în acest oraș din patria noastră liberă, despre prefacerea și reînoirea 
orașului, despre această muncă uriașă, stăruitoare și înflăcărată a oamenilor, 
uniți azi, mai mult ca orieînd.

Un

un 
ro

In dimineața a- 
eeea, sculptorul Ște
fan Csorvassy a fă
cut ultimele retușări 
la macheta în gips 
a unui grup de ță
rani răsculați. Artis
tul și-a găsit motiv 
de inspirație în lup
tele seculare ale ță
ranilor pentru liber
tate și pămînt. Sculp
tura înfățișează 
grup de țărani
mini și maghiari din 
timpul răscoalei lui 
Gheorghe Doja, por
niți împotriva asu
pritorilor cu topoare 
și coase.

Cunoscutul sculp
tor de naționalita
te maghiară Ștefan 
Csorvassy, laureat al Premiului de 
și al Medaliei de Aur a Păcii decernată 
de Consiliul Mondial al Păcii pentru 
sculptura „Partizanii coreeni’’, este un ta
lentat maestru al artei noastre plastice, 
un renumit și iscusit maestru al sculp
turii, crescut în anii regimului democrat- 
popular. Dalta lui dă formă și viață lem
nului de nuc și gipsului. Monumentele și 
sculpturile sale împodobesc astăzi sălile 
expozițiilor din țara noastră sau colindă 
prin sălile expozițiilor celor mai mari 
orașe ale Europei: Moscova, Viena, Buda
pesta, Praga, Stockholm etc.

Atelierul sculptorului Ștefan Csorvassy 
— o încăpere nu prea mare, însă cu fe
restre largi prin care lumina pătrunde 
din belșug — este situat pe una din stră
zile vechi ale Tg. Mureșului. Aici, în a- 
telierul său, în mijlocul creației sale, a 
schițelor și machetelor, își petrece sculp
torul cea mai mare parte a timpului. O 
mare parte din timp o dedică însă și vi-

Căutătorii

zitării și discuțiilor cu cetățenii din car
tier. Oamenii muncii din circumscripția 
electorală 136 l-au ales deputat în Sfatul 
popular al orașului Tg. Mureș.

E frumoasă și fericită viața pe care o 
trăiește azi în Tg. Mureș sculptorul Ște
fan Csorvassy. El nu va uita insă nicio
dată viața grea de mizerie pe care a tră
it-o în anii regimului burghezo-moșieresc.

— De la regimul burghezo-moșieresc nu 
am primit decît mizerie — ne spune 
Csorvassy — amintindu-și de anii grei ai 
uceniciei la fostul atelier particular 
de mobile Szekeliy-Reti din Tg. Mureș. 
Fiu de cizmar, n-am putut să învăț nici 
carte ca lumea dar mite să studiez arta 
sculpturii.

...Se lasă umbrele înserării. In atelie
rul sculptorului Ștefan Csorvassy s-au 
aprins luminile. Munca sa neobosită de 
creație pusă în slujba înfrumusețării vie
ții omului continuă.

de comori
— Vedeți — ne povestea tovarășul Lob 

Alexandru, directorul Combinatului de 
industrie locală „Lazăr Odon“ — nouă ni 
se mai spune și căutătorii de comori. 
Aceasta pentru că activitatea noastră se 
desfășoară pe baza cercetării și a desco
peririi de comori.

Rostul întreprinderii noastre este de a 
descoperi materii prime din resursele lo
cale și a le folosi producînd din ele bu
nuri de larg consum, alimentare și indus
triale și a le pune la dispoziția consuma
torilor contribuind prin aceasta la o mai 
bună aprovizionare a populației.

Combinatul oferă populației cele mai 
variate și diferite mărfuri. începînd de la 
șireturi și nasturi de sidef, pînă la covoare, 
pături, cărămizi, var. sobe de teracotă, de 
la confecții pentru copii pînă la cele mai 
diverse vase de bucătărie din argilă re
fractară. Și toate acestea sînt făcute din 
resurse locale. în ceea ce privește pro
ducția alimentară, combinatul și-a cîști
gat pe bună dreptate stima și aprecierea 
tuturor cumpărătorilor.

Acest combinat există de relativ scurt 
timp. în 1950 sfatul popular al orașului 
a inițiat organizarea combinatului. De 
atunci, întreprinderea a crescut an de an 
ajungînd ca astăzi să devină un adevărat 
combinat cu peste 30 de fabrici și unități 
de producție, dintre care peste 80 la sută 
folosesc materiile prime din resurse locale

De curînd s-a terminat construirea unei 
noi fabrici a combinatului, utilizînd și în 
această direcție pe o scară largă resur
sele locale. E vorba de fabrica de hîrtie 
foto sensibilă. Pentru prima oară în țara 
noastră s-a reușit să se producă diferite 
sortimente de hîrtii fotografice ca : hîrtie 

*mată și semi-mată, hîrtie lucioasă, hîrtie 
seismografică și cardiografică etc.

Prin folosirea rațională a resurselor lo
cale și a capacității mașinilor, colectivul 
combinatului a pus la dispoziția oameni-

lor muncii numai în primele 2 luni ale 
anului, peste prevederile planului, con
serve în valoare de 6.0C0 lei, cărămizi și 
țigle în valoare de 136.000 lei, vase refrac
tare în valoare de 97.461 lei, haine pentru 
copii în valoare de 45.615 lei, hîrtie foto 
sensibilă în valoare de 105.262 lei, făină 
comercială și mălai în valoare de 85.000 
lei etc.

Ne' aflăm în Palatul cultural 
al orașului. E o clădire masivă, 
cu acoperișul compus din țigle 
sinilii, roșii și albe, țigle smăl
țuite ce strălucesc în lumina 
soarelui. Palatul numără zeci 
de camere frumos împodobite 
care te impresionează plăcut- 
In ziua aceea — ca și în ori
care alta — mai bine de 1000 
de oameni ai muncii, elevi și 
studenți au intrat pe porțile 
Palatului cultural. Să facem și 
noi o scurtă vizită...

...La parter se află sala de 
teatru și concerte, 
spectacole artiștii 
Secuiesc de Stat.

Aici spectatorii

Aici dau 
Teatrului

„Scînteia tineretului4*
Pag. 2-a 29 mai 1955

pot vedea 
piesa „Făclia" de Ilyes Gyula, 
sau pot asculta concertul sim
fonic al Filarmonicii de stat din 
Tg. Mureș.

Zilnic zeci de tineri își petrec 
timpul liber in sălile de șah 
sau de lectură ale Palatului. 
Aici funcționează și biblioteca 
regională care dispune astăzi 
de peste 60.000 volume. Intr-un 
singur an — 1954 — ea a fost 
frecventată de un număr de 
36.400 de cetățeni.

La primul etaj se află Școa-

Neasemuit de fru
moasă e camera 
oglinzilor din Pala
tul cultural. Marii 
maeștri anonimi au 
creat de-a lungul

veacurilor vitralii care numai în palatele 
împărătești din basmele copilăriei s-ar fi 
putut găsi. Minunatele vitralii din această 
cameră, formate din bucățele de sticlă de 
toate culorile, asemenea culorilor curcube
ului, încheiate în cositor subțire, repre
zintă vechi legende secuiești.

Acești mari maeștri, în trecut robi pe 
pămînturile grofilor, au creat minunățiile 
artei populare pentru huzurul bogătașilor.

Aici, în orașul vitraliilor asemănătoa
re curcubeului, Muzeul Regional păstrea
ză un juvăț din secolul XVIII, aparat de 
tortură care a încătușat cîndva gruma
zul și mîinile miilor de robi romîni și 
secui. Aici, în orașul acoperișurilor de 
mozaic lucitor, găsim un vechi document, 
o pravilă a lui Gavrilă Bethlen, princi
pele Ardealului, către stăpînirea din 
scaunul Mureș, care cere ca de grabă să 
se purceadă la pedepsirea iobagului Nagy 
Hanga Ștefan, fugit de pe moșie.

★
Privit de sus, de pe platoul Cornești, 

Tg. Mureș ți se înfățișează în toată splen
doarea lui. Turnurile și cupolele vechi, 
amestecate cu clădirile moderne ce au 
răsărit ca din pămînt în anii aceștia, alcă
tuiesc noul mozaic al Tg. Mureșului de azi.

In partea de apus a orașului, aproape 
de Mureș, se ridică clădirea sobră a coo
perativei „Ciocanul". In preajma ei oa
menii au aliniat blocuri mari și Tg. Mu
reș a primit noi nume de străzi. Noul 
cartier muncitoresc crește ca un pui de 
om.

De aici, de pe platoul Cornești, poți ve
dea șantierele, construcțiile, clădirile în 
roșu care vor fi terminate curînd. Clă
dirile ultra-modeme din cartierul clini
cilor stau adîncite parcă într-un somn 
adine ; e liniște și tihnă de spital.

In Tg. Mureș nu poți găsi stradă fără 
copaci sau pomi, cum greu găsești vreo 
bordură fără flori — liliaci, narcise, tran
dafiri, lalele, garoafe...

După amiază străzile se umplu de for
fota oamenilor. Citești atîta bucurie, op
timism și dragoste de viață în ochii a- 
cestor oameni ! Unde se duc ei? Teatrul și 
cinematografele, bibliotecile cu sute de 
mii de volume în limba maternă, mu
zeele, terenurile sportive, concertele, îi 
așteaptă, pentru ei au fost create.

Duminicile, în Parcul de cultură și odih
nă „Lazăr Odon", ca și in parcurile din 
strada Panov e o adevărată paradă a cos
tumelor. Mîndre cu cizmulițe roșii șl 
pieptare împodobite cu fire de aur, trec 
Pe alei, la braț cu flăcăi.

Cu fiecare zori de zi, Tg. Mureș crește 
în toate cele patru vînturi, se face mai 
mîndru, mai bogat, pentru bucuria și feri
cirea celor mulți.

Asta e vederea Tg. Mureșului de azi. 
Unde sînteți voi mari maeștri anonimi 

din trecut, robi ai pământului, care ați 
hohotit în plîns cu mîinile încătușate, să 
vedeți creația de azi a urmașilor voștri ! 
Zeci de mii de mari maeștri anonimi, cu 
mîinile lor libere și înfrățite fac din Tg. 
Mureș un minunat oraș în fața căruia să 
pălească vitraliile voastre din camera 
oglinzilor.
rx I -r în vitrinele maga-Ue la I g. Mureș Zinelor din Tg. Mu- 

■ reș — ca și în ale
în Australia alt?r ora$? - p0*1 -------------------- vedea produsele coo

perativei „Arta popu
lară" : casete, bibelouri, servicii de birou 
și toaletă, păpuși mari și mici din lemn 
și ceramică etc. Sînt obiecte în care gin
gășia se împletește cu gustul artistic ales. 
Ele trădează mîn.a pricepută a maiștrilor 
artei populare.

Cooperativa „Arta populară" e tînără. 
A luat ființă abia în octombrie 1954, dar 
este în continuă dezvoltare. S-au creat de 
‘acum numeroase secții: strungărie în 
lemn, sculptură, pictură, ceramică și pă
puși. în aceste secții pot fi admirați la 
munca lor migăloasă meșterii sutelor de 
produse ale cooperativei.

Tinere pricepute, bune cunoscătoare ale 
artei populare romînești și secuiești se 
găsesc din belșug în Regiunea Autonomă 
Maghiară. în secția de pictură de pildă 
lucrează cîteva tinere venite nu de mult 
la oraș, din diferite comune ale Regiunii 
Autonome Maghiare: Ilona Streter, Ana 
și Elena Pop, Deneș Elizabet și altele. Au 
venit să lucreze la cooperativă și absol
venți ai școlii medii de artă printre care 
și utemistele Szocs Hilda, Balazs Etelka 
și Nagy Ibolya.

Produsele cooperativei sînt cerute și 
căutate și peste hotare. S-au primit co
menzi pentru diferite obiecte din Austra
lia, Danemarca, Norvegia, Elveția, Egipt 
și Siria, comenzi care s-au executat sau 
care mai sînt încă în cure de executare. 
Cum să nu fie mândri muncitorii coope
rativei „Arta populară" de frumoasele lor 
creații care din Tg. Mureș pleacă la mii 
și mii de kilometri, tocmai în îndepărtata 
Australie 7

Palatul
la populară de artă cu peste 
500 de elevi, care urmează 
cursurile de canto, balet, sculp
tură și pictură. Am vrea să vă 
povestim viața uneia din aces
te eleve : Demeter Margit.

Avea 8 ani cînd era în clasa 
a Il-a și mergea cu părinții pe 
cîmp să-i ajute la munca ogo
rului. Pămînt puțin, cîțiva ari. 
Pămînt puțin și cinci guri de 
hrănit, asta era toată averea ță
ranului sărac Demeter Balaj 
din Atid, sătuc de lingă Sîn- 
giorgiu de Pădure.

Margit a îndrăgit cîntecul 
încă de mică.

A învățat doi ani de zile să 
cînte la o scripcă veche.

După doi ani s-a zvonit că la 
Cristur se ține un examen pen
tru tinerii cîntăreți. Poate 
vină oricine. Sînt bine 
copiii celor

Intr-o zi 
vînt aspru, 
cu o vioară
a plecat singură la Cristur să 
dea examen. De la Atid și pînă 
la Cristur sînt 24 de kilome
tri.

După o săptămână de la exa-

să 
primiți

săraci.
de toamnă 
o fetiță de 
vai și amar de ea,

cu un
11 ani,

ÎNFLOREȘTE INDUSTRIA P
In anii puterii 

populare în Tg. Mu
reș au luat ființă ne
numărate fabrici și 
întreprinderi. Din- 
tr-un orășel de meș
teșugari, Tg. Mureș 
a devenit un puter
nic centru industrial.

Pe malul Mureșu
lui, în locul unui mi
zer atelier de panele, 
s-a ridicat în acești 
ani o impunătoare 
fabrică de mobilă: 
„Simo Geza“. Aci 
lustruitoarea Solyom 
Vilma își depășește 
zilnic planul de pro
ducție, iar Szekely 
Francisc a cîștigat ti
tlul de fruntaș în 

' lyom 
și Szekely 

sînt în în- 
De fapt în 
e întreaga

tlul de fruntaș 
producție. Și Sol; 
Vilma ’ "
Francisc 
trecere.
întrecere 
mul timp muncitorii

In ulti-fabrică.
__ ____ r ________  fabricii au dat 
peste plan 200 de garnituri de mobilă 
populară tip „Ardealul", mobilă mal’ fru
moasă, mal durabilă, mal Ieftină. Colecti
vul acestei fabrici și-a îndeplinit în cin
stea zilei de 1 Mai sarcinile ultimului an 
al ’ cincinalului.

Printre nenumăratele Întreprinderi noi 
construite se numără șl fabrica de unt 
„Transilvania", fabrica de pîine, clădirea 
uriașă a întreprinderii „Frigotehnica" etc. 
Dar nu s-au construit numai noi între
prinderi. Vechile ateliere și făbricuțe cu 
utilaj învechit au fost reconstruite, dez
voltate șl reutllate cu mașini moderne. Zeci 
de ateliere risipite ca ciupercile prin oraș, 
lăsate în paragină de foștii patroni au 
fost reorganizate în cadrul atelierelor cen
trale nou construite ale cooperativei me
talurgice „Ciocanul". De la înființarea ei, 
cooperativa a cunoscut o dezvoltare con
siderabilă. Numai de la începutul planu
lui cincinal la secția electro-aparataj 
lumul producției a crescut de 5,5 ori,

vo
lar

productivitatea muncii cu 25 la sută. In 
același timp, la secția de producție a bu
nurilor de larg consum, volumul produo- 
țiel a crescut de 7,5 ori.

Se dezvoltă întreprinderea metalurgică 
șl de produse chimice „Ludovic Minschl", 
fabrica de zahăr „Bernath Andrei", fabri
ca de cărămizi „Mureșul", ale combina
tului de industrie locală „Lazăr Odon" ale 
cooperativei de confecții „Textila Mure
șul" etc.

In aceste zile muncitorii din toate fa
bricile și întreprinderile orașului luptă 
pentru îndeplinirea sarcinilor ultimului an 
al cincinalului. In fruntea acestei lupte se 
află șl muncitorii fabricii de produse finite 
din piele „Petofi Șăndor”. El au realizat 
cu 11 zile înainte de termen planul de 
producție pe primul trimestru al acestui 
an. Datorită faptului că 95 la sută dintre 
muncitori participă la întrecerea socia
listă și folosesc pe scară largă metodele 
sovietice, productivitatea muncii a crescut 
cu 12 la sută față de plan, reallzîndu-se

totodată economii In valoare de 93.500 
lei.

Numai de la 1 ianuarie și pînă la 23 
martie, colectivul icestei fabrici a produs 
peste plan articole din piele în valoare de 
peste 962.000 lei.

Cu 11 zile înante de termen și-a în
deplinit planul de producție pe trimestrul 
I șl colectivul Atdiereior centrale de re
parații auto. Inovițlile șl raționalizările 
realizate de la îmeputul acestui an, apli
cate în producție, l-au ajutat pe muncitori 
să mărească prductivltatea muncii și 
să reducă prețul de cost al reparațiilor. 
Astfel, la rodajul notoarelor auto, prin în
locuirea benzinei cu gaz metan, se eco
nomisesc lunar 6.400 litri de benzină.

Trenuri lungi jărăsesc zilnic gara Tg. 
Mureș purtînd țe tot întinsul patriei 
produsele orașului Acesta e rodul îmbel
șugat al oamenilor înfrățiți în muncă șl 
viață.

Doi buni prieteni

La marginea 
orașului

Pe unul din dealurile ce înconjoară Tg. 
Mureș, în mijlocul brazilor veșnic 
verzi se înalță o clădire mare. Lo
cuitorii Tg. Mureșului cunosc bine această 
clădire așezată într-un colț pitoresc. îna
inte, aici era o cazarmă, școală d® ofițeri

pentru odraslele bogătașilor. în această clădire erau crescuți la școala crimei husarii 
fasciști ai lui Horty. Asupra acestei mici împărății a bradului s-a așternut azi 
liniștea studiului. Imediat după eliberarea țării, atunci cînd orașul abia începuse 
să-și lecuiască rănile războiului, aici a luat ființă Institutul medico-farmaceutic.

Zeci și sute de tineri maghiari, fii de muncitori și țărani muncitori din toate 
colțurile regiunii au venit la Tg.-Mureș să urmeze cursurile institutului. De atunci, 
de la înființarea lui, din acest institut au plecat în toate colțurile Regiunii Autonome 
Maghiare ca și în alte regiuni ale țării, peste 1.100 de medici și farmaciști care s-au 
pregătit pentru a îngriji sănătatea poporului.

Acum, în aceste zile, cînd institutul împlinește zece ani, alți numeroși tineri 
și tinere se pregătesc să devină medici. Pe mulți dintre aceștia îi întâlnești în fiecare 
zi în timpul orelor de practică la clinicile din vecinătatea institutului. în ultimii 
ani, în jurul Institutului medico-farmaceutic a luat ființă un adevărat cartier al cli
nicilor. Aici se află clinicile de neuropsihiatrie, de neurochirurgie și clinica de oftal
mologie. Pe aceeași stradă se află clinica infantilă, policlinica nr. 1, spitalul clinic 
unificat, clinica O.R.L. și altele.

A doua scrisoare
Nu știu dacă vă mai aduceți aminte de 

mine. V-am scris în urmă cu aproape trei 
ani și scrisoarea mea a fost publicată în 
nr. 1016 din 27 iulie 1952 ai „Scînteii ti
neretului". Era în zilele apariției proiec
tului nostru de Constituție. Atunci v-am 
scris că eu, Szabo Lajos, fost ucenic tâm
plar de la vîrsta de 13 ani, mașinist la 
Teatrul Secuiesc de Stat din Tg. Mureș, 
vreau să mă fac artist. în scrisoarea mea 
am arătat că proiectul Constituției mari
lor noastre drepturi mă face să întreză
resc împlinirea cutezătorului meu vis.

Cîteva luni după publicarea scrisorii 
mele, adică în toamna anului 1952, m-am 
prezentat la Institutul de teatru ,,Szent- 
gybrgyi Istvan" din Cluj la examenul de 
admitere. Nu mai e cazul să vă descriu 
ce am simțit. Vă sipun doar că am reușit.

A urmat apoi începutul vieții mele stu
dențești. Aveam de învins însă piedici. 
Resimțeam lipsa cunoștințelor de bază. 
Trebuia să 
învățam și la liceul seral. Am fost însă 
ajutat. Am 
am găsit la institut tovarăși de nădejde — 
comuniști, utemiști, profesori buni, prie
teni adevărați care m-ap sprijinit. Am 
muncit cu îndârjire. în anul II munca a 
mers și mai bine.

Acum sînt student în anul III al Insti
tutului de teatru „Szentgyorgyi Istvan" 
care s-a mutat aici la Tg. Mureș. Am stră
bătut un drum greu, dar am avut întot
deauna sprijinul partidului. Nu va fi 
ușor nici de acum încolo — trebuie să mai 
învăț multe pentru a-mi însuși pe deplin 
arta grea a actorului — dar același braț 
puternic îmi va veni în ajutor.

Vedeți, tovarăși, v-am scris în 1952 că 
vreau să fiu student la Institutul de tea-

depun multe eforturi. Seara

primit bursă și, ca peste tot,

culturii
men a venit o scrisoare pentru 
Margit. Era solicitată să vină 
la Tg. Mureș pentru un alt 
examen.

Au trecut de atunci ani. Pe 
atunci Margit știa cîteva lec
ții și un cîntec. Acum cîntă 
concerte de Mozart, Bach, Vi
valdi. Poate bunicul nici n-a 
auzit de acest Mozart. Și ea, mă 
rog, învață să pătrundă taine
le muzicii marelui compozitor

Aici cei de la școală au 
avut grijă de ea, i-au dat și altă 
vioară. A primit și cantină și 
cămin.

Anul acesta Margit va ab
solvi Școala medie. Va pleca la 
Institutul superior. Profesorul 
ei și directoarea spun 
un element excepțional, 
fi negreșit solistă. Pînă 
e cale lungă. Insă ori 
greu va fi drumul, 
parcurge.

...Și acum după ce 
cut-o pe Demeter

ea

că e 
că va 
atunci 
cit de 
îl va

cunos-am
Margit să 

ne continuăm mai departe vizi
ta. Tot în Palatul cultural, la 
etaj, se află muzeul regional. 
In colecțiile acestui muzeu se 
găsesc peste 500 de obiecte, în-

tru. Și într-adevăr am reușit să fiu. A 
doua mea scrisoare către „Scînteia tinere
tului" o semnez acum : „Lajos Szabo, stu
dent”. Anul viitor veți primi a treia scri
soare de la mine. Atunci sub numele meu 
voi scrie „actor". De ce pot să semnez 
azi „student", de ce numele meu va fi 
însoțit anul viitor de cuvîntul „actor" 7 
Nu e greu de răspuns la această între
bare. Oare nu este țara noastră patria li
beră a oamenilor muncii uniți și fericiți, 
patria împlinitoare a celor mai cuteză
toare vise ? La noi drepturile nu sînt cu
vinte vânturate, ci fapte ale vieții noastre 
de zi cu zi, ale vieții noastre libere și lu
minoase.

Sînt însă în lumea aceasta mare și oa
meni care nu privesc cu ochi buni reali
zările patriei noastre, care vor să reîn
toarcă domnia burghezo-moșierească, pen
tru a putea stoarce profituri de pe spi
narea poporului. Acestora pe semne că nu 
le este pe plac nici faptul că eu, Szabo 
Lajos, fost ucenic tâmplar, voi deveni ac
tor. Cercurile imperialiste subapreciază 
însă un lucru deosebit de important în- 
tîmplat în viața noastră. Noi, care am în
durat jugul greu al exploatării nemiloase 
și care am apucat zilele cînd putem deveni 
ingineri, medici ori actori, știm să ne iu
bim patria. Noi, cei care am stat sub bi
ciul greu al exploatării capitaliste și care 
trăim astăzi liberi, avem o forță înzecită. 
Noi, care am gustat frumusețea zilelor de 
azi, vom ști să apărăm tot ce am cucerit. 
Noi ridicăm din piepturile noastre un zid 
puternic, de nepătruns în jurul patriei și 
vieții noastre noi.

SZABO LAJOS 
student în anul III al Institutului de teatru 

„Szentgyorgyi Istvan" din Tg. Mureș

gOOODOOOOOOOOOOO OO0OOOOOOOOOflOC>

? ...Pop Emil e frezor. Voaro Vasile g 
8 de asemenea. Primul e romîn, iar ce- 8 
8 lălăit maghiar. Amîndoi lucrează in | 
| aceeași secție — secția freze — la ace- 8 
8 eași mașină. Anîndoi sînt utemiști. | 
8 S-au împrietenit în fabrică, în timpul g 
8 muncii și s-au divedit prieteni în toiul 8 
8 luptei pentru înfrângerea greutăților, | 
8 ajutîndu-se, critkîndu-se, sfătuindu-se. g 
g Pop Emil a vmit în fabrică cînd | 
8 aceasta — și chiar atelierul unde lu- | 
| crase — era încă în construcție.
g Voaro Vasile a venit în fabrică mai ? 
8 de curînd, după ce a absolvit școala | 
| medie tehnică. g
8 In toiul muncii însuflețite pentru în-8 
8 deplinirea și depășirea planului, pen- | 
| tru ridicarea calificării lor profesionale, g 
8 s-au împrietenit. E drept, au existat și | 
8 unele discuții mai aprinse. Așa s-a în-| 
8 tîmplat atunci cînd Voaro a început să 8 
g neglijeze curățirea mașinii. Incidentul 8 
8 s-a rezolvat însă repede, după o discu- | 
| ție mai serioasă. Voaro s-a angajat să 8 
g nu mai lase niciodată mașina neîngri- 8 
8 jită. o
8 Acum, duminicile și în general tim- g 
g pul liber, cei doi tineri muncitori — 8 
8 deyeniți cunoscuți în fabrică pentru |, 
8 priceperea lor — și-l petrec împreună, g 
8 Merg ia cinematograf, la teatru, fac 8 
8 sport sau merg în excursii.
| Acum sînt în întrecere socialistă pen- 8 
8 tru a da mai multe produse și mai | 
8 bune pentru pace, pentru înflorirea pa- 8 
8 țriei comune. Indiferent de rezultatul 8 
8 întrecerii, Pop Emil și Voaro Vasile vor ? 
8 rămîne mereu doi buni prieteni. g JO oo oo oo oo oo oo oo oo oo ce oo oo oc oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo co oo

mamut 
fier sau 

de os, din diferite epoci pre
istorice, pînă la documente da
tină de pe vremea stăpînirii ro
mane în Dacia. Aici se află 
capul de alabastru al zeiței Ju- 
nona descoperit la Cristești (ra
ionul Tg. Mureș).

cepînd de la fosilele de 
și unelte de bronz, de

Din viața orașului
• Nu de mult s-au terminat lucrările 

unei noi stații de radio-amplificare. E 
vorba de stația care deservește — prin 
cele 300 difuzoare de care dispune — 
complexul C.F.R. precum și gara orașu-' 
lui și împrejurimile sale.

• La marginea de răsărit a orașului 
se construiește un nou cartier muncitoresc. 
Blocurile moderne cuprind mal multe 
apartamente formate din 2 camere, bucă
tărie, cămară, baie, instalații de apă, gaz 
metan și electricitate. De curînd s-au mu
tat în noul cartier 41 familii de munci 
tori de la Trustul de Construcții. 20 fa
milii de muncitori de la fabricile „Simo 
Gheza", „Andrei Bernath" și altele.

• în Tg. Mureș activitatea sportivă a 
luat în ultimii ani un avînt deosebit. De 
la cei 200 de sportivi înregistrați în 1945 
s-a ajuns astăzi la peste 65 de colective 
sportive bine organizate care cuprind 
aproximativ 12.000 sportivi. Pentru a asi
gura condiții corespunzătoare practicării 
diferitelor ramuri sportive, s-au construit 
și amenajat peste 45 de terenuri și baze 
sportive.

® în trecut Tg. Mureș n-a avut școli 
suficiente. Azi funcționează în oraș 4 
școli elementare cu 4 clase, 7 scoli ele
mentare cu 7 clase, 4 școli de 10 ani 4 
școli profesionale și 9 școli medii tehnice, 
în comparație cu anul 1939, în prezent, 
corpul didactic din oraș a crescift cu 75 
la sută.

• De la începutul anulut. O.C.L. „Aii- 
mentara" a pus la dispozȚie oamenilor 
muncii prin cele 49 magazine, 9 chioșcuri, 
15 magazine de pîine și 10 de carne.

O.C.L. „Industrial" deservește pe cetă- 
'* «« ............. încăiță-

casnice.

Karoly, „Muza cu liră" și mul
te altele. In aceste zile în sălile 
muzeului s-a deschis expoziția 
retrospectivă de pictură și de 
sen „Camil Ressu".

Aici, în acest palat minunat 
huzureau pe vremuri grofii, 
baronii, moșierii și mai rrșarii 

orașului. Pi
cior de „nespă
lat" n-a putut 
urca pe atunci 
scările de mar
moră.

Aici, în 
cest palat 
nunat, învață 
muzica lui Mo
zart eleve ca 
Demeter Mar- 

poți ve- 
ureînd 

scările largi de 
marmură muncitori ai orașului, 
colectiviști, țărani muncitori din 
satele regiunii, studenți și elevi, 
căci cultura a fost redată ade
văratului ei născător, poporu
lui.

Urci un etaj mai sus și pri
virile ți se plimbă pe tablourile 
galeriei de pictură. Printre co 
morile galeriei se află pictura 
„Ciobănașul" de N. Grigorescu. 
„Hora" de Theodor Aman, stu
diul pictorului maghiar Lotz

a-
mi-

țeni prin 38 magazine de textile, 
minte, galanterie, metal, obiecte 
mobile etc.

• Cartea în Tg. Mureș e un 
mult căutat. Directorul centrului 
brării și difuzare a cărții povestește că 
zecile de mii de cărți trimise pentru Tg. 
Mureș nu satisfac cerințele crescînde ale 
populației. Noutățile nu se mai găsesc Ia 
2—3 zile după apariție. De pildă, în luna 
martie s-au vîndut 61.633 cărți. (Tg Mu
reș are circa 70.000 de locuitori).

® înainte de 1944 la Tg. Mureș erau 
18 medici, 3 surori și 3 moașe. Acum nu
mărul medicilor ș-a înzecit. Tn oraș au 
grilă de sănătatea oamenilor muncii 180 
medici, 18 felceri, 22 surori de ocrotire

4 surori școlare și 14 moașe.

obiect 
de 11-

( Pagină redactată de 
f ȘTEFAN HALMOȘ 
f șl AL. PINTEA 
r



Zece ani de la Înființarea universității „Bolyai“
Se împlinesc 10 ani -------

de 1® înființarea țjg Hagy Ludovic
universității cu limba prorector al universității „Bolyal“-CluJ 
de predare maghiară 
„Bolyai" din Cluj.

înființarea universității „Bolyai" a în
semnat o victorie a politicii înțelepte a 
partidului nostru în problema națională, 
înfăptuit în condițiile istorice create de 
eliberarea Romîniei de către eroicele ar
mate sovietice, actul de naștere a,i uni
versității „Bolyai” a constituit o dovadă 
a triumfului ideilor leninist-staliniste des
pre problema națională asupra concepții
lor naționaliste, șovine ale cercurilor reac
ționare atît maghiare cît și romînești. 

z Lupta n-a fost de loc ușoară. La adăpos
tul unor lozinci patriotarde, naționaliste, 
cercurile reacționare au încercat să îm- 

edice înființarea universității, iar mai 
apoi au vrut să zădărnicească transfor
marea acestei instituții de învățămînt su
perior într-un înalt for al științei și cul
turii înaintate.

Cucerirea puterii politice de către pro
letariat în alianță cu țărănimea munci
toare, sub conducerea partidului, a făcut 
posibilă zdrobirea tuturor acestor încer
cări și a permis înflorirea — într-un ter
men relativ scurt — a acestei instituții 
universitare.

Importanța deosebită a înființării uni
versității „Bolyai" trebuie judecată nu
mai în cadrul ansamblului de măsuri 
luate de statul nostru democrat-popular 
pentru justa rezolvare a problemei națio
nale. Decretul-lege de înființare a aces
tei universități, apărut într-un număr al 
Monitorului Oficial di'n mai 1945, consti
tuie doar o verigă în lanțul de măsuri 
luate de partid și guvern pentru asigura
rea deplinei egalități în drepturi' a minori
tăților naționale cu poporul romîn. Numai 
pe fundalul marilor realizări obținute în 
acești ani în ceea ce privește întărirea uni
tății moral-politice a poporului nostru 

oate fi apreciată la adevărata el valoare 
înființarea — în urmă cu 10 ani — a ual- 
versitățil „Bolyai".

An de an, universitatea noastră a cres
cut. Neprecupețindu-și grija și atenția, 

‘ statul democrat-popular a înzestrat insti
tutul nostru cu material didactic modern, 
a răspuns cerințelor unui învățămînt cu 
adevărat științific prin asigurarea unui co
lectiv de cadre didactice cu o înaltă cali
ficare profesională. Este bine să dau aci 
cîteva cifre grăitoare. Dacă în anul uni
versitar 1945—1946 numărul sălilor de 
curs și al laboratoarelor era de 40, în anul 
universitar 1954—1955 el s-a ridicat la 75. 
In cei 10 ani scunși de la înființarea sa, 
universitatea și-a mărit numărul locurilor 
ajungînd azi să poată cuprinde un număr 
de 1788 Studenți dintre care 870 primesc 
burse lunare. Unii dintre ei, fruntași la 
învățătură ca David Albert din anui III al 
Facultății de istorie-filologie primesc burse 
republicane, alții burse „Gheorghe Gheor
ghiu-Dej", iar studentei fruntașe Kozma 
Gyorgyl din anul IV al Facultății Istorie- 
filologie i-a fost acordată bursa „Nicolee 
Bălcescu". Aceasta s-a putut realiza și 
prin aceea că în cadrul universității a cres
cut numărul facultăților. în momentul 
creării sale, universitatea avea următoa
rele facultăți: litere și filosofie, drept și 
economie politică, științe, medicină umană, 
în decursul celor 10 ani, Facultatea de me
dicină umană a fost transferată la Tg. Mu
reș, în cadrul Institutului medico-farma- 
ceutic cu limba de predare maghiară. în 
cadrul universității au luat ființă noi fa-

■ cultă ți, printre care: matematică, fizică, 
chimie, științe naturale, geo-geografie, pe
dagogie și altele.

A crescut de asemenea numărul cadre
lor didactice. în anul 1946, de pildă, nu
mărul acestora era de 111, iar în anul uni
versitar 1954—1955 de 314. Universitatea 
noastră se mîndrește cu asemenea persona
lități științifice ca Bânyaî Ladislau, recto
rul universității, Szăbâdi Laszlo și alții.

Ca rod al atenției și grijii acordate de 
partid și guvern universității noastre, ni
velul general științific a crescut în mod 
simțitor. în cadrul orelor de curs, al se- 
minariilor, Ca și în mijlocul’ cercurilor 

’ științifice, studenții, sub îndrumarea pă
rintească a cadrelor didactice, desfășoară 
o bogată activitate creatoare. De pildă, în 
cadrul recentei conferințe orășenești a

In cinstea Festivalului Mondial al Tineretului

cercurilor științifice 
studențești au fost 
prezentate 11 refera
te dintre care„Ipofi- 
za și șocul insulinei”, 
redactat de studentul 

Majai Adalbert din anul IV al Facultății 
de științe naturale și ,.Dezvoltarea clase
lor sociale la secui", prezentat de Fa
bian Ernest, student în anul III la Facul
tatea de filologie-istorie, au fost mult 
apreciate de către participanți.

Ca rezultat al acestei activități, munca 
de pregătire pentru examene a studenți
lor a și început să dea roade îmbucură
toare. Numeroși studenți din anul IV care 
au dat deja examene la unele materii du 
obținut calificative de „foarte bine". Ast
fel, studenții Bogos Sândor, Lâzăr Berta 
și alții s-au remarcat în răspunsurile lor 
la examenul de fiziologie a animalelor, a 
omului, obținînd calificative de „foarte 
bine".

însușirea creatoare a metodelor învăță
mântului sovietic a făcut ca în cadrul uni
versității noastre să se acorde o mare 
atenție îmbinării cunoștințelor teoretice cu 
cele practice. A intrat în obișnuința uni
versității noastre ca studenții să-și petrea
că o parte din timpul lor liber pe teren, 
în mijlocul oamenilor, studiind obiceiurile 
lor, moravurile, felul de viață, tradițiile. 
Asemenea cercetări le-au făcut studenții 
din cadrul Facultății de filologie-istorie, 
care, sub conducerea lectorului Andrei 
Bereczky, au cercetat evoluți'a satului ar
delenesc luînd ca model Suceagul, o așe
zare aflată în apropierea Clujului. Depla
sările făcute în această așezare, unde tră
iesc laolaltă, într-o deplină frăție, români 
și maghiari, le-au dat posibilitatea să în
treprindă o serie de cercetări geografice, 
etnografice și arheologice deosebit de in
teresante.

Toate aceste acțiuni creează de bună 
seamă condițiile necesare ridicării nivelu
lui cultural al studenților, ajutându-i în 
același timp să închege prietenii trainice 
cu studenții romîni de la universitatea 
„Victor Babeș" și de la celelalte institute 
de învățământ superior din Cluj.

Acum, cu ocazia sărbătoririi a 10 ani de 
la înființare, ne gîndim cu adâncă emoție 
la drumul parcurs de studenții și cadrele 
noastre didactice. în cei 10 ani, universita
tea noastră a dat patriei s»te de cadre în 
cele mai diverse specialități, cadre cu o 
calificare superioară, capabile să contri
buie la ridicarea economică și culturală a 
țării noastre. Noi ne mândrim cu aseme
nea absolvenți, ca Geza L„ cercetător știin
țific la Institutul dr. Cantacuzino din 
București, Mucsi Ernest, chimist la com
binatul siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej" 
din Hunedoara, Vita Ladislau, lector la ca
tedra de economie politică a universității 
„Victor Babeș", Gâll Dionisie, director al 
Școlii medii de 10 ani cu limba de pre
dare maghiară dfri Cluj. Un însemnat nu
măr dintre absolvenții universității noas
tre au fost promovați în rtndurile cadre
lor didactice.

Un sprijin important în munca cadrelor 
didactice l-a acordat și continuă să-1 acor
de organizația U.T.M. din universitate. Sub 
îndrumarea permanentă a organizației de 
partid, utemiștii fruntași la învățătură, 
exercită o influență iot mai hotărîtoare 
asupra celorlalți studenți în vederea ridi
cării pe o treaptă iot mai înaltă a proce
sului de învățămînt. Totodată, organizația 
U.T.M. sădește în inimile 
siunea pentru frumusețea 
care și-au ales-o în viață, 
tru tradițiile universității,
de luptă și de jertfe al poporului romîn.

La sărbătorirea a 10 ani de la înființarea 
universității ,,Bolyai" din Cluj, noi ne an
gajăm să răspundem înaltei prețuiri pe 
care ne-o acordă partidul, neprecupețind 
nici un efort pentru a dărui patriei un 
număr tot mai mare de cadre bine ca
lificate, competente, devotate cauzei con
struirii socialismului în Republica Popu
lară Romînă.

Corespondenții scriu despre 
activitatea sportivă

: Pe lîngă cercurile ce activează în ? 
? cadrul Casei pionierilor din Vălenii de : 
? Munte a luat ființă șl un cerc de aero- •
• modelism, :
? Pe mesele din sală, pe pereți, sau • 
; atîrnate de plafonul încăperii se gă- • 
? sese tot felul de avioane: unele mal ■ 
: mici, altele mai mari, unele cu schele- ■ 
? tul îmbrăcat în hîrtie cafenie, altele • 
: cu hîrtie transparentă, iar altele cu • 
? motoraș și elice, întocmai ca avioanele ■ 
î cele mari. Constructorii lor nu sînt alții • 
î decît pionierii, membri ai cercului de • 
? aeromodelism. •
! Visul lor ca și al tuturor pionierilor • 
: din patria noastră va prinde viață. Azi • 
l ei sînt aeromodeliști, mîine vor fi con- • 
j structorl de avioane sau șoimi neînfrl- •
■ câți ai cerului patriei. •
• Corespondent
? MIRCEA STANESCU ?
T •
• Majoritatea elevilor de la Școala ’
• medie de băieți din Deva au trecut ’
• normele complexului G.M.A. Pe piep- î 
? turile a 105 tineri din școala noastră •
• strălucesc insignele G.M.A. De curînd, •
■ pe terenul sportiv al școlii, 83 elevi î
• și-au trecut cu succes toate probele :
• G.M.A. de gradul I. Dorința noastră ?
• este ca nici un elev să nu fie fără in- :
• signa G.M.A.

Corespondent
? STELIAN MUNTEANU ?
: Ț
: La gospodăria agricolă de stat Bu- ?
? cium, raionul Iași, activitatea sportivă : 
: este tot mal intensă. De curînd, 25 de î 
I tineri din gospodărie și-au trecut toa- : 
? te probele G.M.A. gradul I. Printre ? 
? aceștia sînt și fruntașii în producție ’ 
’ utemiștii Soarei Constantin șl Mocahu * 
; Ion. i

Corespondent ;
? DAN ELIȘCA •

• Tn vederea concursurilor sportive • 
ț ale tineretului ce se vor desfășura în •
• cinstea celui de al V-lea Festival Mon- T
• dial al Tineretului șl Studenților de la *
• Varșovia, sub îndrumarea organizației *
• de partid șl cu sprijinul organizației *
• de bază U.T.M., tinerii din comuna *
• Cucuruzu, raionul Giurgiu și-au amena- *
• jaț o bază sportivă. In spatele morii •
• din comună, pe un loc viran, peste 30 ? 
î de utemiști" șl tineri au început lucră- * 
î rile de amenajare a terenului pe care *
• l-au nivelat șl l-au marcat conform re- *
• gulamentului. Utemiștii Florea Stăn- *
• ciulescu, Ion Preoteasa, Cojocaru Ion, *
• Pîrlog Stan și Dicu Zamfir s-au evl- * 
î dențiat în această frumoasă acțiune.
• Acum pe terenul de sport al comu- ?
• nei Cucuruzu, tinerii se antrenează in- * 
î tens în vederea participării la compe- ?
• tițlile ce se vor desfășura în cinstea * 
ț Festivalului.
• Corespondent
î GHERMAN OVIDIU :r _ _ _ _ _ <

Din activitatea cursanților cercului politic
în toamna anului trecut, în satul nos

tru, Lunca Frumoasă, din raionul Cislău, 
s-a deschis un cerc politic U.T.M. Tova
rășului Călin Vasile, secretar al acestei 
organizații de bază U.T.M., utemiștii i-au 
încredințat și sarcina de a conduce cercul 
politic. Cum a muncit tov. Călin Vasile ? 
Aș putea vorbi mult despre felul cum se 
pregătea propagandistul pentru fiecare 
lecție, despre ajutorul pe care l-au primit 
cursanții în tot timpul anului etc. Faptele 
vorbesc însă mal bine.

Organizația de bază U.T.M. sub condu
cerea organizației de partid, trebuie să 
facă educație comunistă tinerilor țărani 
muncitori din comună. Cercul politic e 
una din formele prin care organizația își 
îndeplinește această sarcină. în una din 
zile, 6 tinere fete, în urma muncii de lă
murire dusă de utemiști, au cerut să ur
meze cursurile cercului nostru politic. Ală
turi de cei 18 utemiști, cele 6 tinere aju
tate îndeaproape de propagandist s-au 
străduit să-și însușească cît maî temeinic 
cele predate în cerc. Cunoscând îndea
proape preocupările organizației, partici
pând la unele acțiuni întreprinse de orga
nizație, în cursul anului de învățămînt po
litic, ele au cerut să fie primite în U.T.M.

Multe lecții s-au predat la cercul no
stru politic. Dar n-a fost una în care pro
pagandistul să nu fi legat problemele teo
retice de sarcinile ce reveneau organiza
ției U.T.M. din satul Lunca Frumoasă. 
Fiecare tânăr, fiecare cetățean din sat are 
datoria să-șa predea cotele către stat. Și 
despre acest lucru au învățat partlci- 
panții la cercul politic. Dar în satul 
nostru s-au mai găsit cetățeni care niu au 
respectat această obligație. Elevii cercu
lui politic însă au aplicat în practică 
ceea ce au învățat. Cele 6 echipe for
mate din tinery, cursant! au mers din 
casă în casă pentru a lămuri cetățenii 
despre importanța predării cotelor. Ute
miștii Constantin A. Drăghicl, Eleonora

Bogza și Dida Neagu au muncit cu mult 
simț de răspundere. Ei au lămurit pe toți 
cetățenii de pe strada de care răspundeau, 
convingîndu-1 să-și predea cotele în în
tregime pe anul 1954 și pe primul tri
mestru al anului în curs.

în comuna Pîrscov s-a construit prin 
muncă voluntară clădirea căminului cul
tural. Utemiștii din satul Lunca Fru
moasă în frunte cu cursanții cercului po
litic au dat și aici o mână de ajutor. Ei 
au efectuat peste 600 ore muncă volun
tară. Aspectul satului lor a început să-i 
intereseze din ce în ce mai mult. Cele 
2 drumuri ce duc spre pădurea de lîngă 
Petraru s-au desfundat. Căruțele nu mai 
puteau pătrunde pînă la pădure. Cursan
ții cercului politic au luat inițiativa repa
rării lor. Și cum puteau trece cu vederea 
faptul că în cîmp există o fîntînă pără
sită ? în scurt timp fîntîna a fost dată în 
folosință. Propagandistul cercului politic, 
tov. Călin Vasile, alături de Mania Boga 
și Dida Neagu, Anica Stanciu, Mia Dră- 
gulin, Ion Drăgulin, Vasile Stanciu, State 
Zaharia și alții au lucrat cu mult suflet 
pentru înfrumusețarea satului.

Au fost plantați de asemenea 245 pomi 
fructiferi. Numai Constantin A. Drăgulin 
a plantat 21 pomi, iar Dida Neagu 18.

Acestea sânt doar cîteva fapte care 
dovedesc ce influență au avut cunoștin
țele căpătate la cercul politic în munca 
și viața utemiștilor și a tinerilor din sa
tul nostru.

Acum cîtva timp, într-un cadru săr
bătoresc cursul nostru politic și-a închis 
cursurile. Cursanții au participat activ 
la discuții, mulți dintre ei dând dovadă 
de maturitate politică în dezbaterea pro
blemelor. La convorbirea de închidere a 
cercului politic s-au stabilit concret sar
cinile ce revin fiecărui cursant în pe
rioada imediat următoare.

Corespondent 
DINCA DUMITRESCU

-O'

Congresul Mondial al mamelor se va ține 
la Paris între 7—10 iulie

Comitetul Internațional de pregătire a 
Congresului mondial al mamelor face cu
noscut că Congresul mondial al mamelor 
se va ține la Paris între 7-10 iulie.

Pregătiri active se duc în 65 de țări. Se 
formează delegații care să reprezinte cele 
mai diferite pături de femei; numeroase 
organizații' feminine și personalități femi
nine susțin obiectivele Congresului, de a 
apăra copiii împotriva războiului, pentru 
dezarmare și prietenie între popoare.

Luna iunie va fi „luna mamelor” în 
cursul căreia vor avea loc numeroase în

truniri, discuții și tot felul de acțiuni 
în susținerea Congresului mondi'al al ma
melor. Aceasta va îngădui fiecărei mame 
să-și exprime nădejdile șl revendicările 
și să aleagă delegatele pentru congres, 
pentru a da glas voinței lor hotărâte pen
tru pace.

S-a adresat o invitație tuturor organiza, 
țiilor de femei, tuturor organizațiilor din 
care fac parte și femei și tuturor mame
lor, să sprijine Congresul, să se pregătea
scă pentru el și să trimită delegații.

Manifestări cinematografice pentru tineret

Ce sa cltîm
/x/ />/

Manole Cluceru: 
obținut 59.920 kg. 
zahăr la hectar.

?
?

studenților pa- 
profesiunii pe 
dragostea pen- 
pentru trecutul

Crește numărul inovațiilor
Cu mașina specială de frezat pene și 

oglinzi' la ventilele-vane, numărul inova
țiilor aplicate în industria petroliferă, în 
primele 4 luni ale acestui an, se ridică la 
501, iar valoarea economiilor anuale ce se 
realizează se ridică la suma de 13.807.657 
lei.

Această mașină se compune din 1.500 de 
piese și înlocuiește complect munca ma
nuală. Inventată de maistrul mecanic Ion 
Anghel de la atelierul oficiului de ex
tracție Boldești, ea va fi introdusă în cu
rînd în fabricația de serie la uzinele „1 
Mai" din Ploești.

în întîmpinarea celui de al V-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și Studenți
lor pentru Pace și Prietenie de la Var
șovia, Ministerul Culturii, împreună cu 
C.C. al U.T.M., organizează în perioada 
15 iunie—30 august 1955, manifestații ci
nematografice pe tot cuprinsul țării. Cu 
acest prilej vor fi prezentate filme care 
prin tematica și conținutul lor pasionează 
tineretul. Manifestațiile cinematografice 
vor fi precedate de conferințe și împletite 
cu manifestări culturale ale tineretului.

Totodată. în cadrul manifestațiilor cine
matografice se vor organiza cicluri de fil
me „Săptămîna tineretului", precum și 
„Festivalul filmului polonez".

Cu ocazia Festivalului filmului polonez" 
vor fi prezentate filmele : „Cei 5 din strada 
Baraca", „O noapte de amintiri", „Sub 
steaua frigiană", „Urmărirea", „Pe bari
cadă", „Sfîrșitul unei cariere".

în Buciuireștl vor .rula următoarele fiilme, 
în cadrul manifestațiilor cinematografice, 
în luna iunie : „Imblînzitoarea de tigri", la 
Gh. Doja, Boleslaw Bieruit, 23 August; 
„2x2==cîteodată 5“, la Nicolae Bălcescu, 
Munca; „Bănuțul", la Tineretului1; „Intr-un 
port îndepărtat", la Moșiilor; „Mandi", la 
Patella, I. C. Frimu, înfrățirea, 1 Mal, 
Alex. Saihiia, Libertății, Gh. Doja ; „Me
rele de aur", la Raihova, IWe Pintllie, Va- 
6ile Roaiită; „Eu șl bunicul", la Alex. 
Popov, Flacăra, Moșilor; „Libelula"—„Pe 
drumul libertății", la Cultural, clubuj 
Gravi ța Roșie, 1 Mart.

în numerele următoare ale ziarului vom 
publica lista filmelor care vor fi prezen
tate și în celelalte orașe, precum șj în 
satele țării.

și Studenților de la Varșovia

Pregătirile ansamblului
artistic al U.T.M.

Ansamblul artistic 
lai U.T.M. laureat al 
Festivalurilor Mon- 
iiale ale Tineretului 
'și Studenților de la 
jteriin și București 
desfășoară în aceste zile_ ..________  _

• oogată și intensă activitate. Seară de seară, 
ținerii muncitori, funcționari, studenți și 
elevi care alcătuiesc colectivele acestui 
mare ansamblu de artiști amatori, se 
pregătesc cu multă însuflețire și minuțio
zitate, plini de elan și nestăvilită bucurie, 
oentru cel de al V-lea Festival Mondial 
jl Tineretului șl Studenților de la Varșo 
via. însuflețirea lor tinerească în muncă, 

, :omplectată cu îndrumarea atentă și corn. 
potentă a maeștrilor de specialitate, îi face 
fă obțină zi de zi succese tot mal însem- 
late în pregătirea lor, în desăvîrșirea mă- 
estriei artistice, conștienți de marea lor 
răspundere.

Tradiția frumoasă și bogată de muncă 
S realizări a acestui ansamblu care a 
participat la toate marile manifestări ar- 
istice internaționale ale tineretului din 
■ltimii opt ani este transmisă elementelor 
inere, de curînd intrate în ansamblu, în- 
uflețindu-le în muncă și realizări. în pau- 
ele dintre repetiții se încing discuții 
prinse, se povestesc amintirile. Mefcbrii 
pai tineri ai ansamblului, unii abia Teșiți 
lin rîndurile pionierilor, se strâng în ju- 
ul tovarășilor mai vechi care și-au în- 
eput activitatea cu 5-6 ani în urmă, asal- 
îndu-i cu un noian de întrebări, dornici 
lă afle cît mai multe amănunte despre 
tinerii care au participat la Festivalurile 
recute, despre cele văzute peste hotare, 
iespre prietenii tineri artiști din diferite 
firi, despre... dar cîte lucruri interesante 
iu sînt de aflat ! Tovarășii din ansamblu 
'are au avut fericirea să participe la 
’estivalurile de la Praga, Budapesta, Ber- 
‘n și București, sau să meargă în turnee 
h Uniunea Sovietică și R. P. Polonă, 
și povestesc amintirile emoționante, le 
rată celor tineri din ansamblu fotogra- 
îi, ilustrații, scrisori de la prieteni dragi 
țin toate colțurile lumii pe care i-au cu- 
pscut cu aceste prilejuri. Și după astfel 
e discuții munca de pregătire e reluată 
u și mai mare însuflețire.
Ansamblul U.T.M. a început pregătirile 

entru Festivalul de la Varșovia încă din

Marin Constantin 
directorul Ansamblului artistic 

al U.T.M.-București

de primăvară o

toamna anului trecut. 
Echipa de coregrafi, 
desenatori și compo
zitori a ansamblului a 
vizitat numeroase sa
te din regiunile Cluj, 

Suceava și altele, culeJTimișoara, Arad, 
gind un bogat și valoros material folcloric 
care a fost prelucrat cu grijă, realizîn- 
du-se noi suite de dansuri populare romî- 
nești, puse apoi în lucru la începutul aces
tui an. O altă echipă alcătuită din diri
jorii formației corale a vizitat diferiți 
compozitori din țară și a cercetat vechi 
manuscrise ale marilor noștri compozitori 
clasici, alegând pentru repertoriul corului 
cele mai valoroase cîntece.

Odată terminată munca de strângere și 
pregătire a materialelor, odată repertoriul 
stabilit, colectivele ansamblului au în* 
ceput Intens repetițiile. Zilnic, dansatorii 
folosesc metode multiple în pregătirea lor 
— studii la bară, studii folclorice, gimnas
tică în ansamblu, finisarea și omogeniza
rea mișcărilor fiecărui dansator și ale în
tregului ansamblu de dansuri etc. Coriștii 
iau lecții la canto, fac exerciții de organi
zare, de încălzire a vocilor, repetiții pe 
voci, omogenizarea lor. Toate acestea au 
menirea să asigure o temeinică pregătire 
a fiecărui om din ansamblu, a ansamblu
lui artistic în întregime, muncindu-se cu 
multă răbdare, cu migală de cele mal 
multe ori, nefiind lăsat la o parte nici 
cel mai mic amănunt, cît de neînsemnat 
ar părea el

Formația corală pregătește un reperto 
rlu bogat și variat: cîntece de tinerei 
romînești și străine, cîntece populare 
clasice etc. Corul va executa unele cîntece 
cu acompaniamentul orchestrei simfonice, 
altele cu orchestra populară, cu acompa
niament de pian seu a capella. Din reper 
torlul bogat al corului fac parte printre 
altele: „Mîndria mea, Patria mea" de 
George Klein, ..Cîntec tineresc de muncă” 
de Filaret Barbu. „Cîntec pentru patrie” 
de Florin Comișel, „Cîntecul tineretului” 
de Muradelli (în limba rusă). „Slăvim pa 
cea” de compozitorul bulgar Obretenov, 
„Cîntecul partizanilor francezi” de Anne 
Marly (în limba franceză), „Răsărit la 
Alei” — cîntec popular revoluționar chi
nez (în limba chineză), „Cîntec popular 
german” prelucrat de Manfred Gtltner,

„Dolina” și „Kukuleczka” (în limba po
loneză).

De asemenea în repertoriu avem cîn
tece populare romînești prelucrate de 
compozitorii noștri, cum ar fi : „Lino 
Leano” și „Joc de doi” de Nicolae Ursu, 
„Hora cu strigături”» de Lungu, „Foicica 
bobului” de Gh. Dumitrescu, „Foaie verde 
murele” de Croitoru și multe altele. Cu 
multă atenție sînt pregătite o seamă de 
cîntece populare romînești dintre cele 
mai frumoase, pe care corul le va inter
preta împreună cu orchestra de muzică 
populară de tineret, distinsă cu premiul I 
la Festivalul Mondial de la București. 
Contopirea corului și orchestrei populare 
pentru interpretarea unora dintre cele 
mai frumoase cîntece populare romînești, 
va scoate în relief bogăția de nuanțe a ve
chilor cîntece romînești ca „Perinița”, 
„La cules de cucuruz”, „Zărzărică, zăr- 
zărea” sau „Sîrba din căruță”, melodii 
foarte cunoscute și iubite de oamenii 
muncii din țara noastră, dar care n-au 
fost interpretate pînă acum de formații 
corale.

Din repertoriul clasic universal, corul 
pregătește spre a fi interpretate, cu acom- 
oaniamentul orchestrei simfonice, „Valu
rile Amurului" de Socolov, „Corul țărani
lor” din „Cavaleria rusticană”, de Pedro 
Mascagni și „Dunărea albastră” de Jo
hann Strauss.

Colectivul de dansuri al Ansamblului 
U.T.M., laureat al Festivalului de la 
București, pregătește sub conducerea ma 
estrei Aurelia Săuțeanu cinci dansuri noi : 
„Suită de dansuri din regiunea Timi
șoara”, dansul oltenesc „Hîrjoana”, un 
dans din regiunea Suceava și „Hora din 
Moldova” (un dans al fetelor). „Dans de 
iarnă din Năsăud” și „Dans din Vlașca” 
care conplectează repertoriul acestui co
lectiv.

Cu cît se apropie mai mult zilele Festi
valului, cu atît mai mare este însuflețirea

Un aspect de la repetiție
tinerilor din Ansamblul U.T.M., cu atît 
mai plină de entuziasm și voioșie e munca 
lor. Clădirea în c-are își are sediul An
samblul U.T.M., răsună de cântecele tine
rești, de ropotul șl chiuiturile dansatori- 
lor, de melodiile interpretate de orchestră. 
Și cum ar putea fi altfel, cînd cu toții 
doresc fierbinte să poată merita încrede
rea de a reprezenta țara noastră la Festi
val. Unii vor să-și revadă pe vechii lor 
prieteni din ansamblurile artistice ale 
Uniunii Sovietice, R. P. Chineze, R. P. D 
Coreene, R. D. Germane, ale tinerilor 
luptători pentru pace din Franța, Dane 
marca, Olanda, cu care de atîtea ori s-au 
întîlnit legînd prietenii, împărtășindu-și 
reciproc, experiența, iar alții — cei mai 
mulți, sînt dornici să participe pentru 
prima dată în viața lor la o astfel de 
sărbătoare măreață a tineretului lumii 
ce are loc în afara granițelor patriei noa
stre.

Mulți din actualii membri ai ansamblu 
lui s-au întâlnit pînă acum de trei ori 
cu tinerii din ansamblul ,,Stephan Herm. 
lin” din Potsdam, cu care au legat trai
nice prietenii. Cu tinerii din Ansamblul 
R. P. Chineze s-au întîlnit la Festivalul 
de la Berlin, cu ocazia turneului făcut de 
ansamblul chinez în țara noastră și la 
Festivalul de la București. Prieteniile în 
chegate la întîlnirile internaționale ale ti
neretului lumii sînt dintre cele trainice 
care nu pot fi uitate niciodată.

Faptul că cel de al V-lea Festival Mon 
dial al Tineretului și Studenților va avea 
loc în capitala R. P. Polone — Varșovia 
— renăscută din ruine grație muncii pline 
de abnegație și însuflețire a poporului 
frate polonez, îi bucură mult pe membrii 
ansamblului. Ei păstrează impresii și 
amintiri de neuitat despre tineretul și po
porul polonez pe care i-au cunoscut înde
aproape în 1951 cu prilejul turneului fă
cut de Ansamblul U.T.M. la Varșovia, 
Poznan, Nowa-Huta, Kracovla, Lodz și în

alte orașe. N-au uitat și nu vor putea uita 
niciodată ceea ce-au văzut la Auschwitz, 
mărturiile bestialităților săvîrșite de hit- 
leriștl în acest lagăr al morții. Priviți și 
luați aminte! parcă glăsuiesc mărturiile 
crimelor și ororilor săvîrșite de fasciști. 
Luați aminte și fiți vigilenți la încercă
rile celor ce au luat locul hitleriștilor, 
imperialiștii americani, care vor să ree
diteze toate aceste grozăvii ale trecutului 
în proporții și mai înspăimântătoare, care 
amenință omenirea, cu războiul atomic de 
exterminare în masă, de distrugere a co
morilor civilizației adunate cu gri.iă mii 
de ani. Hotărîrea popoarelor de a împie
dica pentru totdeauna reînvierea fascis
mului, a războiului, este chezășuită de 
forța și tăria de neclintit a lagărului pă
cii și socialismului, in frunte cu marea 
Uniune Sovietică.

Tinerii membri ai Ansamblului U.T.M. 
sînt hotărîți să se pregătească temei
nic pentru a fi demni de a reprezenta ti- 
neretul și poporul patriei noastre la con
cursurile artistice ale Festivalului de la 
Varșovia. Dat fiind faptul că ansamblul 
e format din tineri artiști amatori, ei de
pun tot aiîta străduință pentru a-și face 
pe deplin datoria și la locurile lor de 
muncă, în producție și la învățătură. 
Membrii ansamblului au hotărât ca în 
cinstea Festivalului să devină cu toții 
fruntași în producție, fruntași la învăță
tură. încă de pe acum, zi de zi, tot mai 
mulți din membrii ansamblului își res
pectă acest angajament situîndu-se în rân
dul fruntașilor în producție și la învă
țătură, din fabricile, instituțiile, școlile 
și facultățile în care muncesc și învață. 

_ Tinerii din Ansamblul artistic U.T.M. 
sînt hotărîți să întîmpine așa cum se cu
vine Festivalul de la Varșovia, această 
măreață sărbătoare e tineretului lumii, 
care va aduce o contribuție de cea mai 
mare însemnătate cauzei păcii și înțele
gerii între popoarele lumii.

stat; 195S ;Editura Agro-silvică de
16 pag. ; 15 bani

în această broșură țăranul muncitor 
Manole Cluceru, din satul Ungureni, 
raionul Cricov, ’ arată cum a muncit

; pentru a obține o recoltă de sfeclă de 
\ zahăr de 4 ori mai mare decît recolta 
f obținută de ceilalți țărani muncitori 
? din comuna sa.

Simplu și convingător, el demonstrea
ză prin exemple proprii importanța 
aplicării cu strictețe a tuturor reguli
lor agrotehnice recomandate pentru 
această cultură. O deosebită atenție o 
acordă executării ța timp a lucrărilor 
de întreținere. Astfel, povestește cum 
în anul 1953, deși a lucrat bine pămân
tul și a îns'ămînțat la timp, recolta abia 
a depășit 20.000 kg. la hectar, din cauză 
că a întîrzi'at răritul și prășitul. în anul 

^.următor, 1954, executînd toate lucrările 
j la timp a recoltat aproape 60.000 kg. 
, sfeclă de zahăr la hectar. în încheiere 
( el spune: „Cît mi-a stat în putere, eu 
c am realizat cîte ceva, dar încă n-am 

făcut tot c© se poate face... Ce ar în- 
semna pentru țară ca toată lumea să 

?........ .se străduiască să dubleze recoltele, dacă 
nu să le întreiască sau să le împătrea- 

f scă”. Și are dreptate: Țara noastră ar 
deveni și mai puternică iar trai'ul no
stru mai îmbelșugat.

Din experiența lui Manole Cluceru 
pot învăța multe lucruri folositoare 
toți cultivatorii' de sfeclă de zahăr. 
Prin felul sfătos în care descrie el cum 
a muncit și prin exemplele grăitoare, 
broșura constituie o adevărată călăuză 
pentru toți cei ce luptă să obțină re
colte din ce în ce mai mari de sfeclă 
de zahăr.
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Gh. Mihailiuc: Cum am obji- ? 
nut recolta de 1.821 kg. bum-^

Editura Agro-silvică de stat; 1955; f
32 pag. ; 30 bani 

trecut, brigade de câmp de la 
bumbacului din gospodăria a- 
de stat Chirnogi, regiunea C

Anul
cultura 
gricolă
București, a obținut de pe o suprafață f 
de 75 hectare o producție mijlocie de j 
1821 kg. bumbac la hectar. Despre fe- , 

t lui în care au muncii membrii acestei
brigăzi ne vorbește brigadierul Gheor- <
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ghe Mihailiuc în broșura „Cum em ? 
obținut recolta de 1821 kg. bumbac la 
hectar”. Autorul începe cu descrierea 
condițiilor favorabile dezvoltării ace- . 
stei' plante și în special a cerințelor ei \ 
față de apă și căldură.

în continuare, Gheorghe Mihailiuc 
scrie despre caracteristicile solului în 
care a fost însămânțat bumbacul și tre
ce apoi ia descrierea lucrărilor exe
cutate de brigada pe care o conduce. 
El arată concret, cu exemple convingă
toare cum a fost pregătit 'terenul în 
vederea însămînțatului și cum s-a în
sămânțat.

Din broșură se desprinde clar impor
tanța îngrășămintelor organice și chi
mice pentru creșterea producției de 
bumbac.

Lucrările de întreținere a culturii 
de bumbac au stat în permanență în 
atenția brigăzii. Bumbacul a fost pră
șit de 7 ori; toate prașilele au fost fă
cute mecanic, primele 6 fiind complec
tate și cu prașile manuale, pe rând. De
spre importanța prășitului Gheorghe 
Mihailiuc spune: „...una din cauzele 
care au făcut posibilă realizarea recol
tei de 1821 kg. bumbac la hectar a 
fost și numărul mare de prașile”. Prin 
prașile repetate au fost distruse toate 
buruienile, iar pământul a reținut apa 
și a fost în permanență bine aerisit.

în perioada de creștere și de înflo- , 
rire a bumbacului, brigada lui Mihai- ( 
liuc a mai executat o serie de lucrări < 
care au înlesnit dezvoltarea și fructifi- 
carea plantelor ; a făcut ciupitul, cîr- 
nitul și polenizarea suplimentară arti
ficială cu ajutorul albinelor. Paralel 
cu aceste lucrări s-a dus și lupta îm
potriva dăunătorilor.

în încheiere, brigadierul Mihailiuc 
arată cum a fost stabilit timpul optim 
de recoltare și cum s-a organizat mun
ca după metoda fruntașei sovietice 
Basti Baghirova.

Broșura scrisă de tov. Gh. Mihailiuc 
este un preți'os îndrumător pentru cul
tivatorii de bumbac.
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Informații
întreprinderea de stat pentru import șî 

export „Elektroimpex” din Budapesta va 
des'chide în curînd la București o expozi
ție în cadrui căreia vor fi prezentate apa
rate de măsură, aparate de laborator și 
auxiliare, realizate de industria ungară.

în cadrul expoziției vor fi prezentate de 
asemenea o serie de inovații din dome
niul telecomunicațiilor, autoclave, și cen
trifuge pentru industriile chimică, farma
ceutică și alimentară, cuptoare electrice, 
utilaj minier și utilaj pentru metalurgia 
prelucrătoare etc.

Specialiști sosiți din R. P. Ungară vor 
da publicului vizitator explicații în legă
tură cu produsele prezentate în expoziție.

★

Sâmbătă dimineața a sosit în Capitală 
o delegație de oameni de știință bulgari, 
care va vizita țara hoastră la invitația In
stitutului Romîn pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea.

Delegația este formată din prof. univ. 
dr. Pavel Hristov Pavlov, șeful catedrei 
de igienă veterinară a Institutului agro
nomic „Gheorghi Dimitrov”, doctorul în 
științe lingvistice Gheorghi Hristov Di
mov, colaborator științific ai Institutului 
de literatură bulgară de pe lîngă Acade
mia de Științ® a R. P. Bulgaria și dr. 
Veli'cik Traikov Velicikov, colaborator 
științific al Institutului de cercetări psi- 
hico-neurologice de Pe lîngă Academia de 
Științe a R. P. Bulgaria.

In Editura de stat 
pentru literatură politică

a apărut în broșură :
— Conferința de la Varșovia a sta

telor europene pentru asigurarea 
păcii și securității în Europa — 

11-14 mai 1955 —
24 pag. 25 bani

„Scînteia tineretului"
29 mai 1955 Pag. 3-a
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Comunicatul
cu privire Ia tratativele dintre delegațiile guvernamentale 

ale Uniunii Sovietice și Iugoslaviei
BELGRAD 28 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 28 mai 1955 au continuat 
tratativele dintre delegația guvernamen
tală a Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste în frunte cu N. S. Hrușciov și de
legația guvernamentală a Republicii Popu-

BELGRAD 28 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 28 mai delegația guver
namentală sovietică condusă de N. S. 
Hrușciov, membru a] Prezidiului Sovie
tului Suprem a] U.R.S.S. și prim secre
tar al C.C. al P.C.U.S. a luat parte la

Tratativele sovieto«iugoslave au început
MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS 

transmite : „Pravda" a publicat sub sem
nătura lu I. Jukov și V. Maevski o cores
pondență intitulată „Tratativele sovieto- 
iugoslave au început".

La 27 mai orele 10,40 (ora Belgradului) 
tn Palatul Gărzii, situat într-unul din 
parcurile pitorești de lingă Belgrad, de
legațiile guvernamentale ale Uniunii So
vietice și Iugoslaviei au început tratati
vele a căror importanță este greu de 
supraapreciat. După cum a subliniat la 
26 mai conducătorul delegației guverna
mentale a U.R.S.S., N. S. Hrușciov, în 
declarația făcută la aeroport, scopul 
acestor tratative este ca „împreună cu de
legația guvernamentală iugoslavă să se sta
bilească căile dezvoltării și întăririi in 
viitor a prieteniei și colaborării dintre po
poarele noastre, să discute sarcinile noas
tre comune în lupta pentru înflorirea 
țărilor noastre, pentru atenuarea încor
dării internaționale și întărirea păcii ge
nerale și securității popoarelor".

Această declarație a conducătorului dele
gației sovietice se află în centrul atenției 
opiniei publice. Chiar în aceeași zi, postul 
de radio Belgrad a reprodus textul inte
gral al declarației făcute la aeroport. Cu- 
rînd după aceasta, au fost transmise prin 
radio primele comentarii în legătură cu 
sosirea delegației sovietice, în care se su
blinia că apropiatele tratative „reprezintă 
un însemnat eveniment internațional po
zitiv" și ci ele „vor contribui nu numai 
la îmbunătățirea pe viitor a relațiilor din
tre cele două țări, ci și la atenuarea con
tinuă a încordării în lumea întreagă".

In dimineața zilei de 27 mai, toate zia
rele de la Belgrad au publicat textul in
tegral al declarației lui N. S. Hrușciov. 
Ziarele au publicat în același timp știri 
amănunțite despre primirea din 26 mai 
a delegației sovietice la Belgrad, nu
meroase fotografii ale conducătorilor so
vietici și iugoslavi.

Ziarele publică comentarii pe marginea 
tratativelor care au început, precum și 
ecouri din presa străină. Ziarul „Borba" 
scrie :

„Comentînd cu însuflețire această vi
zită, cetățenii Belgradului consideră în 
unanimitate că ea este un important eve
niment internațional. însuflețirea locui
torilor veniți să întîmpine delegația și co

Presa iugoslavă despre tratativele de la Belgrad
' BELGRAD 27 (Agerpres). — TASS 
transmite : Toate zlarel© din Belgrad din 
28 mal au publicat pe prima pagină co
municatul oficial cu privire la începerea 
la 27 mai a tratativelor sovieto-iugosla
ve.

Ziarele „Borba” șl „Polltlka” au con
sacrat tratativelor sovieto-iugoslave arti
cole, Informații ale corespondenților lor 
de pest© hotare asupra ecourilor provo
cate de tratative în străinătate.

Ziarul „Politika” scrie într-un articol 
că „politica Iugoslaviei față de toat© ță
rile, indiferent de orîndulrea lor socială, 
se bazează pe principii neclintite'* și că cel 
mal esențial dintre acestea este „prin
cipiul coexistenței active și al rezolvării 
tuturor problemelor internaționale des
chise pe baza egalității în drepturi a 
popoarelor și statelor”. Această politică 
a Iugoslaviei, se spune în articol, în
seamnă că „ea respinge relațiile care 
se bazează pe concepția blocurilor” șl 
că d© aceea ea a dat o apreciere atît 
de pozitivă hotărîrllor conferinței de la 
Bandung. „ . i ■ : j

Vreau să vă povestesc în cele ce urmea
ză cum s-a născut viața în pustiul de la 
confluența Vahului cu Dunărea mică 
acolo unde pînă nu de mult, singurele 
vietăți erau broaștele, lăcustele și țînțarii. 
Pe meleagurile acestea, cit vedeai cu 
ochii, nu se mai afla altceva decît o colibă 
umilită, părăsită cîndva de oameni ce se 
mai încumetaseră poate, dar se descura
jaseră, să dea viață acestei pustietăți da 
mii de hectare. Dar și această colibă nu 
era decît o paragină și de bună seamă că 
s-ar fi năruit cu totul, dacă într-o bună 
zi nu s-ar fi ivit pe aceste locuri 18 tineri, 
băieți și fete. Veniseră dintr-un cătun slo
vac. Mai înainte luaseră parte la reclădi
rea satului de partizani Balaz, din regiu
nea Pohroni, sat incendiat de hitleriști tn
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lare Federative Iugoslavia în frunte cu 
I. Broz-Tito.

în cursuj tratativelor a avut loc un 
schimb de păreri asupra problemelor pri
vind relațiile de viitor dintre Republica

★ ★

un prînz oferit în cinstea el de către 
președintele R.P.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz-Tito.

Delegația guvernamentală sovietică a 
vizitat Institutul „Boris Kidrld” de la 
Vinca lingă Belgrad.

mentariile lor exprimau satisfacția față 
de îmbunătățirea relațiilor sovieto-iugo- 
slave și speranța că apropiatele tratative 
vor avea o uriașă însemnătate nu numai 
pentru progresul continuu al relațiilor 
sovieto-iugoslave, ci și pentru dezvoltarea 
pozitivă a evenimentelor internaționale în 
general... Optimismul cu care locuitorii 
Belgradului au plecat după această întîl- 
nire, constituie o expresie a convingerii 
lor că tratativele sovieto-iugoslave vor 
fi de un uriaș folos atît pentru cele două 
țări, cit și pentru cauza păcii în lumea 
întreagă".

Corespondentul special al ziarului 
„Borba" anunță de la Washington că în 
cercurile guvernante ale S.U.A. „s-a mă
rit interesul față de apropiatele tratative 
sovieto-iugoslave".

Corespondentul subliniază că prima re
acție a reprezentanților guvernului S.U.A. 
la comunicatul cu privire la tratativele 
sovieto-iugoslave a fost „un amestec de 
mirare și de oarecare teamă", dar că ul
terior departamentul de stat „și-a schim
bat repede poziția", începînd să manifeste 
simpatie față de „politica de neparticipare 
la blocuri’’ dusă de Iugoslavia. Intrebîn- 
du-se care sînt cauzele acestei schimbări, 
corespondentul se referă în primul rînd la 
faptul că „în lumea întreagă și în special 
în Europa, conferința iugoslavo-sovietică 
a trezit un ecou foarte favorabil". Co
respondentul ziarului „Borba" subliniază 
însă totodată că „guvernul republican" 
dorește „să evite un conflict cu aripa de 
dreapta a partidului (republican — n.r.), 
care este împotriva tratativelor cp. Uni
unea Sovietică în general, inclusiv a tra
tativelor cvadripartite la cel mai înalt 
nivel și care obiectează în special împo
triva normalizării relațiilor iugoslavo- 
sovietice".

Este cu totul evident că în cercurile gu
vernante ale S.U.A. există grupări foarte 
influente care se pronunță împotriva mic
șorării încordării internaționale și care 
nu-și precupețesc forțele pentru a aprinde 
„războiul rece". Tocmai în aceste cercuri 
tratativele sovieto-iugoslave începute la 
27 mai la Belgrad au fost întîmpinate cu 
un sentiment de ostilitate. Dar manevrele 
adversarilor micșorării încordării inter
naționale și stabilirii unei colaborări prie
tenești între țări, nu pot să nu întîmpine

într-un articol Intitulat „Tratativele 
Interstatale lugoslavo-sovietice” ziarul 
„Borba” consideră că „însuși faptul so
sirii unei delegații sovietice cu cea mai 
mare autoritate și ducerea de tratative 
Interstatale la nivelul cel mai înalt” este 
o mărturie ,,a unui progres însemnat în 
normalizarea relațiilor sovieto-iugoslave".

„Se înțelege — scrie ziarul — că toți 
cei care sînt devotați cauzei păcii salută 
îmbunătățirea relațiilor dintre cele două 
state, deoarece est© în afară de orice 
îndoială că lichidarea situației anormale 
care a existat în această parte a lumii 
va contribui la stabilizarea generală a 
situației în întreaga lume”.

După ce subliniază că procesul de nor
malizare a relațiilor, care a început cu 
doi ani în urmă, evolulază în mod favo
rabil, ziarul scrie în continuare că „este 
totuși necesar să se stabilească limpede 
cadrul și baza viitoarelor relații inter
statale sovieto-iugoslave. Este necesar ca 
în relațiile interstatale sovieto-iugoslave 
să se formuleze și să se creeze o bază 
întemeiată pe principii democratice, si
milară cu baza care există deja în rela
țiile Iugoslaviei cu multe țări ale lumii”.

timpul răscoalei naționale. Și după ce sa
tul s-a înălțat din ruine, au pornit mai 
departe, spre Banska Stiavnice. Ajunși 
aici, s-au alăturat miilor de băieți și fete 
care construiau în 1948 „Traseul tineretu
lui”, pentru a lega astfel străvechiul oră
șel de mineri cu Hronska Dubfava.

Mai tîrziu, după terminarea traseului, 
au ajuns în Kolarov. Kolarov e cea mai 
mare comună rurală din Republica noa
stră; ea numără 12.000 de locuitori. De la 
locuitorii Kolarovului, au aflat cei 18 ti
neri entuziaști că în regiunea lor, undeva 
departe, se află o întindere mlăștinoasă 
nefolosită și că pe acolo n-a mai călcat, 
de ani de zile nici picior de om.

Iată locul cel mai potrivit pentru cei 18 
brigadieri. Bătrînui podar de pe rîul Vah 
nu știa cum să se mai minuneze cînd a 
trebuiț să-i transporte de cealaltă parte a 
rîului, spre meleagurile acelea părăsite.

— Măi copil ce aveți de gînd să faceți 
acolo 7

Populară Federativă Iugoslavia șl Uniunea 
Republicilor Sovietic© Socialiste.

La invitația guvernului R.P.F. Iugosla
via, delegația guvernamentală a U.R.S.S. 
va pleca la 29 mai cu un .tren special în 
insula Brioni,

în seara aceleiași zile, delegația guver
namentală sovietică a participat la o re
cepție oferită la Palatul Alb de către 
președintele R.P.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz-Tito.

riposta hotărîtă din partea tuturor acelora 
cărora le este scumpă cauza păcii in lu
mea întreagă.

Pentru ziariștii care informează asupra 
întrevederii sovieto-iugoslave, ziua de 27 
mai a început neobișnuit de devreme : la 
ora 7 dimineața a fost deja convocată o 
conferință de presă în cadrul căreia re
prezentanții serviciului de presă al secre
tariatului de stat pentru afacerile externe 
al Iugoslaviei, i-au pus la curent pe co
respondenți cu ordinea de zi.

La ora 8 dimineața delegația sovietică 
a plecat spre muntele Avala pentru a 
depune o coroană de flori la mormîntul 
Soldatului necunoscut al Iugoslaviei.

Conducătorul delegației sovietice, N. S. 
Hrușciov, a depus o coroană de flori la 
mormîntul Soldatului necunoscut.

A răsunat imnul Uniunii Sovietice, apoi 
imnul Iugoslaviei. Delegații sovietici au 
trecut în revistă garda de onoare și apoi 
s-au îndreptat spre automobile.

Unul după altul automobilele au plecat 
spre Belgrad. Locuitorii satelor prin care 
au trecut automobilele au salutat cu 
bucurie pe oaspeții sovietici și pe repre
zentanții iugoslavi. Străzile Belgradului 
sînt pline de mii de oameni, se aud acla
mații, aplauze furtunoase. Cortegiul so
sește la cimitirul comun al ostașilor iu
goslavi și sovietică căzuți eroic în luptele 
pentru eliberarea Belgradului.

Membrii delegației, însoțiți de repre
zentanți oficiali ai Iugoslaviei, au depus 
uriașe coroane de trandafiri roșii în fața 
basoreliefurilor, care se află la intrarea în 
cimitir. Răsună trei salve de salut. Dele
gații sovietici și personalitățile oficiale 
iugoslave parcurg aleile cimitirului, ci
tind numele ostașilor înscrise pe plăcuțe 
de marmoră albă : Veselin Nikici, Miloș 
Ubovici, Dușan Măriei, Ivan Strijov, Alek
sei Pavlicenko, Pavel Gorbunov.

In jurul orei 10,30, la Palatul Gărzii so
sește delegația guvernamentală a Iugosla
viei în frunte cu președintele Tito, iar 
apoi delegația sovietică în frunte cu N. S. 
Hrușciov. Delegațiile se îndreaptă spre 
marea sală de la etajul doi, rezervată 
pentru conferințe, și iau loc în jurul 
mesei.

Tratativele sovieto-iugoslave de la Bel
grad au început.

în continuare ziarul arată în ce trebuie 
să constea după părerea Iul această bază. 
Ziarul relevă că opinia publică Iugoslavă 
este solidară „cu acea parte a de
clarației conducătorului delegației so
vietice N. S. Hrușciov, în care a- 
cesta a spus că întrevederea de la 
Belgrad va trebui să contribuie la 
îmbunătățirea pe viitor a relațiilor 
dintre cele două țări ale noastre”, pre
cum ?i cu pasajele din declarație în care 
se subliniază hotărîrea U.R.S.S. de a dez
volta relațiile sale cu ale țări pe princi
piile coexistenței pașnice a statelor, pe 
principiile egalității în drepturi, neames
tecului și respectării suveranității și in
dependenței naționale, pe principiile ne
agresiunii și recunoașterii Inadmisibilită- 
ții atentatelor unor state la Integritatea 
teritorială a altor state.

„Una din contribuțiile cele mal impor
tante și concrete pe care cele două țări 
ale noastre le pot aduce la slăbirea con
tinuă a încordării și la însănătoșirea at
mosferei internaționale — scrie „Borba" 
— constă fără îndoială în rezolvarea pro
blemelor deschise ale relațiilor noastre in
terstatale".

— Să stăm vreo ctțiva ani, să ridicăm 
un sat, moșule !

Podarul zîmbi oarecum neîncrezător.
— Ei, măi copii! Și unde o să stați 7
— Ne facem noi casă !
îndrăzneala tinerilor începu să fie pe 

plac bătrînului:
— Dar de mîncat, ce o să mîncați, hai?
— O să semănăm, o să strîngem recolta 

și o să mai și vindem!...
Asta însă era prea mult, chiar șl pen

tru un bătrîn podar răbdător ca el 1
— Ia să nu-mi umblați mie cu dealde 

astea! Eu sînt om bătrîn și am trăit cît 
vreo cîțiva din voi la un loc. Cînd s-a mai 
auzit de așa ceva 7

SATUL TINERETULUI
...Era o zi aspră, de aprilie, tn 1949. 

Singurul punct de sprijin pe care tînăra 
brigadă l-a putut găsi, în acest pustiu 
imens, a fost tocmai coliba părăsită, care 
mai stăruia ca o mărturie a încercărilor 
zadarnice ale vremii de odinioară....

Aici s-au așezat primii locuitori ai ace
stor locuri: Zatko, Turcina, Urbancek și 
ceilalți. In apropierea colibei, și-au făcut 
o baracă mică de lemn, care le servea 
drept bucătărie.

Pe pămîntul pe unde de multă vreme 
nu mai călcase picior de om, începuse să 
pulseze acum viața.

Și de aici, din coliba aceasta sărăcă
cioasă și lăsată în paragină, a pornit o 
chemare entuziastă către tineretul din în
treaga Slovacie: „Veniți la noi! Veniți să 
construim satul tineretului”.

Inimile tinere s-au înflăcărat. In regiu
nea Orava, în Slovacia de răsărit, în Poh
roni, tineri și tinere au început a-și lua 
rămas bun de la vechile lor cămine, pen
tru a porni spre miazăzi, în direcția „Sa
tului tineretului". Pe hartă nu era încă 
nici un punct care să marcheze această lo
calitate nouă și nici în evidența oficiilor 
poștale nu se afla. însă primii săi locui
tori existau, iar barăcile de lemn se înăl
țau una după alta.

Odată cu oamenii, tehnica modernă și-a 
creat și ea drum pe meleagurile acestea 
înțelenite. Tractoarele au început să răs
toarne brazde adinei, escavatoarele să 
sape canale de irigare, sondele să dea 
naștere stațiilor de pompare.

1949 : Se culege prima recoltă de pe 
primele 160 de hectare desțelenite.

Sosirea unui grup de artiști din Iugoslavia 
la Moscova

MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 28 mai, răspunzînd Invita
ției Ministerului Culturii al U.R.S.S., un 
grup de artiști din Republica Populară Fe
derativă Iugoslavia a sosit la Moscova.

Din grup fac parte Vilma Bukovec (so
prană), Morislav Ciangalovicl (bas), Alek
sandr Marinkovici (tenor), soliști ai Tea
trului popular de operă și balet din Bel
grad și Marian Lipovsek, pianist-acompa- 
niator.

încheierea sesiunii Comitetului consultativ 0. N. U. 
pentru pregătirea conferinței internaționale 

în vederea fo’osirii energiei atomice în scopuri pașnice
PARIS 28 (Agerpres). — TASS trans

mite ; La Paris s-a încheiat sesiunea Co
mitetului consultativ O.Ijl.U. pentru pre
gătirea conferinței internaționale în vede
rea folosirii energiei atomice în scopuri 
pașnice. Comitetul a discutat problemele 
practice privind organizarea conferinței 
internaționale care va avea loc la Geneva 
între 8 și 20 august. în comunicatul dat 
publicității la sfîrșitul sesiunii se arată 
că în conformitate cu hotărîrea Comitetu
lui consultativ, după încheierea ședințe
lor plenare ale conferinței internaționale, 
vor fi constituite trei comisii: comisia 
pentru tehnologia reactorilor și studierea 
proprietăților lor fizice și chimice, comi
sia pentru aspectele metalurgice ale folo

Ședința Consiliului Aliat pentru Austria
VIENA 28 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 27 mai a avut loc o ședință 
ordinară a Consiliului Aliat pentru Austria. 
Ședința a fost prezidată de J. Penfield, 
înalt comisar ad-interim al S.U.A.

Consiliul aliat a hotărît în unanimitate 
să elibereze guvernul austriac și institu
țiile din subordinele lui de obligația de a 
prezenta rapoarte și alte informații perio
dice.

Consiliul aliat a hotărît să desființeze 
procedura existentă care prevede ca șefii 
ambasadelor și legațiilor, acreditați pe 
lîngă guvernul austriac, s'ă fie prezentați 
Consiliului Aliat.

în conformitate cu articolul 11 al acor
dului de control, Consiliul Aliat a hotărît

Scurte știri
• Ambasadorul extraordinar și pleni

potențiar al Republicii Cehoslovace în Re
publica Populară Polonă, K. Voiacek, a 
predat la 27 mai spre păstrare guvernului 
Republicii Populare Polone instrumentele 
de ratificare ale Tratatului de la Varșovia.

• La 27 mai, cu prilejul Zilei indepen
denței Afganistanului, Mao Țze-dun, pre
ședintele it. P. Chineze, a adresat un me
saj de salut regelui Afganistanului, Mo
hammed Zahir Șah.

• După cum relatează ziarul „Jenmin- 
tedao" în urma tratativelor care au avut 
loc între Ministerul Căilor Ferate al Re
publicii Populare Chineze și delegația Mi
nisterului Căilor de comunicație al Repu
blicii Democrate Vietnam, la 25 mai a fost 
semnat la Pekin un acord cu privire la 
deschiderea la 1 august 1955 a comuni
cației directe pe cale ferată pentru trenuri 
de călători și de marfă între R. P. Chi
neză și R. D. Vietnam.

o La 27 mai, în orașul Pleven a avut 
loc o reuniune festivă consacrată priete
niei romîno-bulgare ; reuniunea a fost or
ganizată de Comitetul orășenesc al Parti
dului Comunist din Bulgaria, de Comi
tetul orășenesc ai Frontului patriei și de 
Casa populară de lectură „Gheorghj Dimi
trov".

® La 27 mai s-au întors la Gdansk, cel 
19 marinari din echipajul vasului polonez 
„Președintele Gottwald", reținut de cian- 
kaișiști. După cum se știe, vasul fusese 
capturat de pirații ciankaișiști cu ajuto
rul american în mai 1954.

0 Associated Press anunță că la Wa
shington a sosit o delegație compusă din 
șase persoane, trimisă de locuitorii insulei 
Okinawa (Japonia) pentru a pro.tesia îm
potriva intențiilor Statelor Unite de a 
achiziționa 52.000 de acri de pămînt din 
Okinawa în scopul lărgirii bazelor mili
tare americane din această insulă.

1950 .-Cooperatorii string roadele altor 
200 de hectare smulse paraginii.

1952 : In pustiul de altădată coopera
tiva agricolă a tineretului cultivă aproa
pe 1000 de hectare. Se întîmplă însă ceva. 
Un lucru neașteptat de altfel, pe care nu 
l-a prevăzut nimeni. Natura nu se pre
dă. Natura se apără șj trimite bineînțeles 
la luptă toate forțele sale : roiuri întregi 
de țînțari, cărăbuși și stoluri de rațe săl
batece... Pe neașteptate, neprevăzuții 
dăunători nimicesc recolta. O pînză subte
rană de apă, care mustește la suprafață 
tocmai în perioada strîngerii recoltei de 
toamnă, le dă o prețioasă mină de ajutor. 
Atacul combinat al naturii este parcă or
ganizat la perfecție, — de sus în jos și 
de jos în sus 1 Ce vor face tinerii pio
nieri 7 Au să se dea bătuți 7

ÎNVING CEI CE LUPTA 
CU GREUTĂȚILE

— Eu unul, nu mai lucrez aici! oftea
ză Kuba descurajat. Cu ce ne alegem 
după atîta trudă 7

— Eu zic, tovarăși, să rezistăm, îi răs
punde Turcina. N-am învățat încă să lup
tăm împotriva inundațiilor și a secetei, 
aici e toată buba ! Pe viitor, n-o să se 
mai întîmple !

Insă Kuba s-a hotărît:
— Eu unul nu mai rămîn ! Plec acasă 

— și depune cererea de retragere din 
cooperativă. După el, mai depun și alții.

Numărul celor care s-au dat bătuți și 
au ieșit din cooperativă, se înmulțea; 
n-a.u mai rămas decît cei 18 tineri briga
dieri. Ei rezistă totuși, rezistă chiar de-ar 
fi să-i lovească trăsnetele. La urma ur
mei, nici n-ar avea încotro s-o porneas
că... Aici se afla de fapt noul lor cămin, 
aici unde au început să-și clădească din 
temelii fericirea. Unii din ei își întemeia- 
seră și familii. Se căsătoriseră cu fete 
din Kolarov. La nunta lor, în iarna aceea 
aspră a anului 1950, fusese de față în
suși tovarășul Siroky; aflase despre acești 
tineri entuziaști întreaga Republică. Și 
acum să dea înapoi tocmai ei, să se plece 
tocmai ei în fața forțelor naturii 7

Au hotărît de aceea s-o ia de la capăt. 
Știința și tehnica le-a venit în ajutor ?i 
a intrat în lupta împotriva insectelor și 
păsărilor vătămătoare ; uzinele chimice 
au început să trimită spre „Satul Tine
retului" cantități mai mari de îngrășă
minte artificiale ; vînătorii au pornit să

Artiștii iugoslavi vor da concerte șl își 
vor da concursul la spectacole de operă 
de la teatrele din Moscova, Leningrad și 
Kiev.

La aeroportul Vnukovo oaspeții au fost 
întimpinați de reprezentanți ai Ministeru
lui Culturii al U.R.S.S. și ai Filarmonicii 
de stat din Moscova. Oaspeții eu fost în
tâmpinați de asemenea de membri ai am
basadei Iugoslaviei la Moscova.

sirii reactorilor, comisia pentru folosirea 
izotopilor în biologie, medicină și in
dustrie.

Comitetul consultativ a adoptat hotărî
rea de a invita pentru a ține prelegeri, 
printre alți oameni de știință de seamă și 
oamenii de știință sovietici V. I. Wexler 
și A. L. Kursanov. După cum s-a aflat 
din cercurj ziaristice, comitetul consulta
tiv a aprobat în principiu propunerea re
prezentantului U.R.S.S. cu privire la con
vocarea unei noi sesiuni a comitetului în 
ajunul conferinței internaționale de la 
Geneva în vederea încheierii lucrărilor 
de pregătire pentru organizarea conferin
ței.

să mențină următoarele directorate: poli
tic, juridic, ai afacerilor interne, militar și 
al aerului. S-a hotărît ca toate celelalte 
directorate, subcomitete și grupuri de lu
cru, care au fost create anterior, să fie 
desființate și ca funcțiile lor să revină di
rectoratelor mai sus enumerate. Aceste 
hotărîri, avînd drept scop atenuarea mă
surilor de control, vor fi aduse la cunoș
tința cancelarului Austriei, J. Raab.

în cadrul ședinței au fost de asemenea 
examinate și aprobate mai multe hotărîri 
adoptate de Comitetul executiv, potrivit 
cărora guvernul Austriei este autorizat 
să promulge o serie de acte legislative 
care reglementează problemele adminis
trației locale-

0 Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, la 27 mai au declarai grevă 5.000 
de docheri din portul Liverpool. Numărul 
total ai docherilor greviști din porturile 
engleze se ridică astfel la peste 23.000, pa- 
ralizînd în cea mai mare parte principa
lele porturi engleze.

0 Agenția France Presse anunță că par
lamentul francez și-a suspendat lucrările 
pe perioada 27 mai — 21 iunie în legă
tură cu campania electorală în vederea 
alegerilor pentru Consiliul Republicii care 
vor avea loc la 19 iunie.

0 Președintele comisiei pentru energia 
atomică a S.U.A., Lewis Strauss, a de
clarat că Statele Unite ar comite „cea mai 
mare nebunie" dacă ar adera la un acord 
internațional asupra interzicerii armelor 
atomice.

0 Agenția France Presse relatează că 
în cadrul unei conferințe de presă la care 
au participat numeroși ziariști francezi și 
străini, primul ministru al Franței, Edgar 
Faure, și-a exprimat speranța că viitoarea 
conferință a celor patru mari puteri va 
avea loc în perioada dintre 15 iulie și 
sfîrșitul lunii august.

O Scriitorul Howard Fast a adresat 
președintelui Eisenhower o scrisoare, ce- 
rînd să i se elibereze un pașaport pentru 
a putea pleca la Adunarea Mondială de 
la Helsinki a reprezentanților forțelor iu
bitoare de pace.

Relevînd în scrisoare că 1 s-a refuziat 
eliberarea pașaportului sub pretext că 
această călătorie nu ar corespunde „inte
reselor superioare ale Statelor Unite", 
Howard Fast scrie că opinia publică mon
dială va fi surprinsă de faptul că' este 
ținut în S.U.A. ca un prizonier lipsit de 
dreptul de a pleca din țară pentru a par
ticipa la lucrările Adunării mondiale a 
păcii.

nimicească rațele sălbatice, dușmanii ore- 
zăriilor, împotriva inundațiilor, au fost 
ridicate diguri jj stăvilare.

UN AN ÎMBELȘUGAT
In anul următor, natura s-a arătat par

că mai îngăduitoare. A fost mai darnică. 
S-a făcut porumb, s-a făcut grîu, s-au 
făcut cartofi și pentru prima oară pe me
leagurile acelea, a dat rod și sfecla de za
hăr. Membrii cooperativei au strîns de 
pe pămîntul muncit cu brațele lor 4500 
chintale de grîu, 2999 chintale de sfeclă 
de zahăr, 780 chintale de orez, 4100 chin
tale de orz și ovăz și 4101 chintale de 
cartofi. Cooperativa a predat statului pen
tru aprovizionarea populației 228.600 
litri de lapte, 490 chintale carne de vacă, 
8434 chintale carne de pasăre, 99.231 ouă, 
687 chintale carne de porc și 1799 kilo
grame de lină fină.

Anul acesta, al cincilea de la înființa
rea cooperativei agricole, tinerii învingă
tori au reușit să obțină de pe un singur 
hectar 465 chintale de sfeclă de zahăr, 80 
chintale de porumb, 26 chintale de grîu, 
32 chintale de orz de primăvară și au 
predat statului 18 vagoane de orez.

In cadrul planului lor trienal, elaborat 
în concordanță cu Directivele Congresu
lui al X-lea al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, tinerii și-au propus să pre
dea în 1957, pentru aprovizionarea pieței, 
416.000 litri de lapte, 415 chintale carne 
de vacă, 898 chintale carne de porc, 22 
chintale lină de oaie, 240.000 ouă, ș.a.

Uriașe cantități de produse vegetale și 
animale, de pe un teren care cu abia 4-5 
ani în urmă era încă o imensă paragină !

Astăzi, din pustiul de odinioară n-a mai 
rămas decît o singură amintire : vechea 
colibă, relicvă ce-ți întoarce gîndurile 
spre începuturile grele, amintindu-ți de 
curajul primilor locuitori ai pustietății, 
colibă ce pare fără rost în satul acesta 
nou, cu șirurile de case frumoase, cu uli
țele curate, cu școală, creșă și grădiniță 
de copii.

Astăzi, „Satul Tineretului", este recu
noscut ca o comună fruntașă, are comite
tul său național și numără aproape 900 
de locuitori, mici și mari, tineri și bă- 
trîni, veniți aici din toate colțurile Slo
vaciei.

Deasupra clădirii Comitetului Național 
al comunei, fîlfiie drapelul celei mai 
bune cooperative agricole unice din în
treaga Republică.

PAVEL VRANOVSKY

Ratificarea T/atatu’u! 
de la Varșovia în R.P. Bulgaria 

și R.P. Albania
SOFIA 28 (Agerpres). — A. T. B. trans

mite : La 28 mai a avut loc o sesiune ex
traordinară a Adunării Populare a Repu
blicii Populare Bulgaria. în cadrul sesiunii 
a fost examinată problema ratificării Tra
tatului de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, semnat la Varșovia.

Raportul cu privire la conferința de la 
Varșovia a statelor europene a fost pre
zentat d© Vîlco Cervenkov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria 
și conducătorul delegației guvernamentale 
bulgare la conferința de la Varșovia.

Toți deputății care au luat cuvîntul au 
salutat semnarea Tratatului de la Varșo
via care constituie o nouă contribuție la 
cauza întăririi păcii în lumea întreagă 
aprobîndu-1 cu căldură.

Sesiunea Adunării Populare a ratificai 
în unanimitate Tratatul de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre cele 
opt state participante la conferința de la 
Varșovia.

TIRANA 28 (Agerpres). — ATA trans
mite : La 28 mal a avut loc o sesiune 
extraordinară a Adunării Populare a Re
publicii Populare Albania. Sesiunea a 
examinat problema ratificării Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală, semnat de cele opt țări la Varșo
via.

Mehmet Shehu, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Populare 
Albania și conducătorul delegației gu
vernamentale a Albaniei la conferința 
de la Varșovia, a prezentat un raport în 
care a relevat uriașa însemnătate inter
națională a Tratatului de la Varșovia 
și a subliniat importanța istorică a Tra
tatului pentru poporul albanez.

După cuvîntările mal multor deputați, 
Adunarea Populară a ratificat în unani
mitate Tratatul de la Varșovia.

La 1 iunie încep la Londra 
tratativele sovieto-japoneze
MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS 

transmite : După cum s-a mai comunicat 
Uniunea Sovietică și Japonia au căzut de 
acord să înceapă tratative cu privire la 
normalizarea relațiilor sovieto-japoneze.' 
Tratative!© vor începe la 1 iunie la 
Londra.

Uniunea Sovietică — va fi reprezentată 
de I. A Malik, ambasadorul sovietic în 
Anglia.

Congresul Uniunii Tineretului 
Liber German 

și-a încheiat lucrările
BERLIN 28 (Agerpres) — TASS 

transmite: Cel de al 5-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Liber German care a 
avut loc la Erfurt șl-a încheiat la 27 mal 
lucrările.

La ședința de închidere, Werner Verfe, 
secretar al Consiliului Central al Uniunii 
Tineretului Liber German, a prezentat un 
raport cu privire la modificările în statu
tul Uniunii. Raportul a fost dezbătut șl 
aprobat de delegați.

Bruno Bernini, președintele Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat, repre
zentantul conducerii Uniunii Inlcrnațio- 
nale a Studenților, conducătorii cfelegați- 
lor de tineret din Polonia, Cehoslovacia, 
Ungaria, Romînia, Republica Populară De
mocrată Coreeană și din alte țări au sa
lutat de la tribuna Congresului tineretul 
german.

Delegații la Congres au adoptat în una
nimitate un apel adresat tineretului ger
man în care îl cheamă să desfășoare pe 
larg, în întreaga Germanie, lupta împo 
trlva acordurilor m lltare de la Paris 
pentru unificarea pașnică a patriei lor 
pentru prietenie între popoare.

La Congres au fost alese organele di 
conducere • ale Uniunii Tineretului Libei 
German șl Consiliului Central.

Azi, înfîlnirea internațională 
de fotbal R. P. R. ■— R.P.‘Poloni

Astăzi, pe marele stadion „23 August’ 
din Capitală se desfășoară întâlnirea !n 
ternațională de fotbal dintre echipele re 
prezentatlve ale R.P.R. și R. P. Polon?

întâlnirea de astăzi este cea de a 15- 
dintre fotbaliștii celor două țări. Palma 
resul este_ favorabil fotbaliștilor romîn 
care au cîștigat de 6 ori, pierzînd num: 
odată, în timp ce 7 meciuri s-au termine! 
la egalitate.

Jocul va începe la ora 17,15 și va ; 
condus de arbitrul internațional N. Bal: 
kin (U.R.S.S.), ajutat la tușe de F. Fronc 
zyk (R.P. Polonă) și T. Firan (R.P.R.). î 
deschidere, la ora 15,15 se va disputa îrs 
tîlnirea amicală dintre echipele de fotb: 
Progresul C.P.C.S. și Dinamo 6 Bucureșt

Formațiile probabile ale celor dotl 
echipe reprezentative sînt următoarele :

R.P.R. (tricouri albastre, chlloțl alb 
jambiere albastre): Toma — Zavoda I 
Androvlci, Szoeke — Călinoiu, Pereț Ț 
Suciu, Nlcușor, Ozon, Georgescu, Sur 
Rezerve : Coman, Toma, Știrbei și Tătar

R. P. POLONĂ (tricouri albe, chilo, 
roșii, jambiere alb-roșii): Szymkowyak - 
Mashelii, Korynt, Wozniak — Szuszcy 
Zlentara — Kempny, Brychczy, Ciesli 
Pohl, Baskiewlcz. Rezerve: Wyrobe 
Bartyla, Pieda, Alszer, Hahorek.

Meciul se va transmite în întregime j 
stațiile noastre de radio cu începere de 
ora 17.30. Transmisia se va face pe pr° 
gramul I.

(Agerpres) >

Spectacolele de azi
TEATRE : Teatrul de Operă șt Balet al R.P.P 

Fidelio (ora 11); Boema (seara); Teatrul de 
retă: Vtnt de libertate (orele 10,30); Lăsati-mâ 1 
ctnt/y(seara); Teatrul National „1. L. Caragia, 
(sala Comedia); Floarea purpurie (orele 1.»‘ 
Fata fără zestre (seara); (sala Studio): M.e 
turbat (orele 10); Nunta lui Krecinski (orele 1.’ 
ultima oră (seara); Teatrul Armatei (sala r 
B-dul Magheru) : Nunta lui Figaro (orele II* 
Mașenka (seara); (sala din Calea 13 Septemb:. 
Avarul (orele 10 și seara); Teatrul Tineretulu 
Neisprăvitul (orele 10); Drumul soarelui (ori 
15,30 și seara); Teatrul Municipal: Arcul de trinrr 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. (Giulesti): Chirifa 
provincie și Piatra din C3să (orele 15); Tania (sear 
Ansamblul de cintece- șl dansuri a! C.C.S. : S’> 
tacol de citece și dansuri; Ansamblul de Estrrț 
(Teatrul de vară ,.23 August"): Concert de muz] 
distractivă, (sala Libertatea): O seară de muz4 
ușoară; Circul de Stat : Primăvara la circ (or 
10, 16 și seara).

CINEAtATOGRAFE : Elena Pavel : 2x,’-cîteodl| 
5; Republica, I. C. Frimu: Neamul Jurblni» 
Vasile Roaită . Un om teribil: Magh-ru. Llbertă 
Mănăstirea din Parmr; Flacăra, Volga: FrUmu 
tea diavolului; înfrățirea intre popoare. Al. Săli 
1 Mai, Patria, București : Iml'ttnzito.-i-ea de rtf' 
Maxim Gorki, Lumina, Gh. Doja: A fost odatăT 
împărat: Timpuri Noi: Actualitatea în imagl
Noutățile zilei, Un tezaur al artei popii'are. p 
nierul nr. 1/1055. Sportul sovietic nr. 3-1935. Ș’Iis*- 
și tehnică 53/1954, Pionieria nr. 2/1955- Victor 
8 Martie: Portul din nord: Tineretului: Răzhurmr 
Alex. Popov: Submarinul 323; Unirea: Caut o 
vastă; Cultural: Mînuitortil de păpuși- C. Dav. 
Ne-am tntîlnit undeva; T. Vladimirescu: Cind 
iubește nevasta: A. Vlalcu, Rahova: Chemarea d 
finului; Munca: Ctntecul fluviilor;
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