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L1TERATURA-ARTA:
- ION LANCRANJAN : Plugurile 

(fragmente).
— DIMOS RENDIS : Visuri moște

nite (fragmente).
— ION BRAD : Meditație.
— TIBERIU UTAN : Zborul către 

stele.
— ALFRED MARGUL SPERBER: 

Să poată-n tihnă orice om dormi... 
tpag. 2-a).

PUIU N1COLAE: învie sondele 
părăsite (pag. 3-a).

GH. BÎRHOATA : Ținem vie flacăra 
întrecerilor (pag. 3-a).

DASCALU BENTIR : Un nume scris 
pe panoul de onoare (pag. 3-a).

însemnări dintr-o excursie de studii 
(pag. 3-a).

Comunicatul comun al guvernului 
R. P. Chineze și al guvernului R. D. 
Vietnam (pag. 4-a).

Declarația comună a președintelui 
R.P.F. Iugoslavia și primului ministm 
al Indiei (pag. 4-a).

Cu aparatul fotografic pe glob:
Pe muntele Fuji-Yama. (pag. 4-a).

Cultură fizică și sport (pag. 4-a).
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BUCURIA
Exista tn minunata nuvelă 

a lui Alexandru Sahia „Uzina 
vie” un moment deosebit de impre

sionant : din inima uzinei s-a scos 
încă o locomotivă. Bozan, un munci
tor cu obrajii supti de foamea la ca- 
re-1 osîndcau stăpînii capitaliști ai 
uzinei, își înaltă brațele plin de en
tuziasm adresîndu-se tovarășului său: 

„— Ce zici tovarășe Filip, iată, încă 
una 1

— Da, încă una. Dar ce ne bucură 
pe noi ? Burțile muncitorilor rămin 
tot flămînde. Alții se satură.

— Știu, știu prea bine asta, așa 
cum o știe întreaga clasă muncitoare. 
Insă vreau să spun că de cîte ori se 
scoate din fabrică o mașină nouă, 
cum o văd pe picioarele ei adevărate, 
c-a prins suflet și iese ca un tigru 
ce dă prima oară de lumină, uit de 
orice și mă bucur. Privește la ea, to
varășe Filip, te rog uită-te la ea bine, 
ce nouă e și frumoasă. Vezi luciul 
ăla de la bielă? Eu l-am dat”...

Cît de birte exprimă Bozan hărni
cia și dragostea pentru muncă a po
porului nostru muncitor, năzuința ca 
tot ce iese din mîinile lui să fie fru
mos și perfect 1 Chiar atunci cînd tru
deau din greu, flămînzi și desculți, 
pentru huzurul exploatatorilor, cînd 
munca era o grea povară, oamenilor 
simpli din tara noastră le-a fost drag 
să făurească, să creeze. Din totdea
una poporul nostru muncitor slăvea 
hărnicia; ura și biciuia lenea. Dar 
azi ? Azi, cînd munca a devenit o 
chestiune de onoare, de glorie și 
eroism, cînd oamenii muncii din tara 
noastră se știu stăpîni ai tuturor bo
gățiilor tării și sînt conștienți că toate 
eforturile lor servesc făuririi bunei 
stări și fericirii celor multi, hărnicia 
poporului nostru a căpătai un nou 
impuls.

Să răsfoim împreună, la înttmplare, 
cîteva numere ale ziarului nostru.

...Intr-un reportai se vorbește des
pre utemista Bocancea Domnica de 
la uzinele „30 Decembrie“-Arad. 
Domnica lucrează la 6 războaie. 
Dornică să aibă spor, să producă 
mereu mai mult, ea vine zilnic cu 20 
de minute mai deweme, își curăță 
mașinile și își pregătește din timp 
bobinele astfel încît la sunetul sire
nei își poate începe activitatea. In
tr-o singură lună ea a dat peste plan 
250 metri liniari țesături de calitate 
excelentă.

...Un articol ni-I înfățișează pe ute- 
mistul Bistreanu Gheorghe — furna- 
list la Hunedoara. El a muncit zi de 
zi, an de an, a învățat în orele libere 
devenind un bun furnalist. Ca res
ponsabil al brigăzii utemiste a condus 
astfel munca încît colectivul său a 
cucerit steagul de brigadă fruntașă pe 
tară. Și gîndul care-1 frămîntă mereu 
este: cum să producem mai mult?

...O scrisoare de pe șantierul Cer- 
na-Jiu ne povestește despre activis
tul utemist Grigore lofcea. Ca și cei; 
lalți tineri brigadieri din brigada lui

CREAȚIE)
— brigadă fruntașă — el arde pen
tru șantier, muncește pe ploaie, în 
apă, în noroi, nu doarme uneori noap
tea. Are acum o singură mare do
rință: să se termine cît mai repede 
linia ferată, să vadă lunecînd pe ea 
prima locomotivă...

Fapte obișnuite, tineri obișnuiți. 
Așa sînt eroii zilelor noastre, așa sînt 
cei mai multi dintre tinerii patriei 
noastre. Harnici, pasionați pentru 
munca lor, mereu preocupați de pro
blemele producției, nemulțumiți de 
ceea ce au realizat și dornici să rea
lizeze mai mult, tot mai mult.

In munca rodnică, creatoare, își 
găsește tineretul patriei noastre feri
cirea cea mai deplină, mai înaltă. In
tr-adevăr, este minunată bucuria de a 
vedea cum din mîna ta iese un lucru 
bun, un lucru folositor, un lucru fru
mos. Ati auzit poate de legenda lui 
Pygmalion. El — zice-se — a sculp
tat cu trudă multă și pasiune chipul 
unei femei nespus de frumoase. Și 
atît de puternică a fost dragostea lui 
pentru muncă, pentru ceea ce crease, 
încît cu această dragoste a însuflețit 
statuia de piatră. Dragostea pentru 
muncă, pentru ceea ce creezi este o 
forță uriașă în stare să facă minuni. 
Cu scîrbă privește tineretul nostru la 
leneși, la chiulangii care dovedesc că 
nu s-au descotorosit de putreda mo
rală burgheză.

Nu poate exista pată mai întune
coasă pe obrazul unui tînăr decît fuga 
de muncă, lenea, chiulul.

Noi însă nu putem și nu trebuie 
să-i lăsăm fără ajutor pe acei tineri 
care n-au înțeles încă frumusețea și 
valoarea muncii, imensa bucurie pe 
care ti-o dă munca. Trebuie să-i aju
tăm să găsească în muncă sensul și 
adevărata bucurie a vieții. Cel care 
muncește cu dragoste nu poate privi 
cu indiferentă pe cei care lenevesc, 
care caută să chiulească, pe indisci
plinati.

Orice om cinstit, care a căzut în pă
catul leneviei sau chiulului se poate 
îndrepta. Trebuie numai ca tovarășii 
lui să-i fie exemplu de dragoste de 
muncă, să-l atragă printre fruntași, 
să-l „molipsească“ de hărnicia lor,- 
să-l facă să se simtă prost văzînd că 
e în urma celorlalți. Nu de mult zia
rul nostru a scris despre tînărul mi
ner Burtea Niță de la mina Uricani. 
Burtea căzuse pe panta leneviei și 
era codaș. Organizația de U.T.M., to
varășii lui l-au ajutat cu perseve
rență, l-au criticat și iată că de-o bu
cată de vreme el a devenit fruntaș în 
muncă. A insufla tinerilor pasiunea 
pentru muncă, pentru creație, a lupta 
pentru înlăturarea urmelor concepției 
burgheze despre muncă — iată sar
cini de căpetenie ale organizațiilor de 
U.T.M. în educația comunistă a tine
retului.

Tinerețea este vîrstă marilor ela
nuri, a marilor îndrăzneli. Noi, tine
rii, vrem să trăim din plin bucuriile 
hărniciei, vrem să facem în fiecare zi 
ceva folositor societății, ceva măreț, 
ceva bun.

Să dăm patriei cît mai multe acumulări 
socialiste peste plan!

La F. C. „Gh. Gheorghiu-Dej“, unde s-a îndeplinit cincinalul
teriale. Valoarea totală a economiilor 
realizate în acești ani se ridică la suma 
de peste 16.300.000 lei. Confecțiile reali
zate la fabrica de confecții „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ sînt acum mai ieftine cu 11,56 
la sută decît In anul 1950.

Pentru satisfacerea cerințelor cumpără
torilor, pe lîngă această întreprindere, 
care are o bogată experiență în produc
ție de confecții, a fost înființat anul tre
cut Centrul de Proiectare a îmbrăcămin
te; a cărili activitate se ’ răsfrfnge asupra 
întregului sector de confecții și tricotaje.

în cei 4 ani și jumătate au fost con
struite și date în funcțiune o policlinică, 
club, bibliotecă, o creșă, colonie de vară 
pentru copii etc.

Acum, cînd sărbătoresc unul din impor
tantele succese obținute în ultimii ani,

muncitorii privesc cu mîndrie drumul par
curs. Ei au primit ca răsplată a unei 
munci entuziaste de 6 ori Steagul Roșu 
de producție de întreprindere fruntașă pe 
ramură, două mențiuni ale Consiliului de 
Miniștri și acum 2 ani Drapelul Cons'liu- 
lui de Miniștri de întreprindere fruntașă 
pe țară.

Ca expresie a hotărîrii de a continua 
succesele obținute pînă acum este răs
punsul dat de muncitorii, inginerii și teh
nicienii acestei fabrici la chemarea colec
tivă a întreprinderilor din regiunea Stal n 
pentru sporirea acumulărilor socialiste. 
Ei s-au angajat ca pînă la sfîrșitul anu
lui să dea patr'ei acumulări socialiste 
peste plan în valoare de 5.328.000 lei din 
care 2.850.000 pînă la 23 August 

(Agerpres)

bine gospodărit I
reducerea consumului de me
tal la fiecare fabricat con
tribuie din plin la realizarea 
angajamentului luat de între

Colectivul fabricii de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej" din Capitală a sărbătorit 
vineri după amiază îndeplinirea cu 5 luni 
șl 22 de zile înainte de termen a sarcini
lor de producție prevăzute pentru anii 
cincinalului.

întreprinderea a furnizat în această pe
rioadă 650.000 diferite confecții în plus.

Au fost realizate mai mult de 1000 de 
modele noi de confecții pentru bărbați, 
femei și copii. îndeplinirea sarcin lor din 
planul cincinal înainte de termen se da- 
torește introducerii în fabricație a noi 
procedee de lucru, perfecționării unor 
procese tehnologice care au adus o creș
tere a productivității muncii cu 83,4 la 
sută față de anul premergător cincinalu
lui și realizări de seamă în reducerea con
sumului specific de materii prime și ma-

Metalul —
TÎRGOVIȘTE (de la cores

pondentul nostru),
în ziua în care ziarele au 

publicat angajamentul colecli. 
velor unor întreprinderi in
dustriale din regiunea Stalin
sub lozinca „Să dăm patriei plan, 
cît mai multe acumulări so
cialiste peste plan”, muncito
rii. Inginerii și tehnicienii 
uzinelor metalurgice „Gh. 
Gheorghlu-Dej” analizau actt. 
vitatea brigăzii complexe 
creată din Inițiativa comite
tului U.T.M. pentru reduce
rea consumului de metal la 
fiecare fabricat.

Rezultatele obținute sînt îm-> 
bucurătoare. Aplicarea propu
nerii făcută de comunistul 
Gluh Petre, utemlstul Ghetă 
Gheorghe și Chivără Ion la 
turnarea Inelelor de vane di
rect în pană cu aiutorul imul 
dispozitiv — a adus o econo
mie de metal în valoare de 
peste 60,000 lei,

Tn această perioadă au fost 
aplicate un mare număr de 
propuneri venite în sprijinirea 
Inițiativei de a reduce con
sumul de metal la flecare fa
bricat.

Tineretul uzinelor a totali
zat pînă acum, prin gospodă
rirea metalului, econonri 
echivalente cu prețul de cost 
al unei sonde cu Instalație 
complectă de foraj pentru 
cercetarea de zăcăminte în 
subteran, montată pe auto
camion.

Angajamentul total încă nu 
a fost îndeplinit, dar pînă la 
Festival tinerii, vor duce o 
muncă susținută pentru eco
nomisirea fiecărui gram de 
metal, și astfel’ vor mai rea 
liza economii echivalente cu 
prețul de cost al unei sondeze.

Lupta pentru îndeplinirea 
angajamentului tinerilor prin

gul colectiv
4.000.000 lei

al uzinelor — 
beneficii peste

Productivitatea muncii va spori
Acumulări socialiste peste 

plan — iată un subiect ac
tual în fabrica de tricotaje 
„Tînăra Gardă" din Capitală. 
La început discuțiile au avut 
loc între cîțiva muncitori care 
citiseră iutii chemarea colec-

Convorbire

In vederea sporirii contribuției tineretului din Industrie 
la acțiunea de realizare a unor cit mal mari acumulări 
socialiste peste plan, e necesar ca el să cunoască mal 
bine aspectele economice șl financiare ale activității între
prinderilor.

Pentru a familiariza cititorii cu ctteva noțiuni cuprinse 
tn chemarea întreprinderilor din regiunea Stalln. ne-am 
adresat contabilului șef de la uzinele „23 August“. Ince- 
ptnd de azi. tn ctteva numere ale ziarului, el va răspunde 
unor întrebări ale corespondentului nostru.

CE ÎNSEAMNĂ acumulare socialistă

întrebare : Vă rugăm în primul rînd să arătați cum poate 
contribui tineretul la sporirea acumulării socialiste.

Răspuns : Aceasta este o problemă actuală pentru uzina 
noastră, care se pregătește să se alăture chemării colecti
velor întreprinderilor din regiunea Stalin. Cred că pentru 
a-și da contribuția la creșterea acumulării socialiste, trebuie 
ca toți tinerii să cunoască ce înseamnă aceasta.

Acumularea socialistă înseamnă întrebuințarea unei părți 
dip.. vgnitul net, al societății pentru lărgirea producției cît 
Și pentru crearea de rezerve materiale și sporirea fonduri
lor social-culturale.

Acumulările socialiste se înfăptuiesc prin lărgirea produc
ției, mulțumită căreia sporesc valorile materiale aflate în 
proprietate colectivă, și anume sporesc atît mijloacele de 
producție, care asigură mai departe și continua lărgire a 
producției, cît și mijloacele de consum.

Mulțumită acumulărilor socialiste, prin bugetul statului, 
în care se varsă toate cotele-părți din beneficii ale orga
nizațiilor economice și întreprinderilor, se realizează lucrări 
capitale de mari proporții : centrale de energie electrică, 
mijloace de comunicație, uzine, ca și școli, spitale, locu'nțe 
muncitorești etc. Tinerii pot vedea cu ochii lor cum ch’ar 
în preajma noastră, cu ajutorul acumulărilor socialiste s-a 
putuț construi un cartier d" locuințe și minunatul complex 
cultural-sportiv „23 August”.

Creșterea acumulărilor socialiste a'sigurînd ridicarea con
tinuă a nivelului de trai material și cultural al poporului, 
crează de asemenea posibilitățile pentru rtci reduceri de 
preturi la mărfurile de larg consum.

Tineretul din întreprinderi, cum este și cei din uzinele 
noastre, poate contribui la mărirea acumulărilor socialiste 
dîndu-și aportul la realizarea de către întreprinderi a unor 
beneficii peste plan.

’i

tivelor unor întreprinderi 
din regiunea Stalin. în cele 
din urmă, discuțiile s-au în
mulțit în cadrul grupe’or sin
dicale. Tineretul a venit să-și 
spună cuvîntul său : gospodă
rirea ou grijă a materiei pri
me, care aici are cea mai 
mare pondere în structura 
prețului de cost, întărirea dis
ciplinei, creșterea productivi
tății muncii.

Ca urmare în ce', de al 
doilea semestru colectivul fa
bricii în frunte cu comuniștii, 
va da patriei beneficii peste 
plan în valoare de 299.000 lei. 
99.000 lei vor fi realizați în 
cinstea zilei de 23 August — 
cea de-a Xl-a aniversare a 
eliberării patriei noastre. D'n 
economiile în valoare de 
69.000 lei, 18.000 lei repre
zintă angajamentul tineretu
lui.

în planul de acțiune pentru 
realizarea acestor angajamen- 
te^au fost înscrise numeroase 
măsuri tehnico-organizatorice. 
Astfel, se vor mări turațiile 
la mașinile raschel șj la ce’e 
de depănat cu 10 la sută și se 
vor confecționa 20 aparate 
noi pentru trecerea ochiuriîor 
de pe o fontură pe alta. Pen
tru creșterea productivității 
muncii, începind de la 15 iu
lie, ing'nerij fabricii vor ins
trui pe fruntași în legătură 
cu justa îmbinare a metodelor 
înaintate de lucru cu expe
riența proprie dobândită in 
procesul de prcducț'e. De la 
data de 1 august fruntașii 
instruiți, vor fi repartizați pe 
lingă tovarăși mai slab 
pregătiți, pentru a le de
monstra cele maj bune pro
cedee de lucru. Tot in ve
derea creșteri; productivității 
muncij se pregătesc condițiile 
pentru aplicarea metodei 
prcd-sincron în sectorul con
fecții.

^•omoooc fn t0ii.il munciiot 
? p&ntru o recoltă bogată *
Au transformat rarițele 

jîn prăsitori
8 BRĂNEȘTI (de la corespondentul 8 
f nostru). De curind, in unele comune
8 din raionul Brănești au avut loc con- 8 
8 sfătuiri ale țăranilor muncitori cu pri- | 
§ vire la transformarea rarițelor în pră- g 
8 șitori. O astfel de consfătuire a avut 8 
8 loc.în satul Tînganu din comuna Cer- 

nica. la care au participat aproape 100 8 
r țărani muncitori. Tehnicianul Anatolie | 
8 Spinei n arătat țăranilor muncitori din g 
8 satul Tînganu cum poate fi transfor- 
8 mată rarița in prășitoare. Pe tarlaua 
? de porumb a țăranului muncitor An- 
8 ton Popescu. țăranii muncitori au asis-
8 tat la o demonstrație practică în care n 

s-a arătat ce daune produce rarița, cui- 8
8 turii porumbului și totodată foloasele 8 
8 ne care Ic pot trage țăranii muncitori 
| întrebuintind prășitoarea. Ca urmare a 8 
8 consfătuirii și a acestei demonstrații | 
8 practice, în satul Tînganu au fost g 
8 transformate în prășitori 6 rarițe într-o 8 
8 singură, zi. Țăranii muncitori Tudor g 
8 Gheorghe, Oprea Tudor, Petrică lor- 8 
g dache. Dumitru Tudor (în vîrstă de 78 8 
8 ani) și mulți alții au înțeles că pentru g

a. obține o recoltă bogată de porumb 8 
8 nu trebuie să folosească rarița, care e | 
8 o unealtă ce produce pagube culturii g 
p porumbului, ci să folosească numai 8 
8 prășitoarea. p
2 8

«Un ajutor prețios
8------------------ ——‘----- 8
O Q8 Pionierii ji școlarii din comuna Ave- g 
8 rești, raionul Huși, obișnuiesc să vizi- g 
8 teze în timpul vacanței gospodăria agri-

colă de stat din localitate și să dea la 2.
8 nevoie, o mtnă de ajutor la unele tre- - 
8 buri.
2 In acest im, chiar din primele zile de
8 vacanță, pionierii șj școlarii din Plopi și 
8 Tăbălăești din comuna Avercști au fă- 
8 cut o excursie la grădina de zarzavat R •8 a gospodăriei. Aici tovarășul inginer 

Broască le-a vorbit despre întreține-
8 rea plantelor legumicole, după care au

8 8 8 
8 8 8 
8 8 8 
8 8 8 8

8 • - ‘ " § 
8 pus diferite întrebări. După ce au pri- fi 
| mit toate explicațiile, ei au rămas să 8 
i ajute la plivit. ș
8 Pionierii și școlarii au muncit cu g 
| multă hărnicie; pînă seara ei au plivit | 
8 o suprafață de 10.000 metri patrați de 8 
8 ceapă. r,
p n nffX tnrln n „nfnndăriffl In of. 8
ț
8 8 8 
8 88 
8 
8 88 8 
8 8
8 8 8 
8 8 8 
8 gin sprijinul țăranilor 
imuniîitjri
8

Pe o altă tarla a gospodăriei, la cî- |
8 țiva km., 50 de școlari au venit să ajutc 8 

și ei gospodăria agricolă de stat la în- g 
trețlnerea culturilor. Aici sînt semănate | 
10 hectare cu plante medicinale care 8 
trebuiesc plivite și prășite.

In cîteva ore, ei au plivit o suprafață | 
însemnată de plante medicinale. în 8 
urma lor muncitorii gospodăriei au g 
reușit să execute prașila in condiții j* 
mai bune și să o termine mai repede. | 

Corespondent 8
ANGHELUȚĂ GHEORGHE «

8 Uniunea regională Bacău a coopera- 8 
tivelor de consum a luat din vrem-, o | 

?, serie de nlisuri pentru a sprijini pe 8 
8 țăranii muncitori in campania de recol- 8 
! tare, treieriș și dezmiriștit. Astfel, la $ 
? cooperative și centre de închiriere au 8 
g fost trimis# 12.000 de seceri, 1450 kg. de ( 
8 sfoară pentru legat snopii, 4000 kg. de 

furci, 70 de trioare pentru cereale, 21
x de vînturători, 905 kg. curele de trans- 
8 misie pentru batoze. 3000 de ciocane 
p pentru coasr. 1000 de brățări pentru 
8 coase, 7000 de gresii ți altele. De ase- 
8 menea, au mai fost repartizate coope- 
§ rat:velor sătești. 700 de pluguri de di-
8 ferite mărimi pentru dezmiriștit.
? In campania de treieriș, uniunile ra- 
g ionale vor organiza pe lîn-ă arii peste 
8 160 de chioșcuri unde, în afară de r>ro
8
8 țăranii muncitori vor găsi produse in- $ O are» 4-^rA e. 7 • am m, —. 3^ *f X ST r —— X — x
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Popas în drum spre Varșovia
grupuri de tineri 
entuziaști. Sînt băieți 
și fete — pionieri și 
elevi, muncitori și 
studenți, tineri cu fe
țele luminate de zîm- 
bete primăvăratice și 
cu brațele încărcate 
de flori. Privirile lor 
scrutează depărtările. 
Au venit aici să tn- 
tîmpine pe solii ti
neretului din țările 
arabe, care tn drum 
spre Varșovia, vor 
trece prin țara noa
stră.

Iată un grup. Flă
căi și fete de la 
D.R.N.M. Un băiat 
negricios cu ochii 
sclipitori flutură spre 
albastrul cerului un 
mănunchi mare de 
flori. Este tînărul 
strungar Buca Nica- 
lae, cunoscut de toți 
tovarășii săi pentru 
succesele obținute in 
producție. Alături, 
zîmbitoare, stă ute
mista Covaliu Maria 
și mulți alții.

Ceva mai la o pur- 
te, ferindu-se parcă 
de razele fierbinți 
ale soarelui, Guguta 
Ion și Panait Vasile 
stau de vorbă și în 
jurul lor, alții au

format un cerc. Toți sînt îmbrăcați in 
salopete albastre. Elevi ai Școlii pro
fesionale metalurgice au venit astăzi 
în port pentru a strînge mîinile prie
tenilor lor din țările arabe.

Alte grupuri sosesc. Sosesc mereu 
în pas tineresc animați de același sen
timent — sentimentul păcii și al prie
teniei cu tineretul întregii lumi.

Vin și bătrîni cu părul cărunt, vin

In portul Constanța

Constanța... O dimineață care pare 
a fi liniștită. In port, pe catargele va
selor, flutură drapelele multor țări, 
într-o varietate de culori.

In fața gării maritime din port, îm
podobită sărbătorește, sosesc grupuri,

bunici cu nepoții de mină, vin mame 
cu copii tn brațe.

In port flutură mulțime de cravate 
purpurii. Sînt pionierii școlilor din 
Constanța, gălăgioși și veseli ca întot
deauna. Grupul lor pare o grădină fer
mecată. Au cules cu grijă flori multe. 
Le-au cules cu dragoste ca pentru prie
teni.

Din cînd în cînd privirile tinerilor 
scrutează din nou depărtările, pentru 
ca apoi să se îndrepte spre minutarele 
ceasornicelor...

Orele ÎL Un șuierat și incă unul și 
apoi multe altele. Pe diferite tonuri 
— același salut marinăresc adresat 
oaspeților. Valurile mării care păreau 
adormite s-au trezit parcă, smucin- 
du-se zadarnic să salte peste cheiuri. 
In port retrăiești un moment din mi
nunata frescă a Festivalului. Sînt în- 
tîmplări pe care le-am mai trăit dar 
care nu și-au știrbit cu nimic frumu
sețea și prospețimea.

In rada portului apare vasul romi- 
nesc „Libertatea" pornit în cursă din- 
tr-un port sirian. La început părea 
vîrful unei săgeți, apoi — ca o ima
gine mărită într-un laborator fotogra
fic — proporțiile săgeții au crescut 
pînă cînd ne-a apărut așa cum este în 
realitate : unul din cele mai frumoase 
vase ale flotei noastre maritime.

Dacă vrei să caracterizezi atmos
fera entuziastă, căldura întîlnirii între 
tinerii din Constanța și delegații din 
țările arabe, atunci neapărat trebuie 
să faci o asemănare cu cele mai înflă
cărate momente ale festivalurilor tre
cute.

De pe bordul vaselor s-au auzit 
aplauze și un murmur, la început greu 
de deslușit, dar care pe urmă l-am 
descifrat a fi bine cunoscutele cuvin
te în limba romînă: „Pace și Prie
tenie". Drapele libaneze și siriene fît- 
fîiau la catarg.

O surpriză : pe vas cîțiva tineri dan
sau și agitau batistele. Distanța care 
ne despărțea ne împiedica să înțele
gem ce anume dansau. Cînd vasul s-a

apropiat de ch«i am înțeles : dansau 
„perinița"...

Vasul a ancorat. Fanfara cîntă imnul 
F.M.T.D. și tinerii încep să coboare. 
Primul delegat este ...Said. Desigur 
nu-l cunoașteți. Dealtfel nici nu aveți 
de unde. Said n-are decît vreo... 5 
ani. Numele lui este Said Rașd!, este 
irakian ș{ împreună cu părinții lui a 
plecat la Festival. Cine credeți ci a 
fost al doilea delegat care a coborît 7 
Era Azmi Guni din Siria și avea cam 
aceeași vîrstă cu Said. După ce cei 
mai tineri delegați au coborît, unul 
cîte unul, membrii delegațiilor pășesc 
pe pămîntul romînesc. Sînt mulți: 
din Siria 91, din Liban 48, din Trans- 
iordania 22, din Irak 22 și cîțiva din 
alte țări.

La un moment dat s-a făcut liniște. 
Tovarășul Gheorghe Găvruș, prim se
cretar al comitetului regional U.T.M. 
Constanța i-a salutat pe oaspeți. A răs
puns tînărul sirian Joussy Nemer.

Mulți din tinerii arabi an mai fost 
în (ara noastră, la Festivalul de la 
București. îi recunoști după strigătele 
lor în rominește : „Trăiască poporul 
romîn". Multe ore în șir s-a jucat șî 
s-a cîntat. S-au schimbat autografe, 
s-au făcut fotografii, s-au legat noi 
prietenii.

Pretutindeni se purtau discuții. Ba- 
șir Udmani, muncitor la o fabrică de 
ciorapi din Damasc, povestea — cu 
ajutorul unei studente libaneze care 
știa franțuzește — despre viața tineri
lor sirieni, despre dorința lor de pace. 
Un tînăr coreean. Han Don Bîc, stu
dent în țara noastră, se află in prac-» 
tică la Constanța și a venit împreună 
cu tovarășii săi să-i intîmpine pe tine
rii arabi. Iată-l îmbrățișîndu-se cu un 
profesor sirian, Chauki Bagdadi. In 
gara maritimă șase tineri din Trans- 
iordania prezintă un dans naționg.1. 
Afară, fanfara face să răsune o sîrbă 
îndrăcită. La dans s-au prins șj tine
rii arabi. Sînt multe lucruri despre 
care se pot scrie și e greu să redai 
cele mai semnificative momente.

...Timpul trece pe nesimțite. Um
brele înserării cuprind orașul. Marea 
se zbate furioasă în briul de piatră, ol 
cheiurilor. In gară trei vagoane îi aș
teaptă pe tinerii arabi. Direcția : Var
șovia, via București.

In Gara de Nord
E zori de Zi. Ploaia se cerne mărunt 

din înaltul cerului. Capitala noastră se 
trezește încetul cu încetul, la o nouă zi.

E ora 5 fără, cîteva minute. In Gara 
de Nord nu a început încă forfota obiș
nuită. Deodată un grup mare de ti
neri cu drapele și flori în brațe intră 
pe peron. Prin toate porțile gării so
sesc grupuri de tineri.

E ora 6 și cinci minute. Pe peronul 
liniei l-a trece strigătul : Vin !

Iată, trenul a intrat în gară. Tineri 
cu turbane albe scandează in româneș
te : „Pace și prietenie".

Cu flori, cu brațe deschise, cu îm
brățișări și cuvinte calde de bun venit,

Gara dc Nord. Aparatul fotografic a prins în imagine un 
grup de tineri.

— O amintire frumoasă din minunata voastră țară, ne 
spune un tînăr sirian.

au fost prlm'ți prietenii din țările 
arabe.

Tovarășul Miron Olteana, prim se
cretar al Comitetului Orășenesc U T.M. 
București a salutat pe delegați în nu
mele tinerilor din Capitală. A răspuns 
sirianul Bagdadi Chauki.

După ce delegații au luat dejunul, 
tinerii arabi ne-au desfătat cu minuna
tele lor jocuri naționale. Călătorii din 
gară atrași dz sunetele tobelor orien
tale au venit în jurul tinerilor. S-a juv 
cat mult cunoscuta „Perinița", s-au fă
cut noi cunoștințe si prietenii, iar mi
cul Said, care tot timpul a fost purtat. 
Pe brațe, a devenit și în București, cel 
mai popular dintre delegații arabi. In
tr-un colț, învățătoarea Adriana Tăna- 
s? și-a scr's adresa în carnetul lui 
Hanna S. Mukarkar din Beit — Jala, 
Iordania. Acesta a dat tinerei învăță
toare adresa lui. S-a închegat o nouă 
prietenie.

Mulți călători de ieri, la „Perinița" 
și-au dat seama că au vierdut. trenulcă au pierdut trenul.

Insă niciunuia nu 
i-a părut rău că a 
fost nevoit să ia un 
tren mai tîrziu.

Acele ceasornicului 
se rotesc însă prea 
repede. E ora 11. 
Peste cîteva minute 
va pleca expresul de 
Budapesta. Imnul 
F.M.T.D. a cuprins 
întreaga gară. Se 
flutură batiste. Tre
nul se face din ce in 
ce ma{ mic.

Drum bun Hanna 
S. Mukarka, cu bine 
Bagdadi 
revedere 
revedere 
malurile 
Varșovia 
teaptă.

PETRE
EPGARD oberst 

ȘT. HALMOȘ

Chauki, la 
Said ! La 

prieteni, pe 
Vistulei, în 

ce ne aș-
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Di mos Rendis
LUCRĂRI PREMIATE

In stingă: baticul ..DupS muncă, veselie" de 
MINA ALMAJAN (din lucrările de artă aplicată ale 
studenților secției dc Imprimeuri a Institutului de 
arte plastice „Ion Andreescu“ din Cluj, distinse cu 
premiul I).

Deasupra: pictura „Scenă de muncă“ de TIBERIU 
K.RAUSZ (distinsă cu premiul II).

Visuri moștenite
— FRAGMENTE —

lntr-o plantație de cacao fără bețe de bambus 
și oamenii durau o poartă largă 
prin care intrau 
șl negri și albi.
Era pace pe pămînt! __ „
șl a văzut Volodia din nou drumul prăfuit 
pe care Înaintau tovarășii lui, 
dar Volodia a murit.
Volod.ia cel care visa oalhenil firațl,
și oainenll sovietici au moștenit visul lui Volodia 
dar mal ales generația noastră l-a moștenit, 
căci Volodia a deschis drumul 
întregii noastre generații.

...Țtșnea așadar în floare malul atunci
— (să fi trecut zece ani ?) 
Oamenii visau mai mult ca oricând 
Visa atunci și Mitrea și Clu-Li 
și Frantișek și Ferentz visau 
șl visurile Iot au prins viață
— suflet și trup —
așa cum prinde viață 
un ghiocel sub zăpadă. 
...Visa șl Tom atunci 
in acel mal înflorit -*■ 
negrul Tom adus din depărtări, 
să-și apere lanțurile ■» » *
și a căzut Tom, 
undeva pe Elba a căzut', 
cu ochii pironiți pe cerul albastru, 
și visa Tom că nu mai are lanțuri pe 
cț brățări îi împodobesc mîinile 
brățări din flori exoiice îmipletite
șl ă văzut apoi Tom o plantație de cacao
o plantație fără paznici cu bețe de bambus 
și se făcea că era o poartă largă 
o singură poartă pentru albi, pentru negri... 
iar pe pămînt 
pe întregul pămînt era pace-
Apoi Tom a murit
Tom cel care visa libertatea, 
șl generația nouă a moștenit visul lul^ Tom; 
întreaga noastră generație 
dar mai ales negrii.
................................. ..... ■
-..Și visa și Volodia 
în acel mai nemaipomenit

mâini

Ion Brad

MEDITAȚIE
l-a moștenit

Tiberiu Ufart

Zborul către stele

Ascult muzică din Beethoven, noaptea tîrziu.
Afară : stelele și liniștea care mă-nd.eamnă să scriu.
Să stau de vorbă cu mine, să stau de vorbă cu tine,
Fratele meu, de oriunde, din marea mulțime.
Amintirile năvălesc prin geam în locul lunii.
In inima mea se frământă inima lumii :
„Oare se va întinde iarăși sinistra noapte ?“
Uite, mi-aduc aminte de anul ’37
Cînd eu îmi terminam întiia clasă primară,
Cînd mai căutam ouă de păsări, cum fac copiii la țară,
Cînd trecusem de silabisirea lui o — i, a — o,
Și citeam bunicului știri despre Bilbao.
Poate-am uitat de mult că mama spunea : „doamne păzește !“,
Iar bunicul, privindu-ne, lăcrima părintește
Zicînd : „Cine știe... dacă-ntr-o zi vor ajunge și-aci ?“
(El stătuse pe front patru ani, noapte de noapte și zi de zi1)
Neliniștea lui m>ă chinuie-acum cînd cu ochii aprinși și totuși triști
Recitesc mărturii despre Bilbao, orașul secerat de fasciști.,.

____ , __ . de frumos
Volodia cel care a intrat cu tancul In Berlin, 
venind dintr-un mic sătuc de pe Volga, 
visa Volodia privind prin viziera tancului 
drumul prăfuit pe care înaintau tovarășii lui, 
și-a văzut — sau i s-a părut numai — 
că drumul s-a lărgit deodată într-o șosea, 
înlf-o șosea largă cit orizontul si fără de sfîrșit, 
șl pășeau pe șosea; in ritmul cântecelor 
tln.indu.se de mîini, 
oameni mulțl, fără de număr...
Și a văzut acolo Volodia și pe Mado, 
pe Mado cea care flutura un mic steguleț francez, 
lucrat pentru Paul, 
la mașina fabricată de Jean, 
în cele șase zile ale săptămînii.
Și-1 ajută Volodia pe Hans 
să pună pietre de temelii pentru casa cea nouă 
și alerga fericit pe șosea și Lembros 
mînîndn'-și cercul împletit din raze de soare. 
Iar șalca se șfîrșea

Hei...
Mulțl erau acei care visau 
în acel mai
(nouă, 

Oamenilor,
ne place să visăm)

mulțl au căzut visînd
șl generațiile care au venit le-au moștenit visurile 
iar generația noastră,
s-a trezit
cu cea mal mare
cu cea mai grea moștenire 
din cîte a cunoscut omenirea.
Și iată că visurile noastre sînt primejduite, 
dușmanii visurilor noastre
se pregătesc

să ne ucidă visurile.
Dar generația noastră nu e un fiu risipitor, 
ea nu lasă moștenirea să se piardă 
ea nu poate decît s-o crească...
Belolannis a crescut moștenirea, 
(garoafa sa roșie a crescut-o) 
Iulius și Ethel au crescut-o și ei 
(cu proprii lor copii au crescut-o) 
iar Robeson, 
cintărețul negru al zilelor luminoase de mîine, 
a adunat visurile într.un cîntec măreț:

— Vom da suflet șl trup 
vom da viață 
visurilor, 
marilor visuri!

Nu! Generația noastră nu e un fiu risipitor. 
Moștenirea e grea,
dar noi vom purta-o cu mîndrle șl grijă 
noi știm ce înseamnă visurile 
noi știm să fim statornici și dîrji 
cînd avem de gospodărit o moștenire.

In romînește de TOMA GEORGE MAIORESCU

Poezie distins# cu premiul II

Vom prinde aripi Intr-o zl,
Aripi atomice; cu ele 
Pământul îl vom părăsi 
Pornind nemuritori spre stele.

Și nesfârșirea ne-o părea 
Cît scoica de încăpătoare, 
Natalul glob va răm’nea 
Departe, undeva, sub soare.

Și însetați mereu de zbot,
De-a tinereții cutezanță,
Prin spații vom călca ușor, 
Strivind distanță cu distanță.

Vom ft-mpreună, tineri, noi 
Trimișii țărilor și-ai lumii. 
Buzna vom de, ca-ntr-un zăvoi,
Prin tăinulșurile lumii,

Sau...
-..Poate nu în zbor spre slăvi 
O să ne-ndrepie viitorul.
Prin șesuri, munți, ori prin dumbrăvi, 
Ne-o reteza atomul zborul...

Cu chipul mamei în priviri
Ori al soției, al Iubitei,
Supuși cumplitei umiliri
Vom spune bun rămas clipitei.-

Și-atunci ?... Pe urmă ?... Ce va fi ?...
O, nu de noi, — de vis ne doare 1
Cu ce-om putea înlocui
Noi vraja vieții arzătoare ?

Noi, tinerețea care-am vrea
Ca Faust, s-o chemăm șă stele
Și pentru om aș vrea să-și dea
Pînă și ultima scîntele,

O, frații mei, străinul braț 
Ce-a-nsîpgerat atît planeta,
E timpul, timpu-1 să-1 legați,
Căci veche ni-1 cu el vendeta.

Noi, cel sortiți să Jinduim
Tăria pură — a Înălțimii, —
Stea lingă stea să o unim,
Șl-n luptă — inimi lingă inimi 1

Cînd eu călcam iarba udă de rouă, pe neașteptate
Copiii din Bilbao s-au trezit cu povara bombelor în spate, 
Sub care s-au scufundat adine in pămînt
Cum ne scufundam noi in bulboane, la rîu, înotînd...
Apoi tăvălugul războiului ne-a tăvălit amintirile
Cum ar culca la pămînt firele griului, subțirile.
Pe care dintre grozăvii s-o aleg, ca s-o știi ?
Adu-ți aminte, nu le uita — sînt mii și mii !
Cînd, la noi, răsuflarea de pucioasă o măturau vînturile eliberării
Iar luna-și uitase camuflajul și s-au deschis obloanele țării,
Cînd eu mă plimbam, în mai, dintre fete cu prima, 
Vîntul ducea peste lume strigătele de la Hirosima.
Chemările care se mai invîrtejesc în văzduhuri și-acuma 
Cînd mâna ce-a zvîrlit bombele ne-amenință iar cu furtuna... 
Poate copilul meu, poate copilul tău,
S-or trezi făcind primul pas din leagăn în hău.
De-aceea m-am hotărît, fratele meu din marea mulțime, 
Să stau de vorbă cu tine, să stau de vorbă cu mine.
Hai să spunem fulgerului: culcă-te și vezi-ți de treabă I
Inima noastră nu doarme, inima noastră nu-i slabă !
Hai să facem războinicii de-apururi să scapete,
Să le turnăm șuvoaiele munților pe-nfierbîntatele capete I

Poezie distinsă cu mențiune.

|-®ee=o5oococooooc»oo<»ooocooeeoooooopooooooooooo0oooaooo<»oooaoooeooo<»co ceooceooao
3 7T ‘tn Pa^ina noastră, publicăm lucrări premiate 

g ’ sau menționate la concursurile naționale de 
| creație literară și de artă plastică desfășurate în 
8 cinstea celui de al V-lea Festival Mondial al Tine- 
| retului și Studenților pentru Pace și Prietenie de la 
8 Varșovia. 
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Line sînt ale Murășulul ape, line și- 
ndelung unduitoare, șoptitoare, ca tără
gănările doinelor noastre ardelenești. Line 
sînt apele Murășulul și tare-s mîndre lo
curile pe unde trece bătrînul călător. Mai 
mîndre decît toate însă, par a fi locurile 
ce le străbate Murășul după împreuna
rea sa cu vijeliosul Arieș, de la Aiud că
tre Bălgrad și mai la vale.

Coline împădurite ori pleșuve îșl slo
bod pe-aicea poalele pînă-n zlmțurarea 
țărmurilor ; plopii cei înalți își .plea
că prin zăvoaie, în fața undelor murmu- 
rînde cînd bat vînturile, frunțile lor ar
gintate; din partea Apusenilor coboară 
pe coaste la vale, ca s-audă și să vadă 
a Murășulul curgere lină, goruni și fagi 
bătrînl; lunci netede și-ntinse, înflorite 
unde și unde de-ale sălciilor pilcuri în
soțesc șerpuirile sale largi.

In anii cei buni colinele-și flutură-n 
vint p'ete de negară. S-aud buciume în 
munți, în dreapta, în Țara Moților, iară-n 
stînga, colo-n depărtările cele sinilii și 
tremurătoare, sus, p9 Valea Frumoasei, 
s-aud clocotind ori jelindu-și dorurile 
flulerile jinarflor.

Cîntă și trăiește frumoasa țară a Ar
dealului ; cîntă feciorii săi cei voinici ca 
brazi! și sprinteni ca cerbii, feciorii noș
tri cei ce găuresc pămîntul cînd joacă, cu 
foc, bărbuncul; cîntă și fetele cele rume
ne și vointeuțe, frumoase ca niște zîne. 
sprintene și meștere la muncă și la joc, 
ardelencele noastre care nu mai au astîm- 
păr cînd îngînă ceterile cîte o învîrtttă; 
trăiește și cîntă Țara Ardealului cu locu
rile el mîndre și dragi, nespus de dragi. 
Fiecare potecă de aci își are povestea el 
știută numai de cei ce o calcă. Pămîntul 
ăsta de-aicl din străbuni, cu plugul a fost 
arat, cu lacrimi udat!

mrtecată, cu șer- 
parul juliț și-nve- 
chit. Fața omului 
era suptă și chi
nuită. Numai în 
ochi îi pîlpîia o

lumină nelbănuit de vie. Era ‘nalt omul, 
voinic și osos, falnic, ce un stejar și-avea 
părul slobozit în plete pe umeri. Ruptă-i 
era cămașa, rupți și rămțurați și cioa-' 
recii. Iară picioarele-i erau crăpate, cu 
degetele rășchirate, ca niște rădăcini. 
Crăpate și-ntăciunate-i erau și pal
mele și pielea obrazului. Și-atuncea, 
în dimineața aceea de primăvară, cu 
străluciri nesfîrșite, curgătoare, omul 
pământului, un strămoș de-al nostru, 
unul din neamul Iul Banacă sau poa
te din vestitul neam al Cordovanllor, s-a 
aplecat, a luat cu dreapta de jos din braz
dă o mînă de țărînă și-a sărutat-o pri
vind împurpurarea crescîndă a răsăritu
lui. Pe urmă a pornit peste cimp cu pum
nul plin de țărînă, cu pasul mărunt și 
apăsat, parcă-ar fi mers la coasă. Hotarul 
1 se așternea în față, pînă-n zare, ca un 
covor. Și-au început să fremete, făoîn- 
du-i plecăciuni, holdele cele tinere și fra 
gede. De undeva de pe-aproape, a țâșnit 
ca o săgeată o pasăre. S-a repezit spre 
limpezimile cerului și-a rupt urcușul cu 
câteva fîlfîirl scurte și cînd a fost sus 
de tot îneît abia se zărea, a început să 
bată din aripi, mărunt și cu grabă, pi- 
curîndu-și peste lume izvoarele iuți ale 
trilurilor sale. Se ridicase în albăstrii 
ciocîrlia, prima ciocîrlie. Șl iată că deo
dată, ca la un semn, în fața pămîntului 
nostru s-au înălțat alte și alte ciocârlii, 
nenumărate. Clopoțeii de argint ai cânte
celor au umplut văzduhul și-au aflat 
depărtările că a trecut peste moșie, stă- 
pinul ei adevărat.

Alfred Margul Sperber
I

Să poată-n tihnă orice om dormi
Iml vin în minte oameni de-altădată 
Pe care i-am privit dormind cîndva. 
Adînc le cercetez ființa toată,
Ii simt mereu, mereu în preajma mea.

Nu poți un somn cu altul să-1 asemeni. 
E greu limanul lui să-1 hotărîm,
Nici răsuflarea nu-1 la fel la oameni 
Șl fiecare chip e-un alt tărîm.

Vezi unul legănat, pe undă lină
Spre țărmul blîndeî deșteptări purtat.
Alt chip, asprit, se-ntoarce spre lumină 
De cum cadența zorilor răzbat.

Vezi unii cum sărutu-n vis îl cheamă 
Și buzele le tremură ușor.
Pe alții despărțirea îi destramă
Și merg pe-un drum străin de pașii lor.

Ascultă unul,.amintlndu.și parcă 
Vlsind la ce-a pierdut și l-a fosi drag.
Iar altul se avtotă.n calea largă 
Spre răsăritul limpede din prag,

Tn tot ce spune șl in tot ce face 
Nu-i orice om la fel. Dar toți se strîng 
Ca să respire liniștit, în pace 
Și cată vraja somnului adînc.
Tn pieptul meu o flacără se zbate 
La toți aceștia azi cînd mă gîndesc.
Cum ar putea de somn să aibă parte 
Cînd moartea șl ruina îl pândesc ?
Cum aș putea și partea mea s-o dărui 
Ca fiara care-odat-o vom strivi,
Să nu la bir de singe fiecărui, 
Să poată-n tihnă orice om dormi T

In romînește de L MATASARU

Ion Lăncrănjan
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conții șl grofii și s-au pomenit la 
fugă ori s-au vîrît prin hrube, ca șo
bolanii. Dar lată că au început să umble 
pe poteci ferite vorbe pline de dulceață 
și de venin. Șl-n cele din urmă vicleșu
gul a izbîndit, dreptatea a fost iară-nge- 
nunchiată ! r i

Spuneți voi plaiuri ale țării mele dra
gi !...

Intr-o dimineață de iarnă, neguroasă 
și posomorită, la Bălgrad, în Cetate l-au 
adus domnii pe Horia și, lingă el, pe 
Cloșca, unul din nenumărații săi ortaci. 
I-au scos din temniță ca să-1 omoare. 
Domneau Iarăși peste sate, acopereau 
țara ca niște llnțolll, liniștea și groaza 
Dar cînd a ridicat călăul roata și-a înce
put să sfarme mădularele celui pedepsit, 
n-a tresărit numai trupul său. Un geamăt 
adînc a zguduit ființa întregului popor ! 
Șl s-a zbătut sub armăturlle-1 de gheață, 
Murășul, s-a zvîrcolit Tisa pînă la 
Izvoare, ca o viețuitoare rănită. Fiorul 
acestei zbateri a durerii s-a dus în tot 
trupul țării, prin celelalte rîurl, cum se 
duce Seva prin crengile pomilor. Și-n 
zarea zărilor s-a Ivit o geană de lumină 
roșietică, sîngerle !...

E
se cuibărise însă în minte, pî-

............................................. .... S • 8 » •
Arau mai de mult, plugurile 1...
Strămoșeasca și sfînta glie era spinte

cată și spartă, era jefuită și prădată. Ce
lor ce o munceau, truditorilor din totdea
una, nu le rămînea nici un bob. Șl-atît 
erau holdele de mari și de frumoase, șl- 
atît de limpezi zările... Odată într-o di
mineață, la marginea unul cîmp larg a 
ieșit un om cu cămașa înnegrită și ruptă,

„Scînteia tineretului“
Pag. 2-a 9 Iulie 1955

.................................... .... s i i t . .
Spune-ți povestea, strămoșească și iubi

tă glie !...
S-au auzit într-o toamnă, sus, în Țara 

Moților buciumele I Vuiau văile și pădu
rile și s-alungau din văgăună-n văgăună 
ecouri prelungi. Pe cărări pietroase, din 
sat în sat, din casă-n casă și de la inimă 
la inimă umbla Horia cu ai să; ortaci. 
Și-apoj cîtu-i Zarandul, de-a lungul și 
de-a latul s-au încins focuri uriașe și ni
micitoare ! Au luminat iară Țara Ardea
lului flăcările miîniei și-ale durerilor de 
veacuri 1 Vijelia răscoalei s-a pogorît pe 
Arleș la vale, iară-n partea astălaltă a 
ajuns la Cetatea Devei. Șl din munți ve
nea fără-ncetaie, ea dintr-o adîncime, 
vuietul cel fără de sfîrșit al ridicării 
olbijduiților și necăjiiilor. S au îngrozit

..............................................................................  i a • ■

Arau mal de mult plugurile I...
Pe căi de hotar, pe drumuri de țară, 

nesfîrșite și colbuite, prin arșițe și geruri, 
prin gloduri și vifornițe, umbla desculț 
și rupt poporul necăjlților. Ale Murășu- 
lui ape suspinau fără-ncetare între țăr
muri, lăsau în urmă-le o nealintată și 
din ce în ce mai viforoasă jeluire. Și-a 
doinei tărăgănare era mai altfel... Intr-o 
zj de vară, într-o sărbătoare, pe-o cărare 
mărginașe, în preajma unul zăvoi, s-a 
înfiripat un cîntec legănat. Umbla pe că
rare un țăran voinic, un strănepot de-al 
pămîntului nostru de demult. Omul mer
gea agale și cîntă, rostea vorbele cu greu, 
așa ca într-o sfărîmare de valuri... De-o 
parte și de alta a potecii se legăna înce
tișor holda grofului, iar după ce cărarea 
s-a depărtat de zăvoi, omul a trecut peste 
table întinse de loc bun ori peste dalnițe 
prăpădite și nemernice. Șl lată-1, în sfîr
șit, ajuns lîngă un pîrîu. Acolo a Intrat 
într-o holdă gălbioară și volnică, a întins 
mîinile ca pe niște aripi, și-a pornit de-a 
lungul loculuj lăsindu și palmele lovite 
de spice. ' -
gul, odată de-8 latul, apoi încă odată și 
mai odată. Pe urmă s-a oprit și s-a așe
zat pe un răzor. Mal simțea încă în pal
mă alintarea spicelor. Ii stăruia încă în 
în'reaga ființă mîngîierea drăgăstoasă a

A trecut odată de-a lun-

holdei... I
sându-i creierii, un scrâșnet șuierător, de 
coasă ce taie din rădăcină, griul... Tre
buiau să vie acolo, a doua zi, să secere 
holda asta, mîndră, oameni tocmiți de pri
mar. Șj pihă acuma-s câteva ceasuri, locul 
ăsța fusese al lui, nu al primșrtilui, el 
l-a primit la împroprietărire, după ce s-a 
întors de pe front, după ce a cutreierat 
prin fum și prin pîrjol cîmpille Galiției, 
TIrolul și Herțegoylna, Locul ăsta a fost 
pînă în ziua aceea locul lui. Acum nu 
mai este. Datoria de la bancă, datoria 
făcută la împroprietărire ca să plătească 
grofului a crescut, s-a umflat ca o ploș
niță. O vacă i-a murit, nevasta s-a bete- 
jit și iată că azi, în vremea toacei de li
turghie, s-a făcut licitația la primărie. S-a 
terminat repede licitația, Primarul l-a 
cîștigat locul cu holdă cu tot, cu holda 
semănată astă-toamnă de el nu de pri
mar... Și mîine vor veni aci, secerătorll... 
Coasele vor șuiera, scrâșnind cu asprime... 
Omul se ridică brusc. își scoase din șer- 
par amnarul, iasca și cremenea. Scăpără 
și aprinse. Smulse apoi un mănunchi de 
spice. Puse iasca în mănunchi șl începu 
să sufle cu năduf. Se născură în șomojag, 
flăcărui mititele și speriate. Omul puse 
focul jos în holdă. îndată ce văzu însă 
cunj se pleacă peste flăcări trestioarele 
griului, se aruncă gemînd asupra focului 
abia înfiripat. 11 stinse și apoi porni Iară 
de-a lungul locului, cu mîinile desfăcute 
în lături. Simțea în palme mîngîierea hol
dei semănate de el, mîngîierea holdei din 
care nu s-a ales nici cu amarul neghinei... 
După ce-a ajuns în capul de dincolo al 
delniței, nu s-a maj uitat înapoi Și nici nu 
s-a mai oprit decît sus, pe-o culme de 
unde se vedea ca-n palmă Valea Murășu- 
lui, munții și cimpiile Ardealului. A ră
mas acolo, în vîrf, neclintit, cu mîinile 
înfipte după șerpar. în spatele lui, as
fințitul își strîngea văpăile intr-un ghem 
sîngeriu-roșu ca un rug vechi. în cealaltă 
parte a zării se grămădeau bolovănindu-se 
nori neguroși. începuse să sufle deodată 
un vînt prevestitor de furtună. Undeva, 
în depărtare, s-auzi mugind o sirenă. 
Huietul ei clocotitor se înălță ca o trombă 
pînă ce atinse rostogolirea amenințătoare 
a norilor și se revărsă apoi peste lume 
în valuri hohotitoare .Pământeanul nostru 
de pe culme a tresărit, a mai zăbovit pu- 
țin, pe urmă a pornit peste cîmpuri, de-a 
dreptul, fără alegere. Pășea rar, cti ho- 
tărîre și călca mult mai apăsat decît ne
uitatul său străbun, decît țăranul nostru 
de demult. în dreapta omul ținea rtrîns 
clopul, iară-n stingă vreo câteva «pice

*)’ Poezie distinsă cu premiul III.

Poezie distinsă cu mențiune.

E
arse, pârjolite; 1 
se desfăcuse că
mașa la piept și-i 
fluturau în vînt, \. 
mânecile ; păru-i £ 
era răvășit, fața 
neagră șimtăciunată așa cum 
inima. în'ochii săi strălucea ca 
visurilor, nădeje-a în izbîndă !
• .- > . A . . . • • . j «

Ară plugurile, ară...
Țăranii iau în sțăpînire moșia

Și-1 atâta larmă și-atîta freamăt I Niște 
oameni îmbrăcați în salopete vechi, veniți 
de-a dreptul de lângă strunguri ori de 
lîngă motoare, stau de vorbă cu sătenii!... 
Dar lată că vin din sat cu baionetele scli
pind în soare, jandarmii. Ca un singur 
om, mulțimea-1 întîmpină murmurînd. 
Din depărtare s-aude ca o chemare, vuie
tul sirenelor. Țăcăne închizătoarele ar
melor. Murmurul crește. O șapcă pătată 
de ulei se înalță deasupra capetelor. In 
urma el se ridică, fîlfîind ca un vultur 
de munte, un îndemn rupt din inimă. Ca 
un val de nestăvilit, mulțimea năvălește 
peste jandarmi... Țăranii Iau în primire 
moșia strămoșească.... Pluguri după plu
guri brăzdează hotarul, și glia, drăguța 
de ea, se lasă sfîrtecată așa ca într-o dă
ruire pătimașă. Pîrîie din rădăcini buruieni 
vinoase. Și se răsfață în soare vftluirea 
brazdelor. Rîde primăverii țărînă sub care 
se hodinesc moșii și strămoșii noștri, ță- 
rîna asta sfîntă adăpată din belșug cu 
lacrimi și cu sînge, cu lacrimi amare, din 
inimă smulse și cu sînge din sîngele nos
tru... Dragostea noastră pentru pămînt 
n-a fost niciodată vorbă goală ! Dorul și 
dragostea noastră de glie au fost aspre 
și zgrumțuroase ca niște drumuri frămân
tate de copitele ciurzilor. Și-acum iată 
c-au venit peste ele vînturile cele calde 
și moi ale acestei nemaipomenite primă
veri !

Ară plugurile, ară, c-o vlnt prlmăva- 
ra-n țară !...

Și cîtu-1 de bine acuma, cînd al locul 
tău! Pămîntul ăsta pînă șl prin visuri 
îl doreai și-1 mîngîial ca pe o Iubită. 
Cînd îți scurma foamea în stomac te po
meneai murmurînd :

„Doamne, blne-ar fl să am și eu o del
niță, două 1”

Trecea groful peste câmpuri călare 
pe-un cal alb ca neaua. — Abia-ți umplea! 
coșul carului cu mucuri și coceni. Te în
torceai acasă noaptea târziu. înotai prin 
gloduri și prin întuneric ca prlntr-un 
ocean de smoală. Și murmurai : „Doamne, 
bine-ar fi să am și eu o delniță, două !“... 
Cînd lucrai «clejla popii, cînd păzeai oile 
satului și când erai pălmaș la calea fe-

LARISA NEREUȚĂ șl EMIL ANIȚEI: „Delegați la cel de 
al IV-lea Festival Mondial de la București, în vizită la Pala
tul Pionierilor“ (Premiul III - pictură).
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grofului.

rată tot așa ziceai : .... Doamne bine-ar fi
să am șl eu o delniță, două! Bine-ar fl... 
blne-ar fl”... Șl-acuma iată că vil și 
de la plug. Trag în jug două junlncl 
nere și faine. Le-al legat cam scurt 
ștreanguri ca să stele cu fruntea sus. 
coșul carului stau grămădiți nevasta 
copiii. Tu stat pe ceglău, nici că-ți pasă... 
Cînd te-ai întîlnlt cu crîșmarul la care-al 
slugărit pe vremuri și te-a 
unde-al fost, te-ai făcut că nu 
batjocura din vorbele Iul și-ai 
așa ca un gospodar adevărat:

— Ia, am fost șl eu de ml-am 
locul !...

Ară plugurile ară, la holdă dé primă
vară !..,.

Și ce maj holde vor crește mîine pe 
aicea... pe la noi ! Se vor legăna în Vînt, 
vor murmura molcom foșnind îndelung în 
liniștea serilor holde nemaivăzute. Bătrî
nul nostru Murăș o să-și trimeată apele 
pe întinsul luncilor prin canale bine și 
cu pricepere alcătuite, tn zilele acelea 
luncile noastre vor fi ca o grădină, vor 
zîmbl Iar pe dealurile mîngîlate de soa
re, o să-și împlinească ciorchinii cei grei 
și aurii viile îngrijite de mîini harnice 
și neobosite. Vor înflori plaiurile noastre 
dragi sub revărsările înoirilor... Dar pînă 
atuncea mai' e nevoie să 
fără milă buruienile șl 1
cu nădejde peste lotri și 
hari... își vor 
bîndlrea dorurile cele vechi 
nite ! Șl cît de mîndre vor _ ______
noastre în anii ce vor veni, cit de bucu
ros va fl omul muncitor cînd vor domni 
pe-alcea numai munca și hărnicia... Se 
bucură de-acuma țara căci își simte în 
Inimă fiorul împlinirii !...

în picătura de apă sălășuiește vuitul 
mării, în scăpărările sale mărunte se as
cund sclipirile valurilor, zîmbetele lor 
din zilele cele senine și limpezi !... Ale 
mele locuri dragi, neîntrecute plaiuri ar
delene ! In frumusețea voastră se răs- 
frînge frumusețea patriei, în cìntecele 
care ml-au legănat copilăria se aud gla
surile întregului popor. Mă închin cu 
smerenie în fața celor cu palme crăpate, 
în fața celor care-au ridicat din tină stea
gul libertății !

Ale mele locuri dragi, neîntrecute pla
iuri ardelene. Cît de mult vă Iubesc, cît 
de mult vă-ndrăgesc !..

Povestire distinsă eu premiul I
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| acumulări socialiste peste plan ! |
învie sondele părăsite

De la motoarele motocicletelor pînă la 
cele ale avioanelor, de la unsoarea pentru 
căruțe pînă ja unele medicamente și pre
parate chimice importante — combustibil, 
lubrefiant sau materie primă, peste tot 
este prezent țițeiul.

Existența petrolului românesc este cu
noscută de mult. încă acum 150 de 
ani s-a încercat să se sape galerii și pu
țuri pentru exploatarea acestui zăcământ. 
Multe din ele au eșuat însă, din lipsa 
unei tehnici potrivite și datorită necores
punzătoarei munci depusă de geologi. în
cercări de a descoperi și exploata preți
oasa bogăție au existat și în împrejuri
mile Băicoiuâui, precum și la Țintea. .

Cu timpul s-au cuibărit pe aceste me
leaguri societățile capitaliste străine ,,As- 
tra Romînă", „Romîno-Americană", „Co
lumbia“, „Unirea“, „Concordia“ și altele. 
Lacomi după cîștigurl fabuloase și ur
gente, întreprinzătorii imperialiști nu se 
angajau să foreze sonde cu debit redus 
le țiței, „sărăcăcioase”. Ei goneau numai 
după zăcăminte bogate, eruptive, care 
puteau fi jefuite mal repede și fără mari 
investiții de capital.

La ce bun să mai instaleze pompe son
delor, dacă de prima dată, fără prea multă 
bătaie de cap, țlțeiuj n-a Sîlgîit în con
ductele pregătite de capitaliști 7 .

Erau straturi grele de străpuns ? Mai 
bine un ordin scurt; un proces verbal și 
sonda era închisă.

Aceasta a fost soarta a zeci și zeci de 
sonde de la Băicoi și Țintea, care sub 
pretextul .merentabllltății’’ au fost date 
uitării.

Iată numai o copie după procesul ver
bal întocmit la adresa nr. 249. Ordinul 
se referea la câteva sonde ale societății 
„Romîno-Americană“ din Țintea : „Toate 
încercările pentru a se traversa ponticul 
eșuând, se admite detubarea și părăsirea 
sondelor conform programului de mai jos: 
se va extrage coloana, se va turna un dop 
de ciment în gura sondei și întreaga in
stalați« va fi demontată“.

Anii au trecut în șir. Pe vechile dosare 
e strânsese praful...

★
în dorința de a da patriei tot mai mult 

țiței, chiar din această zonă atîț de ex
ploatată, petroliștii schelei Băicoi-Țintea 
au cerut ajutorul geologilor din Cîmpina.

Cu ajutorul documentației sovietice, co
lectivul de ingineri geologi a determinat

în special rocile sedimentare în stratifl- 
cațiile cărora este în general înmagazinat 
țițeiul.

în urma acestui studiu s-a trecut la 
analizarea motivelor pentru care în tre
cut o serie de sonde au fost abandonate. 
S-a dovedit că unele fuseseră părăsite 
pentru că cu instalațiile rudimentare a- 
duse, societățile petrolifere nu au putut 
trece cu ușurință prin formații pericu
loase pentru foraj. Alte sonde au fost 
abandonate datorită simplului fapt că nu 
prezentau rentabilitatea rîvnită de capi
taliști.

Colectivul geologilor a elaborat un stu
diu asupra posibilității reactivării sonde
lor abandonate în trecut. La îndemnul 
comuniștilor au fost scoase la lumină ve
chile dosare. Din schelă au fost chemați 
să-și dea părerea asupra planului elaborat 
și cei mai bătrîni și pricepuți sondori, 
maiștri și brigadieri. Propunerile făcute 
de muncitorii în vîrstă au constituit un 
ajutor din cele mai prețioase. Mulți știau 
pe de rost soarta unor sonde la care lu
craseră pe vremuri...

Operația de repunere în producție a 
sondelor inactive nu este tocmai ușoară. 
Fiecare sondă cere un studiu amănunțit, 
nu numai din punct de vedere economic, 
dar și din punct d« vedere tehnic. S-a 
cercetat starea în care se află tubajul, 
adîncimea, cimentarea, starea coloanelor 
— dacă nu sînt turtite, sparte sau even
tual înfundate cu materiale străine. Și 
numai după indicațiile date de specialiști, 
brigăzile de reparații și intervenții, sub 
îndrumarea brigadierilor, tehnicienilor șl 
inginerilor, au început operația de reac
tivare.

Prețioasa inițiativă a geologilor a fost 
susținută de toți petroliștii. Rezultatele 
au fost bogate încă de la început. Apli
când în munca de zi cu zi metodele avan
sate, petroliștii din Bălcol valorifică o 
prețioasă rezervă internă a schelei.

La această inițiativă și tinerii și-au dat 
aportul. încă din anii 1953—1954, ajutați 
de comuniști și conducerea schelei, ei au 
luat în primire sonde pe care să le re
pună în producție. Cînd brigadierii co
muniști Croitoru Nicolae, Dumitru Neac- 
șu, Stan Constantin, Șerban Vasile au 
pornit operația de reactivare a sondelor 
abandonate, tinerii n-au lipsit din brigă
zile lor. Sînt sonde ca cele cu numărul 
426, 377, 289, 457 și altele la care au lucrat 
cu rîvnă utemiștii Luca Gheorghe, Toma

Dumitru, Euran Grlgore, Ivan Gheorghe, 
Mîglan Nicolae și mulți alții.

Anul acesta preocuparea pentru învie
rea sondelor părăsite a sporit și mal mult.

în ceea ce îl privește, comitetul U.T.M. 
a cerut organizației de partid și direcției 
să se încredințeze tineretului redeschide
rea a noi sonde.

De la începutul lunii martie pe întreaga 
schelă au fost redate producției 7 sonde. 
Producția lor e încurajatoare. Tinerii pe
troliști, care în cinstea celui de al V-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Varșovia și a zilei de 23 
August și-au luat angajamente proprii în 
această direcție, au raportat cu bucurie 
îndeplinirea lor. Brigada formată din ti
nerii Pîrvu Petre, Popescu Constantin, 
Dumitru Constantin, Toma Dumitru, An
drei Ion și alții, avînd în frunte pe mais
trul Grăjan Petre și sprijiniți de ingine
rul utemist Ibrahin Ibrahim, a reușit 
astfel într-un timp scurt să redea produc
ției sonda nr. 355, cu un debit cu 25,4 la 
sută mai mare decît cel așteptat. Brigada 
de tineret care a lucrat la repunerea în 
producție a sondei 3 a obținut rezultate 
asemănătoare.

Folosind pe scară largă concursul geo
logilor trestului Cîmpina, colectivul din 
schela Băicoi a reușit nu numai ca pe 
primuj trimestru al anului să realizeze 
planul de extracție în proporție de 102,9 
la sută, dar și să asigure un nivel cres- 
cînd al producției de țiței. Repunerea în 
producție a sondelor inactive și abando
nate a dat posibilitatea ca planul să fie 
depășit în lunile mai și iunie.

Lupta pentru îndeplinirea sarcinilor 
planului cincinal înainte de termen, pen
tru sporirea producției de țiței, ca și pen
tru realizarea unor cît mai mari bene
ficii peste plan, care să permită statului 
nostru să obțină noi acumulări socialiste, 
constituie o preocupare de seamă a pe
troliștilor din Băicoi-Țintea. Și ei intră 
în rîndurile oamenilor muncii din cele 25 
de întreprinderi din regiune, care s-au 
obligat să realizeze peste plan beneficii 
de 108.543.000 lei. Domici să contribuie 
la realizarea acestor mari sarcini, tinerii 
petroliști din cadrul schelei s-au anga
jat între altele ca pînă la Festival să mai 
redea producției încă două sonde, aban
donate pe vremuri de stăpânii lor capi
taliști.

PUIU NICOLAE 
corespondentul „Scìnteli tineretului“ 

pentru regiunea Ploești

A apărut în limbile: rusă, romînă, 
franceză, germană, engleză *1 spaniolă:

„Pentru pace trainică, 
pentru 

democrație populară !"
București. Organ al Biroului Informativ 
al Partidelor comuniste și muncitorești

Nr. 27 (343)
Cuprinde:

Articol de fond : Congresul Mondial al 
Mamelor — jalon tmportant în lupta 
pentru pace.

* * * Să fie Interzisă și distrusă arma 
atomică.

* » « Recomandările Adunării Mon
diale a Păcii în mase.

* * * Cu privire la primul plan cinci
nal de dezvoltare a economiei națio
nale a Republicii Populare Chineze. 
Raportul prezentat de tov. Li Fu-ciun 
la Sesiunea Adunării reprezentanți
lor populari din întreaga Chină.

I. Chișinsvschi: In interesul asigurării 
păcii și securității în Balcani.

Antonio Novotny : Pentru dezvoltarea 
continuă a cooperativelor agricole 
unice din Cehoslovacia.

* * * în partidele comuniste și mun
citorești.

Robert Havemaim: Fizica nucleară 
germană va lucra pentru pace.

Leon Gcinzalez : Ce se petrece în Co
lumbia (Scrisoare din Bogota).

Jan Marek : Note politice : 1. Willlam 
Knowland nu se astâmpără; 2. O în
scenare periculoasă.

De vînzare la toate librăriile, 
chioșcurile și debitele O.C.L.

Prețul 40 bani

CGffttpQndenfli ne prezintă figuri de tineri tnalnfafl

Un nume scris pe panoul de onoare

VEȘTI BUNE
• Pentru a satisface cerințele mereu 

erescînde ale consumatorilor din orașul 
Iași, în ultima vreme s-au deschis tot 
mai multe centre de desfacere a produse
lor alimentare.

Recent s-a deschis un nou magazin 
cu produse alimentare pe strada Cazărmii 
care e&te bine aprovizionat cu zahăr, ulei, 
paste făinoase, conserve, legume, carne 
etc.

în prima zi a deschiderii noului ma
gazin, l-au vizitat sute de oameni al 
muncii, iar tovarășii Munteanu Traian 
Suraru Vasile și utemista Bicinski Mărie 
au servit conștiincios și intr-un mod ci
vilizat pe consumatori.

Corespondent 
DAN ELIȘCA

• Zilele acestea un grup de mai mulți 
tineri din Bîrlad au muncit voluntar la 
strânsul lucernei de pe o suprafață de 
5 hectare de la G.A.S.-Zorleni.

Tinerii Moisiu Zoița, Sumică Ion de la 
B.C.I. și Anghel Gh. de la uzinele „Re
publica“ au strîns în 6 ore lucemă de pe 
1,75 hectare.

S-au mai evidențiat în această muncă 
și tinerii Coman Elena de la coopera
tiva meșteșugărească „9 Mai“ și Chirlac 
Ion din organizația U.T.M. cartier nr. 1.

Corespondent 
ANGHEL GH

• într-una din adunările generale ale 
deputaților din comuna Malul Mare, 
raionul Cralova s-a luat hotărâ
rea ca în cinstea zilei de 23 August să 
ee reconstruiască podurile slabe, să se 
curețe șanțurile, să se văruie gardurile și 
pomii de-a lungul șoselelor.

Astfel munca de înfrumusețare a co
munei Malul Mare a șl început remar- 
cându-se îndeosebi cetățeni din circum
scripția electorală nr. 7 a deputatului Ion 
Hie care au reparat 30 de podețe și au cu
rățat peste 600 m. de șanț. De asemenea, 
ș-au mai remarcat și cetățeni din circum
scripția electorală nr. 3 în frunte cu de
putata Mari a Ursu. Ei au reparat 25 po- 

ațe și au curățat peste 500 m. șanț.
O contribuție însemnată în aceste 

munci au adus-o și tinerii Elena Gheor- 
ghiu, Ana Dincă, Maria Marin, Constan
tin Peca și alții.

Corespondent 
N. ROVENȚA

Ținem vie flacăra întrecerilor
Cînd s-a terminat campania de primă

vară, în S.M.T.-ul nostru au fost înmâ
nate diplome celor care au cîștigat între
cerea pentru titlul de cel mal bun tracto
rist și pentru titlul de brigadă fruntașă. 
Atunci a primit diplomă și tractoristul 
Cojocaru Gh. De fapt, în campania de 
primăvară mecanizatorii din S.M.T. Paș
cani au realizat un obiectiv pentru care 
am luptat noi de multă vreme : nici un 
tractorist nu a rămas sub plan și nici un 
tractor nu s-a defectat în brigadă. Trac
toristul Acea Aurel a făcut reparații în 
campania de primăvară în valoare doar 
de... 7 lei: Și încă"ceva am realizat : con
ducerea S.M.T.-ului n-a primit nici o re- 
clamație cu privire la calitatea lucrărilor.

Printre altele, datorăm aceste reali
zări întrecerii însuflețite care s-e desfă
șurat între mecanizatori pentru mult 
râvnitul titlu de tractorist fruntaș și bri
gadă fruntașă pe S.M.T. Iată de ce și în 
campania de pregătire pentru recoltări și 
treieriș, organizația noastră U.T.M. a 
sprijinit comitetul sindical în organizarea 
și desfășurarea întrecerii socialiste. Unii 
dintre fruntașii campaniei de primăvară 
au rămas fruntași și la reparații cum siînt 
Cojocaru Gh., Acea Aurel și alții. Numă
rul fruntașilor a crescut, în stațiune fiind 
cunoscuți acum și Vartolomei Anton, 
Vartolomel Haralamble și Lăture Catlnca. 
întrecerea între sectoare a fost cîștigată 
de sectorul I condus de harnicul mecanic 
de sector Popa Iorgu, sector care cuprin
de brigăzile a 3-a, a 8-a, a 2-a de fete și 
a 10-a și care a terminat reparațiile cu 
5 zile înainte de termen. întrecerea pe 
brigăzi a fost cîștigată de brigada a IX-a 
condusă de utemlstul Roman Gh., iar Un- 
gureanu Pavel din brigada a X-a a ter
minat revizuirea tractorului său cu 7 zile 
înainte de termen. De fapt, mai toți me
canizatorii au muncit bine, făcînd repara
ții de bună calitate. Batozele au fost do
tate cu scări, vlncluri, perii pentru trl- 
oare, au fost rodate atît batozele cît și 
secerătorlle-legători. Pentru a se asigura 
calitatea reparațiilor la batoze, bătătoa
rele și contrabătătoarele au fost reparate 
de o echipă specială.

Pe la noi păioasele se coc mai târziu 
decât în alte părți dar pregătirile au fost 
terminate la timp. Conducerea S.M.T.- 
ului a luat măsuri de ridicare a calificării 
mecanizatorilor mal ales în cunoașterea 
batozelor și a secerătorilor-legătorl. Au 
fost luate de asemenea măsuri în ce pri
vește aprovizionarea cu combustibil și lu- 
brefianți.

Pentru buna desfășurare a campaniei 
de vară au fost luate și alte măsuri teh- 
nico-organizatorice de către conducerea 
S.M.T.-ului. Dar pentru mobilizarea ti
nerilor mecanizatori a luat și organizația 
U.T.M. unele măsuri prevăzute în planul 
de acțiune întocmit cu ocazia preschim
bării carnetelor U.T.M. și în cinstea 
Festivalului Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Varșovia. Organizația 
noastră a socotit că desfășurarea pe mai 
departe a întrecerii socialiste între me
canizatori poate să contribuie la înde
plinirea normei pe fiecare tractor, pe fie
care secerătoare-Iegătoare, pe fiecare ba
toză. Și fiindcă anul acesta ne-au sosit 
în S.M.T. și două combine, firește că ne 
propunem să realizăm cu ele cît mai 
mult. De aceea au fost trimiși la cursu
rile de comblnerl doi utemiști buni: Os- 
lobanu Ion și Bălan Petru.

Peste puține zile, secerătorlle-legători 
vor arunca snopi grei, iar batozele îi vor 
primi lacome și vor scoate din ei boabele 
aurii, plinea poporului muncitor. Cînd 
buncherul combinelor se va umple prima 
dată de boabe de grîu, Oslobanu Ion sau 
Bălan Petru se vor opri și vor descărca 
primele boabe din recolta nouă, strânse 
cu mașini noi venite pentru prima dată 
prin părțile noastre Și cînd recolta va 
fi pusă la adăpost, cînd în urma lanurilor 
aurii se vor întinde tarlale negre, dezmi- 
riștite, vom putea să hotărâm asupra ce
lor mai buni mecanizatori din S.M.T. 
Apoi vom continua întrecerea în campa
nia de toamnă. Dar pînă atunci ne aș
teaptă zile de muncă încordată. Zile de 
seceriș și treieriș, strîngerea pîinil.

GH. BIRHOATA
secretarul organizației de bază U.T.M. 

de la S.M.T. Pașcani-Iași

informații
La Invitația Consiliului Central al Sin

dicatelor din R.P.R., joi seara a sosit 
în Capitală un grup de 18 muncitori și 
activiști sindicali din R. D. Germană care 
își vor petrece concediul de odihnă în 
țara noastră.

★
Ministerul transporturilor navale șl 

aeriene, direcția generală a flotei aeriene 
civile, anunță, începerea înscrierilor la 
Școala de specializare pentru transport 
aerian „Aurel Vlaicu” din București la 
secțiile :

Piloți de ,transport aerian, mecanici te
reștri de avion, radiotelegrafiști de avia
ție și marină.

Durata cursurilor: 2 ani și 8 juni pentru 
piloți și 2 ani pentru mecanici și radio
telegrafiști. Se primesc candidați cu 10 
clase medii sau echivalente. — Vîrsta 
maximă, 24 ani. Cererile se vor tri
mite pe adresa :

Direcția Generală a Flotei Aeriene Ci
vile — Aeroportul Băneasa București, 
însoțite de următoarele acte în original 
sau copii legalizate: Actul de studii, Cer
tificat de naștere, Certificat lip eliberat de 
Sfatul Popular, Avizul unității sau școlii.

Examenul medical va avea loc între 1-10 
august 1955 la București.

Transportul, cazarea și masa la exame
nul medical și prezentarea la școală pri
vesc pe candidați.

Informațiuni suplimentare luni, mier
curi și vineri la D.G.F.A.C. între orele 
13—15.

Noi discuri simfonice 
sosite din U.R.S.S.

Joi la amiază la magazinu.i „Muzica" 
din Calea Victoriei era o mare animație. 
Se despachetau 2500 de discuri simfonice 
sosite din U.R.S.S. Printre lucrările so
site se numără Simfonia a III-a, a V-a, 
a VII-a și Concertul pentru vioară și or
chestră de Beethoven, Concertul pentru 
pian și orchestră nr. 1 de Chopin, Con
certul pentru pian și orchestră nr. 1 șl 
Concertul pentru vioară și orchestră de 
Ceaikovski, Simfonia spaniolă de Lalo, 
Concertul nr. 1 pentru pian Și orchestră 
și poemul simfonic Preludiile de Liszt, 
Simfonia neterminată de Schubert, Con
certul pentru vioară și orchestră de 
Brahms, în interpretarea valoroasă a or
chestrelor simfonic« și soliștilor sovietici. 
Acest n<>u transport de discuri se adaugă 
la miile de discuri care se găsesc în ma
gazin.

De curând în magazin au mai intrat 
discuri romînești de muzică ușoară și 
populară.

Numele lui este înscris pe panoul de 
onoare... împreună cu brigada pe care o 
conduce reușește ca lună de lună să-și de
pășească planul de producție cu 35-40 la 
sută.

Și totuși, cînd vede aceste cifre tînă- 
rul miner Pușcaș Mihai se gîndește la 
obținerea unor succese mal mari. Lui Puș
caș nu-i place dezordinea. în timpul șu
tului vorbește puțin, își organizează ast
fel locul de muncă și oamenii, îneît fiecare 
știe bine ce are de făcut.

Tînărul miner știe că nu e un lucru de' 
mică importanță să conduci o brigadă, de 
aceea el stă tot timpul în mijlocul oame
nilor, îi învață cum să muncească mal 
bine, să aibă grijă de scule, să păstreze 
curat locul de muncă. La sfârșitul șutului 
stă de vorbă cu ei, arată fiecăruia cum 
a muncit și sarcinile pe care le are'pen
tru a doua zi. Numai după ce știe că 
schimbul următor a început lucrul, este 
liniștit și pleacă acasă. Dorința lui e ca 
și brigada pe care o conduce să se afle 
printre acelea oare îndeplinesc planul cin
cinal înainte de termen.

Și câte visuri îndrăznețe nu are Pușcaș 7 
Uneori cînd își făurește aceste planuri de 
viitor îi vin în minte momente din viața, 
din copilăria lui.

L<i 8 ani — trudea la chiabur. In loc 
de carte, bătaie. Cînd a mai crescut însă 
— vremurile s-au schimbat. își mai amin
tește cum odată i-a spus stăpânului că 
vrea să meargă Ia o ședință care se ți
nea la sediul organizației U.T.M. Chiabu
rul a sărit ca ars, răstindu-se la el : „Dacă 
te duci la ședință, îți rup picioarele 1” 
Totuși s-a dus. L-au pus pe gânduri cu
vintele auzite la ședință. Se apunea că 
mulți tineri, de pretutindeni, au plecat să 
lucreze voluntar pe șantierele patriei noa
stre, și au săvârșit fapte frumoase «colo. 
Unii, care nu știau nici o meserie au în
vățat-o.

Și iată că spre afînșltul anului 1948 a 
plecat și el- Pe șantierul Bumbești-Live- 
zeni. Munca pe șantier a fost hotărâtoare 
pentru viața lui. Și el s-a bucurat alături 
de ceilalți când primul tren a trecut linia 
construită de mîinile lor tinere, vînjoase. 
Era mândru !

Aici, de multe ori, la adunări, 11 se vor
bea despre importanța acestei regiuni a 
țării noastre, despre munca minerilor

care din adîncul pământului scot la stU 
prafață cărbunele atît de necesar indu» 
triei noastre.

Pe mulți îi auzeai că după ce vor te*« 
mina șantierul, vor merge să lucreze și 
în mină. Pușcaș auzise șl el multe despre 
mină, despre mineri, dar de văzut nu vă
zuse niciodată vreo mină. Era curlo« rf 
meargă și el acolo, să coboare în subte
ran, să vadă cum se scoate cărbunele« 
Această curiozitate nu-i dădea pace, îl fră« 
mînta mereu.

In 1949, el a cerut să I se dea voie să 
meargă să lucreze în mină. Conducerea 
șantierului 1-a aprobat cererea. Astfel a 
ajuns Pușcaș să se avânte într-o muncă 
nouă, necunoscută lui. Lucrând la început 
ca simplu vagonetar la mina Petrila, apoi 
la mina Lonea, pătrundea tot mai mult ÎS 
tainele mineritului.

lua școala de calificare de ajutori mî« 
neri, aT>oi la cea de mineri, pe care a ur« 
mat-o, a fost unul dintre cel mal sârguin« 
cioși elevi, străduindu-se să nu piardă ni
mic din ceea ce 1 se preda. Cunoștințele 
teoretice pe care și le însușea la școală, 
căuta să le împletească cu munca prac
tică, acolo în abataj. Deseori era dat ca 
exemplu celorlalți tineri.

Așa a reușit tânărul Pușcaș să ajungă 
un bun miner.

Dar el nu a devenit numai un bun mi
ner,ci și un bun utemist. Toate sarcinile 
pe care le-a primit a știut să le ducă la 
îndeplinire. în februarie anul acesta de 
pildă, secretarul organizației U.T.M., 
tov. Bălăneanu, l-a chemat la sediul or
ganizației și l-a spus că s-a hotărât să se 
înființeze o brigadă utemistă de produc
ție la sectorul II Lonea și că el va tra* 
bui să conducă această brigadă.

La început, vestea aceasta l-a cam spe
riat. Nu era lucru ușor să conducă o bri
gadă. Va putea el oare să se achite și de 
această sarcină ? A dovedit că da. Brigada 
pe care o conduce Pușcaș Mihai a reușit 
să fie una dintre brigăzile fruntașe pe 
sector* iar numele lui, al tânărului miner 
din Valea Jiului să fie scris la loc de 
cinste pe panoul de onoare.

DASCALU BENTIN
membru al brigăzii utemiste 

condusă de Pușcaș Mihai

Repartizarea absolvenților universităților 
și institutelor pedagogice de învătămînt superior
Joi dimineața, în aula Facultății de 

științe juridice, s-a deschis consfătuirea 
pe țară organizată de Ministerul învăță
mântului, pentru repartizarea nominală 
în învățământ a absolvenților universită
ților și institutelor pedagogice de învă- 
țămînt superior.

în cuvîntul de deschidere, acad. prof. 
Ilie Murgulescu, ministrul învățământu
lui, a subliniat Importanța actualei cons
fătuiri, prima de acest gen din țara noas
tră. Absolvenții — a arătat vorbitorul — 
vor fi repartizați după criterii noi. La 
baza repartizării va sta libera alegere a 
posturilor de către absolvenți, ținîndu-se 
seama de rezultatele obținute la învăță
tură în timpul școlii. Aceste criterii re
prezintă o răsplată a muncii depuse pe 
băncile facultăților și un stimulent pen
tru viitoarele serii de absolvenți.

S-a avut în vedere dezvoltarea și întă
rirea școlilor de 7 ani, răspândite pe în
treg cunrlnsul țării, care vor primi acum 
cadre didactice calificate spre a contribui 
și mai mult la ridicarea nivelului cultu
ral al poporului.

Au mal luat cuvîntul reprezentanți al 
C.C. al U.T.M., ai Universității „C. I.

Parhon”, al corpului didactic și ai absol
venților.

în cursul după amiezii și în ziua de vi
neri, lucrările consfătuirii au continuat 
în cadrul comisiilor de repartizare pe 
specialități.

Printre primii care și-au ales viitoarele 
locuri de muncă au fost: Petre Sioican, 
absolvent al Facultății de Pedagogie, sec
ția Romînă-Istorle din Universitatea „C. 
I. Parhon”, distins cu diploma de merit, 
care a cerut să fie repartizat în comuna 
Lupenl, regiunea Hunedoara, Lldia Gavri- 
lescu de la Facultatea de Filologie a Uni
versității „Al. I. Cuza” din Iași a cerut să 
lucreze la școala de 7 ani din comuna Hol. 
boca, regiunea Tași, Iosif Felmerl de la 
Facultatea de Chimie din Cluj, în comu
na Someișeni, regiunea Cluj, Petre Cernes- 
cu, absolvent al Facultății de Matemati
că și Fizică a Universității „C. I. Parhon” 
la școala de 7 ani din comuna Răsvadu 
de Jos, regiunea Ploești, Reateș lullana, 
absolvent a Institutului Pedagogic de 2 
ani din Iași, secția Științe Naturale-Geo- 
grafle, la școala de 7 ani din comuna 
Tg. Lăipuș, regiunea Baia Mar« s> alții.

(Agerpres).

Prelucrarea pietrei decorative
Printre varietățile de piatră decorativă 

care se găsesc din abundență în țara noas
tră, se numără și aragonitul, calcita și 
alabastrul. Unele cariere cu astfel de pia
tră au fost lăsate înainte în părăsire, iar 
altele nu erau cunoscute. Ținînd seama 
de raritatea acestor materiale în Europa 
— unele cariere de aragonit găsindu-se 
numai în țara noastră — Ministerul In
dustriei Materialelor de Construcții a în-
ființat în cadrul întreprinderii nr. 5 din 

București o unitate pentru prelucrarea șini.

pietrei decorative. Aici se produc vase de 
diferite mărimi, lămpi pentru birou, ser
vicii de scris pentru birou, servicii pentru 
fumat, bomboniere, pudriere, flacoane 
pentru parfum, placaje pentru pereți 
luminoși și altele. '

Noua unitate de prelucrare a pietrei de
corative a fost amenajată special, pentru 
producția obiectelor de artă, cu utilaj 
modern de înaltă tehnicitate, produs de 
industria noastră constructoare de ma-

——însemnări dintr-o excursie de studii

In vederea lărgirii legăturilor economice ale țării noastre, Astfel de utilaje au fost trimise la Bombay (India), la Plovdiv 
fabrica „Tehnofrig" din Cluj expediază în străinătate pompe (Bulgaria) șl la Izrnlr (Turcia). în fotografie : utemiștii Rusu 
centrifugale, malaxoare pentru fabricatul pîinli, prese de vini- Petre și Rațiu Dumitru pregătesc ambalajul unei pompe, care 
ficare, mașini apreciate la diferite expoziții internaționale, va pleca la expoziția din Izrnlr.

în fața clădirii Institutului tehnic 
din Galați e multă veselie și agitație. 
S-au adunat absolvenții anului IV dl 
Facultății de mecanică, secția construc
ții navale și instalații de bord. Stu
denții sînt echipați pentru a pleca în 
tradiționala excursie de studii.

In vagon s-au format grupuri, gru
puri. într-un compartiment se citește, 
se joacă șah etc., un adevărat club. In 
altul se cîntă și e multă gălăgie, iar 
la mijlocul vagonului studenți și stu
dente stau adunați în jurul tov. profe
sor Dinu. Nu se discută despre Me
canica navei, ci fiecare își amintește 
acum de unele evenimente mai impor
tante din timpul anului școlar.

Ora 12. „Masa la marinari". Se îm
parte hrana rece și pentru un moment 
se face liniște, dar numai pentru un 
moment. în curînd apare gara Ploești 
Sud. O scurtă vizită a orașului și ple
căm din nou. De acum, pînă la Orașul 
Stalin, toți stau pe platforme și la 
geamuri. Valea Prahovei îi atrage pe 
toți.

Zăpadă 1 în zare se profilează piscuri 
cu lungi spinări de zăpadă. Un aer 
tare și ozonat trimit pădurile care 
coboară aproape de terasament, iar 
alături. Prahova curge năvalnic. Pe 
nesimțite ajungem la Orașul Stalin. 
Sîntem cazați la căminul studenților 
de la Institutul de mecanică, un că
min frumos, curat.

A doua zi vizităm uzinele „Steagul 
Roșu”, O priveliște nouă pentru stu
denți. Aici uriașele hale se profilează 
direct pe muntele care-ți dă impresia 
că începe chiar de la ultima hală.

Hale mari, utilaj modern, iar 
tre cei ce le mînuiesc sînt unii 
mai tineri ca noi. Pentru prima 
vedem producția de mare serie, 

romînesc 
răspîndit

prin- 
mult 
oară
Aici

s-a născut autocamionul 
„Steagul Roșu”. Ne-am 
într-o clipită printre mașini. Pe mulți 
îi atrag uriașele mașini de șlefuit. De 
sub pietrele de polizat apare un șuvoi 
fierbinte de metal și piesa iese netedă 
și curată. La o mașină modernă de 
făcut știfturi ne-am oprit. Cu multă 
seriozitate o fată de vreo 16 ani ne dă

lămuririle necesare; ceva mai încolo, 
la o mașină de polizat un muncitor 
mai bătrîn dă explicații în timpul lu
crului.

într-un punct al halei s-au adunat 
mulți dintre noi. Întîlnirea cu un ab
solvent de anul trecut. Se schimbă 
impresii, păreri...

Trecem în secția de montaj, printre 
două șiruri de motoare noi care poartă 
scris „Steagul Roșu” și mai jos „Fa
bricat în R.P.R.”.

Ajungem în secția unde se lucrează 
și se montează diferențialele. Ne oprim 
în fața a trei mașini moderne care ne 
uimesc. La ele lucrează un tînăr lingă 
care străjuiește o flamură purpurie 
„Fruntaș în întrecerea socialistă”. 
Acum strunjește pinionul de atac. Ce
rem lămuriri și el ne explică princi
piul de lucru al mașinii. Ne vorbește 
despre evolventă, profilul dinților, ci- 
cloidă etc. Ne amintim de cursul de 
organe de mașini al profesorului Guțu.

De aici trecem în secția rulmenți; 
mul/ tineret, peste tot multe fete și în 
zgomotul asurzitor al șlefuitoarelor 
care dau forma sferică și lucioasă a 
bilelor de rulment, vedem pentru pri
ma oară linia tehnologică care dă naș
tere rulmenților, care altă dată formau 
un articol de import și un apanaj al 
firmelor străine.

într-un tîrziu, părăsim uzina entu- 
, ziasmați. Ne-a uimit ordinea și exacti

tatea liniei tehnologice pe care o ur
mează materia primă, semifabricatele 
și fabricatele, care la sfîrșit alcătuiesc 
autocamionul romînesc „Steagul Roșu”.

A doua zi vizităm uzinele de trac
toare „Ernst Thălmann". O deosebită 
impresie ne-a făcut turnătoria pe ban
dă. Munca grea și obositoare e înlo
cuită de mașini și dispozitive auto
mate.

în Orașul Stalin am văzut și alte lu
cruri interesante : minunata priveliște 
a orașului văzut de pe Tîmpa, Poiana 
Stalin, istorica și monumentala 
serică Neagră.

Seara am plecat spre București.
La uzinele „Republica" și „23 

gust” am făcut o vizită scurtă. Le 
noaștem din lunile de practică a

Bi-

Au- 
cu- 
ani-

lor trecuțl. Totuși ele ne atrag prin 
frumusețea și noutatea utilajului. în- 
tîlnim vechi cunoștințe printre mun
citori, dar și multe figuri noi.

După o scurtă vizită a Bucureștiu- 
lui cu frumoasele lui parcuri Și gră
dini pornim spre Constanța. '

Constanța ne întîmpină „nepriete
noasă”, cu o ploaie măruntă și rece de 
toamnă, iar marea își aruncă talazu
rile cu spumă albă pe digurile portu
lui. Cu toată ploaia, sîntem pe faleză 
și aspirăm, cu nesaț aerul sărat. A 
doua zi vizităm șantierul. Reîntîlnim 
familiara imagine a unui șantier na
val. Dar marea, portul și rada plină 
de vase romînești și străine îi dau un 
aspect mai deosebit.

Mulți tineri se gîndesc că aici va fi 
viitorul lor loc de muncă. Aici vor 
avea primele succese și poate, inerente 
începutului și primele insuccese. Ob
servăm cu atenție linia tehnologică, 
acea înșiruire de utilaj pe locul de 
muncă —• la prima vedere arbitrară 
dar privită mai atent, atît de lo
gică — prin care trec prefabricatele 
pînă cînd apare corpul navei. Ni se 
dau explicații și sîntem înconjurați 
cu multă atenție peste tot unde tre
cem. La sfîrșitul vizitei facem o plim
bare cu remorcherul în radă.

Constanța ne lasă o impresie plăcută. 
Și cu foaie că apa e rece, facem prima 
baie în mare, chiar in vestitul golf al 
delfinilor, „la cutere" cum îi spun con- 
stănțenii.

Spre seară plecăm. Se încheia ex
cursia noastră care ne-a prilejuit atîta 
plăcere și voie bună.

Am văzut lucruri noi, am înțeles că 
trebuie să învățăm încă multe pentru 
a stăpîni utilajul atît de 
care l-am întîlnit peste 
ne-a impresionat în mod 
fost oamenii, acei oameni 
depun zi de zi o muncă plină de abne
gație pentru a clădi viața nouă in pa
tria noastră.

Corespondenți
IONESCU ȘTEFAN, SCHEIN PEDRO, 

FELASTEIN BORIS, 
GHEORGHIȘAN MIHAI
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Fuji-Yama, cel mal înalt mun
te de pe insulele japoneze, cu 
vlrful Iul perfect conic, este un 
loc sfînt pentru întregul popor 
japonez. Străvechi legende japo
neze se referă la acest inunte 
considerat ca sfînt. MII de oa
meni vin în pelerinaj din colțu
rile cele mal îndepărtate ale Ja
poniei. Muntele este vizitat, dato
rită peisajelor sale încîntătoare, 
de un mare număr de turiști din 
alte țări.

Iată Insă că pe Fuji-Yama au 
sosit un nou fel de „turiști“. Co
tropitorii americani nu s-au sim
țit cîtuși de puțin mlșcațl de 
simțămintele naționale ale po
porului japonez șl au transfor
mat povîrnișul nordic al munte
lui într-un poligon de tragere, 
(fotografia 1).

Mii de țărani șl muncitori au 
participat la mitingurile de pro
test organizate împotriva acestei 
fărădelegi a imperialiștilor ame
ricani. (fotografiile 2, 3).

Comunicatul comun 
al guvernului R. P. Chineze 

și al guvernului R. D. Vietnam
PEKIN 8 (Agerpres). — China Nouă 

transmite : La Pekin, a fost dat publici
tății „Comunicatul comun al guvernului 
Republicii Populare Chineze și al guver
nului Republicii Democrate Vietnam", 
semnat la 7 iulie 1955.

în comunicat se spune: „în timpul vi
zitei făcute în China de către delegația 
guvernamentală a Republicii Democrate 
Vietnam în frunte cu președintele Ho Și 
Min, delegația guvernamentală a R. P. 
Chineze și delegația guvernamentală a 
R.D. Vietnam au dus tratative la Pekin 
între 27 iunie Și ? iulie, pe baza princi
piilor stabilite de președintele R.P. Chi
neze, Mao Țze-dun și președintele R.D. 
Vietnam, Ho Și Min.

în cadrul tratativelor, cele două părți 
au examinat problemele de Interes co
mun pentru R. P. Chineză și R. D. Viet
nam. precum și problemele avînd o se
rioasă Importanță în actuala situație in
ternațională.

în cadrul tratativelor, cele două părți 
au constatat cu satisfacție că operațiunile 
de concentrare și dislocare a trupelor sta
bilite de conferința de la Geneva, au fost 
terminate.

Dar cele două părți atrag de asemenea 
atenția asupra următoarelor: în cursul 
aplicării acordurilor de la Geneva, au fost 
întâmpinate piedici și încălcări, iar în 
prezent a apărut o nouă primejdie de în
călcare a acestor acorduri.

în prezent S.U.A. împiedică în mod și 
maj activ ținerea consultărilor cu privire 
la alegerile generale în Vietnam și în
cearcă să zădărnicească cauza întăririi 
păcii în Vietnam și a înfăptuirii unificării 
țării. încâlcind acordurile de la Geneva, 
guvernul S.U.A. a semnat cu Cambodgia 
un acord de ajutorare militară și în plus, 
încearcă să încheie un acord similar cu 
Laosul pentru a încălca neutralitatea 
Laosulul și a Cambodgiei și a pune în 
primejdie cauza păcii în Indochlna.

Cele două părți care au participat la 
tratative consideră în unanimitate că ase
menea acțiuni care încalcă acordurile de 
la Geneva trebuie să înceteze, șl că acor
durile de la Geneva trebuie îndeplinite 
în întregime.

în conformitate. cu acordul realizat la 
Geneva cu privire la unificarea pașnică a 
Vietnamului prin ținerea de alegeri gene
rale întreaga țară, autorități compe
tente ale celor două părți ale Vietnamu
lui trebuie să înceapă la 20 iulie 1955 
consultări în problema alegerilor generale, 
astfel ca în iulie 1956 să aibe loc, sub con
trolul Comisiei internaționale alcătuită din 
reprezentanții Indiei, Poloniei și Canadei, 
alegeri generale libere și să se înfăp
tuiască unificarea întregului Vietnam.

Cele două părți care au participat la 
tratative au ajuns la părerea unanimă 
că țările participante la conferința de la 
Geneva poartă răspunderea pentru asi
gurarea traducerii în viață a acordurilor 
de la Geneva. Cele două părți sînt întru- 
totul și pe dep'in de acord cu chemarea 
formulată la 22 iunie 1955 în declarația 
comună a președintelui Consiliului de 
Miniștri aj U.R.S.S. și a primului mi
nistru al Indiei, și. anume că toate gu- 
vernele de care depinde îndeplinirea pre
vederilor acordurilor să facă tot, posibilul 
pentru îndeplinirea obligațiilor lor, pen
tru ca scopurile. acordurilor să poată fi 
realizate pe deplin și că acolo unde tre
buie efectuate alegeri, ca pr.emiză a re‘ 
glementării politice, eforturile guverne
lor interesate să fie îndreptate spre de
plina înfăptuire a prevederilor acordu
rilor.

Cele două părți care au participat la 
tratative sprijină cu căldură acțiunile im
portante întreprinse în ultimul timp de

„Scînteia tineretului“
Pag. 4-a 9' iulie 1955

Pe muntele FujUYama

Uniunea Sovietică, India șl celelalte state 
iubitoare de pace, acțiuni ce contribuie la 
dezvoltarea cauzei păcii. Mulțumită efor
turilor țărilor și popoarelor iubitoare de 
pace, au apărut semne ale slăbirii încor
dării internaționale. Dar primejdia unui 
nou război nu este încă înlăturată, situa
ția internațională încordată nu a fost 
încă în mod radical îmbunătățită, iar 
conducători; anumitor state mari, n-au 
renunțat încă la așa-numita lor „politică 
de pe pozițij de forță”.

Cele două părți, care au participat, la 
tratative, subliniază cu satisfacție că cele 
cinci principii ale coexistențe; pașnice sînt 
recunoscut« și adoptate de un număr tot 
mai mare de state.

In decursul luptei pentru eliberarea lor 
națională poporul chinez și poporul viet
namez, au nutrit întotdeauna sentimente 
profunde de simpatie unul față de celă
lalt și s-au sprijinit reciproc. în prezent 
poporul chinez luptă pentru a apăra su
veranitatea și integritatea teritorială a 
patriei sale, pentru a elibera teritoriul 
său — insula Taivan. Poporul vietnamez 
luptă în prezent pentru crearea unui Viet
nam nou, iubitor de pace, unit, indepen
dent. democrat, prosper și puternic, pen
tru unificarea țării pe calea tratativelor 
dintre sud și nord și a unor alegeri li
bere. Cele două părți care au luat parte 
la tratative își exprimă simpatia și spri
jinul deplin față de lupta dreaptă pe care 
o duc poporul chinez și poporul vietna
mez și sînt totodată profund încredințate 
că lupta lor va fi fără îndoială încunu
nată de victorie sigură.

Cele două părți consideră în unanimi
tate că colaborarea economică șî tehnică 
dintre Republica Populară Chineză și Re
publica Democrată Vietnam va contribui la 
eforturile popoarelor celor două țări în 
opera de construcție pașnică.

Pentru a ajuta poporul vietnamez să-și 
vindece rănile pricinuite de războiul în
delungat, să-și refacă și să-și dezvolte 
economia națională, guvernul Republicii 
Populare Chineze a hotărît șă pună la 
dispoziție în mod gratuit guvernului Re
publicii Democrate Vietnam, 80.000.000 
yuani. Guvernul Republicii Populare Chi
neze acordă aceste mijloace pentru a ajuta 
Vietnamul în repararea și refacerea căi
lor ferate, a cheiurilor fluviale și a podu
rilor de șosele, precum și în refacerea ve
chilor și în construirea de noi țesătorii, 
fabrici de pielărie, întreprinderi pentru 
fabricarea de utilaj medical, utilaj elec- 
tro-tehnic, unelte agricole, hîrtie ș.a.m.d. 
Cele două părți au căzut de asemenea de 
acord ca statele lor să stabilească o cola
borare tehnică multilaterală.

Pentru a contribui la dezvoltarea eco
nomiei naționale și la îmbunătățirea vieții 
popoarelor ambelor țări, cele două părți 
au căzut de asemenea de acord ca pe 
baza principiului egalității în drepturi șl 
avantajului reciproc, să lărgească treptat 
comerțul reciproc.

De-a lungul istoriei, între popoarele 
chinez și vietnamez au existat vechi le
gături culturale tradiționale.

în scopul lărgirii continue a colaborării 
în domeniui culturii, învățămîntu.lui și 
ocrotirii sănătății, în scopul unu’ schimb 
de experiență și pentru a învăța una de 
la cealaltă, cele două părți au căzut de 
acord să facă s'chimb reciproc de delegații 
culturale și de studenti, să facă schimb 
de literatură și materiale didactice. I-a 
rîndul ei, Republica Populară Chineză va 
trimite în Vietnam, personal tehnic și 
oferă în dar Vietnamului materiale și 
aparate în scopuri culturale, de învăță- 
mînt și de ocrotirea sănătății, pentru a 
ajuta poporul vietnamez în activitatea sa 
în aceste domenii. Cele două părți consi
deră în unanimitate că intensificarea le
găturilor culturale între popoarele celor 
două state va servi la întărirea și dezvol
tarea continuă a unei prielenii strînse în
tre cele două popoare.

Declarația comună a președintelui R.P.F. Iugoslavia 
și a primului ministru al Indiei

BELGRAD 8 (Agerpres). — TASS trans
mite : După încheierea tratativelor, Preșe
dintele R.P.F. Iugoslavia, Iosip Broz-Tito 
și primul ministru al Indiei, Jawaharlal 
Nehru, au semnat o declarație comună în 
care se spune printre altele :

în perioada 30 iunie — 7 iulie, primul 
ministru al Republicii India, Jawaharlal 
Nehru, a făcut o vizită oficială în Repu
blica Populară Federativă Iugoslavia, răs- 
punzînd astfel la vizita pe care președin
tele Republicii Populare Federative Iugo
slavia, . Iosip Broz-Tito, a făcut-o în de
cembrie 1954 în India.

In cursul vizitei, președintele Republi
cii Populare Federative Iugoslavia și pri
mul ministru ai Republicii India au dus 
tratative în cadrul cărora a avut loc un 
larg schimb de păreri atît asupra evolu
ției generale a situației internaționale, cît 
și asupra relațiilor dintre cele două țări. 
Aceste tratative, care s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, au vădit identi
tatea de vederi asupra tuturor probleme
lor discutate.

„Președintele republicii și primul mi
nistru. se spune în continuare în declara
ție, au constatat pe de o parte că în ul
tima vreme situația internațională gene
rală s-a îmbunătățit cu toate că există 
tendințe care îngreunează o asemenea evo
luție, și pe de altă parte că se intensifică 
năzuințele de rezolvare a problemelor in
ternaționale pe calea tratativelor și a acor
durilor internaționale care au și adus anu
mite rezultate importante.

Aceste năzuințe și-au găsit expresia în 
conferința de la Bandung a țărilor Asiei 
si Africii. în semnarea tratatului de stat 
cu Austria. în simțitoarea apropiere de 
vederi în problema dezarmării, în desfă
șurarea tratativelor iugoslavo-sovietice de 
la Belgrad și a tratativelor indiano-so- 
vietice de la Moscova, precum și în sesi
unea jubiliară de la San Francisco cu pri
lejui celei de a 10-a aniversări a O.N.U. 
Există speranțe serioase că apropiata în
tâlnire a șefilor guvernelor Franței, An
gliei, U.R.S.S. și S.U.A. va fi pătrunsă de 
același spirit și că va aduce o nouă contri
buție la cauza îmbunătățirii situației in
ternaționale".

„Crearea unei atmosfere de încredere și 
colaborare tot mai largă în relațiile inter
naționale, se arată în declarație, va asi
gura posibilități mai mari pentru soluțio
narea constructivă a problemelor interna
ționale nerezolvate și pentru instaurarea 
securității în lume. Problema dezarmării 
și a interzicerii armei atomice are o deo
sebită însemnătate cu condiția să existe 
un control internațional eficace.

Problema dezvoltării țărilor slab dez
voltate ere o uriașă însemnătate atît pen
tru interesele țărilor slab dezvoltate în
sele, cî.t și pentru interesele economiei in

Scurte știri
© PEKIN — La 8 iulie, președintele Republicii 

Democrate Vietnam, Ho Și Min și membrii delega
ției guvernamentale a R.D. Vietnam, a părăsit 
Pekinul, plecînd pe calea aerului, prin UlamBalor, 
spre Uniunea Sovietică.
• ROMA — La 8 iulie, după o vizită oficială în 

Italia, primul ministru al Indiei Jawaharlal Ne’mu, 
a părăsit Italia plecînd spre Londra.

In aceeași zi, premierul indian a sosit la Londra 
cu avionul, fiind întîmpinat pe aeroport de pri
mul ministru englez A. Eden.

O SAIGON — După cum anunță agenția Uni>d 
Prass, la 7 iulie, în Vietnamul de sud, în apropie: e 
de frontiera cu Cambodgia, în regiunea „'Celor 
șapte munți“, trupele sectei IIoa-Hao conduse c'e 
generalul Băkut au respins după o luptă înverșu
nată un batalion a lui Ngo Dihn Diem. De ambele 
părți s-au înregistrat pierderi grele.
• NF.W YORK — După cum transmite agenția 

Associated Press, senatul S.U.A. a aprobat în una
nimitate proiectul de lege referitor la ratifearea 
convențiilor internaționale privitoare la apărarea 
victimelor războiului, semnate în 1149 la Geneva.

<9 IERUSALIM — Agenția France Presse anunță 
că la 6 iuFc au fost reluate tratativele izraelo-egi-)- 
tene pentru înlăturarea cauzelor incidentelor de la 
granița dintre Egipt și Izrael.
• DELIII. — Ziarul „Nav Bharat Times“ publică

Lucrării© Congresului 
mondial al mamelor

LAUSANNE. — Corespondență specia
lă Agerpres.

Vineri dimineața lucrările Congresului 
mondial al mamelor au fost reluate sub 
președinția delegatei Brancos Fiailo-Bra- 
zllia.

La începutul ședinței au fost citite me
sajele care continuă să sosească pe adresa 
Congresului.

In ședința de dimineață au luat cu- 
vîntul delegatele Friza Abedol Hajid, 
scriitoare din Transiordanla șl Berverley 
Ley, membră a asociației feminine e 
asociației fermierilor federalizați din 
Noua Zeelandă.

Cu mult interes a fost ascultată Inter
venția delegatei chineze Le-Te-Ciuan, 
președinta Crucii Roșii Chineze.

Au mal vorbit doamna Hazel Vigdor 
—- Canada, și Ruth Lubith — Israel. Ma
rfa Morvo a adus salutul Federației Mon
diale a Tineretului Democrat.

Partea doua a ședinței de azi diminea
ță a fost prezidată de Nina Popova, care 
a propus Congresului să elaboreze trei 
documente : un manifest adresat mamelor 
din lumea întreagă, un mesaj către Or
ganizația Națiunilor Unite și altul adre
sat conferinței celor patru mari.

Aceste mesaje urmează a fl elaborate 
în cursul după amiezii de vineri de că
tre comisiile respective.

în numele femeilor Italiene a vorbit tot 
în ședința de dimineață Lina Merlin, 
membră a senatului italian.

In Bundestagul de la Bonn
BONN 8 (Agerpres). — După cum a- 

nunță agenția Associated Press, „cance
larul Adenauer a suferit o înfrîngere în 
încercările sale de a obține aprobarea par
lamentului" pentru așa-zisa lege „cu pri
vire la voluntari". La 7 iulie în urma opo
ziției deputaților social-democrați, Consi
liul decanilor de vîrstă al Bundestagului 
(Camera inferioară a parlamentului de la 
Bonn n.r.) a respins o propunere a par
tidelor de coaliție privind fixarea celei de 
a doua Și a treia citiri în Bundestag a 
acestui proiect de lege.

După cum subliniază agenția Associated 
Press, în urma impasului care s-a ivit, 
chestiunea va fi pusă din nou în discu
ție în ședința plenară a Bundestagului din 
13 iulie.

ternaționale în ansamblu și ale păcii în 
lumea întreagă și de aceea ea cere mă
suri concrete și eficace pe baza colaboră
rii internaționale. Orice succes în rezol
varea acestei probleme și a tuturor celor
lalte probleme internaționale nerezolvate 
va ușura procesul de îmbunătățire a si
tuației internaționale. O deosebită impor
tanță are totodată problema germană și 
problema Taivanului, a căror rezolvare 
pașnică va crea noi posibilități pentru dez
voltarea și colaborarea pașnică în lumea 
întreagă.

Condițiile internaționale în curs de îm
bunătățire cer și oferă totodată posibili
tatea întăririi rolului O.N.U. în viața in
ternațională. Pentru ca O.N.U. să poată 
juca cu succes un asemenea rol, este ne
cesar în primul rînd ca această organiza
ție să capete un caracter universal prin 
recunoașterea drepturilor legitime ale Re
publicii Populare Chineze în O.N.U. și pri
mirea în rîndurile sale a tuturor statelor 
care satisfac cerințele Cartei O.N.U.

Președintele republicii și primul minis
tru își exprimă satisfacția în legătură cu 
dezvoltarea colaborării politice între țările 
lor. Călăuzindu-se în relațiile lor de prin
cipiile colaborării internaționale și coexis
tenței pașnice active, care au fost expuse 
în prima lor declarație comună, India și 
Iugoslavia au realizat o apropiere recipro
că și au stabilit relații de caldă prietenie 
care exprimă sentimentele popoarelor lor. 
Președintele republicii și primul ministru 
și-au exprimat dorința de a proceda, în 
spiritul prieteniei statornicite, la un 
schimb periodic de păreri asupra proble
melor politice actuale.

Președintele republicii și primul minis
tru au examinat relațiile economice din
tre cele două țări și au ajuns la conclu
zia că volumul schimburilor de mărfuri 
nu corespunde țglațiilor strînse dintre ele. 
Este necesară o mai bună cunoaștere re
ciprocă a economiei în scopul dezvoltării 
colaborării comerciale și economice. In 
acest scop, părțile a-u căzut de acord să 
facă un cît mai grabnic schimb de mi
siuni economice care să descopere posi
bilitățile și să propună măsuri și forme 
concrete de colaborare economică. Ele au 
căzut de asemenea de acord asupra dez
voltării colaborării reciproce între cele 
două țări în domeniul științei și tehnicii.

Președintele republicii și primul minis
tru au fost asemenea de acord că bo
gata moștenire culturală a celor două 
țări asigură posibilități largi de colabo
rare culturală. Această colaborare se 
dezvoltă în mod favorabil contribuind 
totodată la cunoașterea și apropierea re
ciprocă. Ei au căzut de acord ca țările lor 
să depună toate eforturile posibile pentru 
dezvoltarea diferitelor forme de colabo
rare culturală".

de pe glob
o știre din capitala Nepalului, în care se spune că 
guvernul Nepalului este nevoit să ia măsuri împo
triva activității de spionaj desfășurată de un grup 
de ..alniniști“ americani ia frontiera cu Tibetul.

O TOKIO — După cum anunță postul de radio 
Tokio, cu începere de la 6 iulie în nordul nsulei 
Kiusiu cad ploi torențiale care au provocat pa
gube însemnate regiunilor nordice ale insulei. S au 
înregistrat victime în rîndul populației, iar 4.700 
de case sînt inundate.

O CAIRO — Potrivit relatărilor presei, guvernul 
Arabici Saudite a trimis lui Halek Hasuna, secre
tarul general al Ligii țărilor arabe, o notă în legă 
tură cu acțiunile agresive ale autorităților engleze 
în regiunea oazei Buraimi (partea de sud-est a pe
ninsulei arabe).

0 MOSCOVA — La 7 iulie a părăsit orașul Mos
cova. plecînd spre Paris, delegația Federației In
ternaționale de Aviație (F.I.A.) care a asistat la 
parada aeriană consacrată Zilei flotei aeriene a 
U.R.S.S

O BERLIN — Ministerul Apărării din Germania 
occidentală confiscă la Schleswig-Holstein 5.000 de 
hectare de pămînt pentru construirea de terenuri 
și poligoane de instrucție. In urma acestei hotă- 
rîri, 2.000 de țărani împreună cu familiile lor nu 
vor mai avea terenuri pentru pășunat și lunci.

Egală atenție șî complexului G.M.A. gradul II
Colectivul sportiv al întreprinderii ,,Ia- 

noș Herbak" din Cluj numără peste o mie 
de membri care activează în 14 cercuri. 
Aici au crescut sportivi de frunte ca ma
estrul sportului — boxerul Gustav Ripka, 
atleta Ileana Domocoș, gimnasta Berki 
Margareta și alții, cu care mișcarea noas
tră sportivă se mîndrește.

Sportivii de la Ianoș Herbak au la dis
poziție un întreg complex — format din- 
tr-o minunată sală de gimnastică, bazin 
olimpic de 50 m., patru terenuri de tenis, 
două de fotbal, terenuri de baschet, volei, 
poligon ds tir, o popicărie, pistă de atle
tism etc. Se pune întrebarea, cum răspund 
tinerij la grija pe care le-o poartă condu
cerea întreprinderii și colectivul sportiv, 
ce activitate desfășoară ei pe tărim 
sportiv ?

— în momentul de față, spune tovarășul 
Radu Kiss, președintele colectivului spor
tiv, sînt sute de tineri purtători ai insignei 
G.M.A. gradul I. și F.G.M.A. și 31 spor
tivi care se mîndresc cu Insigna G.M.A. 
gradul II.

Cu toate acestea, un lucru pare neplă
cut chiar la prima vedere.

Așa cum reiese, la „Ianoș Herbak“ Cluj 
sînt în momentul de față 31 de sportivi 
pe pieptul cărora 
G.M.A. gradul II.

Numărul purtătorilor insignei G. M. A. 
gradul II este foarte redus în comparație 
cu numărul sportivilor uzinei de acum 
consacrați, ca să spunem a;a. Mai precis, 
din 31 sportivi fruntași de ja „Ianoș Her
bak“ care au insigna de gradul II, numai 
5 sînt „anonimi“, nume necunoscute deo
camdată, restul de 26 sînt vîrfuri spor
tive, mulțl din el maeștri ai sportului.

Rezultă deci — faptele vorbesc — că 
atenția conducătorilor mișcării sportive de 
ia întreprinderea „Ianoș Herbak“ privind 
problema complexului G.M.A. gradul II 
s-a îndreptat aproape în exclusivitate spre 
vîrfurile sportive din fabrică care sînt 
în momentul de față capabile să execute 

strălucește insigna

probe mai grele, cum sînt cele de gradul 
II. Această părere a fost confirmată cum 
nici nu se putea mai bine de însuși tov. 
Kiss Radu, președintele colectivului 
sportiv.

— Sportivii ce activează în cercuri — 
spune el — nu sînt capabili să treacă pro
bele de gradul IL

Intîlnirea de natație dintre R. P. Bulgaria și R. P. R.
Astăzi la ora 16 va în

cepe la Ștrandul Tinere
tului intîlnirea interna
țională de natație, sărituri 
de la trambulină șj polo 
pe apă dintre echipele se
lecționate ale R.P.R. și 
R. P. Bulgaria. In ultimii 
ani, înotătorii romîni și 
cej bulgari s-au întîlnit in 
repetate rînduri, realizînd 
întreceri spectaculoase în
cheiate cu rezultate de va
loare. Anul acesta sporti-

vii bulgari s-au arătat in 
real progres astfel că intil- 
nirea se anunță foarte 
dîrză.

Programul este următo
rul : 400 m liber (b), 100 m 
liber (f.), 200 m. bras (b), 
200 m. bras (f.), 100 m. 
spate (b), sărituri cu coefi
cient impus și liber ; șta
feta 4x100 m. liber fete, 
ștafeta 4x100 m. liber bă
ieți, joc de polo pe apă 
R.P.R. — R. P. Bulgaria.

După 3 zile de întreceri la tir

R. P. R. — R. P. Ungară 7-1
Cea de a treia zi a întâlnirii Interna

ționale de tir dintre echipele reprezenta
tive ale R.P.R. și R. P. Ungare, ce se 
desfășoară la poligonul Tunari, a cuprins 
proba de pistol precizie și ultima manșă 
ia proba de talere-individual.

După o luptă foarte strfnsă, echipa 
R.P.R. a Cucerit victoria la proba de pis
tol precizie cu o performanță de 2624 
puncte, care doboară vechiul record al 
țării (2581 puncte). Echipa maghiară a 
realizat 2620 puncte, iar cel mai bun 
component al său A. Balogh s-a clasat pe 
primul loc în clasamentul individual cu 
544 puncte. Reprezentantul R.P.R., Gh. 
Corbescu, a ocupat locul doi cu 541 puncte 
urmat de I. Pi .ptea (R.P.R.) — 537 puncte.

Victoria în proba de talere a revenit 
trăgătorului maghiar Karol Kulinagy — 
285 puncte. El l-a învins după un meci de 
baraj pe coechipierul său I. Vary care a 
realizat de asemenea 285 puncte. Pe locul

Baschetbaliștii noștri, victorioși
Joi seara, în sala sporturilor de la Flo

reasca echiț>a de baschet a Universității 
Oxford din Anglia a susținut cea de-a 
doua întâlnire din cadrul turneului Pe 
care-1 întreprinde în țara noastră. Bas
chetbaliștii englezi au întîlnit echipa 
Știința Politehnică. Echipa studenților ro

Un nou record mondial
LENINGRAD 8 (Ager

pres). — TASS transmite :
Cu prilejul întrecerilor 

spartachladej de vară pare 
se desfășoară pe stadionul 
Klrov din Leningrad, țînă-

al atletismului sovietic
ra atletă sovietică Nina 
Martinenko a stabilit un 
nou record mondial la pen
tatlon cu 4977 puncte. Ve
chiul record mondial de
ținut de Alexandra Ciudlna 
era de 4888 puncte.

Plecarea unei delegații la Seminarul internațional 
al studenților în medicină

Vineri a părăsit Capitala îndreptîn- 
du-se spre Berlin o delegație a studenților 
din R.P.R. care va participa la Seminarul 
internațional al studenților în medicină

Spectacolele de azi
TEATRE : Ansamblul de Estradă (sala din Calea 

Victoriei nr. 174): Cer cuvîntul; Grădina Boema : 
Visele se împlinesc; Teatrul de vară „23 August“: 
Concert de muzică distractivă; Teatrul Evreesc de 
Stat (Grădina din str. Mircea Vodă nr. 5): Stele 
rătăcitoare; Teatrul Țăndărică (Grădina din str. 
Doamnei nr. 27): Umor pe sfori; Circul de Stat : 
Primăvara la circ.

CINEMATOGRAFE: Patria, București, Tineretului, 
Grădina Progresul, Libertății: Inamicul public nr. 1; 
I. C. Frimti, Republica, Al. Sabia: O sărutare furată; 
Magheru: Boul din Kulm; înfrățirea între popoare; 
Fiul pădurarului; Filimon Sîrbu, Elena Pavel, 
8 Martie, N. Bălcșscu : Dubla Lotte ; Maxim 
Gorki, Vasi’e Roaită: Misterele din Mato-Guosso; 
Timpuri Noi: Actualitatea în imagini, Noutățile zilei. 
Sărbătorirea zilei de 1 Mai la Moscova, Pionleria

nr. 4/1955, Ștlinta șl tehnica nr. 58/1155, Muzicanți 
din Brerna; I Mai: Vtnătorul de maie; Lumina, 
Flacăra: Moștenire tnstngerată; Victoria; O-așul 
netnfrînt; Gh. Doja, Gh. Coșbuc: Astă-seară «e va 
termina totul: Ai. Popov : Comoara- Cultura!: Aven
turile vasului Bogattr; Unirea : Balada Siberiei: 
C. David: lvan cel Groaznic; T. Vladimirescu: Nea. 
inul Jurbinilor; Arta: Un caz tn taiga: Munca: 
Libelula. Pe drumul libertății; Miorița: Fridol n- 
Moșilor Mandy; 23 August: Cei trei mușchetari: 
Dorica Simo: Conștiința; llie Pintllle: Marea aven
tură; Popular: Un om teribil: M. Emlnesi-u: Eu sl 
bunicul; Volga: Prințesa trufașă; 8 Mai: Că.le'rii 
Berlinului (ambele scrii): Rahova: Imbitnzitoa-ca 
de tigri; Olga Banele: Intr-uri port t;id<-„ Lat; 
Aurel Vlaicu: Hamlet; Boleslaw Blerut: A fost oda
tă un împărat.

Firește că acest „argument", nu îndrep
tățește Cîtuși de puțin atitudinea tovară
șului președinte. Să luăm numai un exem
plu. Maestrul sportului — boxerul Gustav 
Ripka este un element foarte talentat, do
tat cu multe calități fizice și morale. El 
este acum și antrenor al secției de box a 
colectivului. Pe Gustav Ripka spec
tatorii l-au văzut de multe ori pe ring, 
l-au admirat, l-au aplaudat. Dar Gustav 
Ripka nu s-a născut boxer, nu și.a în
sușit elementele boxului așa, intr-o zi sau 
două, ci s-a format, s-a călit in decursul 
anilor, după o muncă intensă. Numai ast
fel a ajuns Gustav Ripka maestru al spor
tului și ca el nenumărați sportivi ai țării. 
Ei s-au format după o muncă grea, per
severentă și nicidecum in cîteva zile. Fără 
îndoială că numărul tinerilor purtători a 
insignei G.M.A. gradul II, ar crește cu 
mult dacă ar exista preocupare în această 
direcție. Iată de pildă — fiecare sportiv 
fruntaș din întreprindere, cum ar fi Gus
tav Ripka, atîeta Ileana Domocoș, gim
nastul d2 categoria I-a Aurel Cenușe, ci
clistul Szabo Karcly și alții, ar putea să 
se preocupe de un grup de tineri, să-l 
pregătească, să-I antreneze cu dragosto 
pentru ca și aceștia să poată cuceri insig
na G.M.A. gradul II.

Acest lucru perfect realizabil ar fi fo. 
lositor din mai multe puncte de vedere.
Tn primul rînd s-ar stabili un contact 
permanent între sportivii fruntași din în
treprindere și marea masă de tineri, dor
nic; să facă sport. Pe de altă parte, nu 
după mult timp se va putea îmbogăți lo
tul sportivilor fruntași din fabrică, s-ar 
asigura o rezervă de cadre tinere, talen
tate, necesare mișcării noastre de cultură 
fizică și sport. Ce-i drept, în ultima 
vreme colectivul sportiv a luat unele 
măsuri ; peste o sută de tineri mun
citori și chiar vîrstnici se antre
nează intens pentru trecerea probelor 
G.M.A. gradu] II. Fiecare cerc din cele 14 
existente va da pînă la sfîrșitul acestui 
an 5 purtători ai insignei G.M.A. gradul 
II. Nu de mult, în cadrul secțiilor lupt« 
și baschet 10 tineri și-au trecut toate pro
bele de gradul II.

Trebuie însă să se intensifice pre
ocuparea față de antrenarea tinerilor 
la cucerirea insignei G.M.A. gradul II. 
Aceasta este o condiție principală în ob
ținerea titlului de colectiv sportiv frun
taș — veche dorință a consiliului colec. 
tivului sportiv „Iano<ș Herbak".

R. CALARAȘANU

Echipa de natație a R.P. 
Bulgaria a sosit în Capitali 
tn cursul zilei de joi. Din 
lot fac parte recordmanii 
A. Ghincev, Z. Kononova, 
A. Zlatareva, V. Piolcev și 
alții.

In caz de timp nefavora
bil concursul se va desfă
șura in bazinul acoperit 
Floreasca cu începere de 
la ora 17.

(Agerpres)

trei s-a clasat I. Gheorghiu (R.P.R.) — 
284 puncte, performanță ce constitu’e un 
nou record republican, fiind superioară 
vechiului record cu 11 talere.

După trei zile de întreceri, echipa R.P.R. 
conduce cu 7-1. Trebuie remarcat că în 
acest meci cu un adversar pu’ernic cum 
este reprezentativa R. P. Ungare, a'că- 
tuită din trăgători renumiți, recordmani 
și campioni olimpici, reprezentanții noștri 
obțin un deosebit succes, rodul unei se
rioase și îndelungate pregătiri. Trăgători 
romîni au stabilit în aceste zile 8 noi re
corduri ale țării, dintre care două — armă 
liberă poziția în picioare 383 puncte, sta
bilit de H. Herșcovici și armă liberă com
binată (meci englez) — 2388 puncte rea
lizat de ecliipa R.P.R. — sînt superioare 
recordurilor mondiale existente.

Astăzi, întâlnirea dintre trăgătorii ro
mîni și maghiari continuă.

mîni a repurtat victoria cu scorul de 
68—62 (33—29) după un joc viu disputat.

In ultimul meci al turneului, echipa 
Universității Oxford va juca duminică în- 
cepînd de la ora 11 pe terenul Progresul 
I.T.B. cu echipa selecționată a asociației 
Știința.

Iată rezultatele obținute 
de Martinenko la cele 5 
probe atletice: aruncarea 
greutății: 13,54 m.: sări
tura în Înălțime : 1.62 m.; 
200 m. plat : 25”8/10; 
80 m. gânduri: ll”3/10; 
sărituna în lungime : 
5, 92 m.

ce se va desfășura în acest oraș între 10- 
12 iulie.

Delegația este condusă de dr. Ion Cincă, 
candidat în științe medicale.
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