
Proletari din toate tarila, urtiți-vă!
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Utemiști, tineri și tinere care munciți pe ogoare!

Contribuiți cu toate forțele la executarea secerișului atunci cînd păioasele 
în pîrg. Folosiți toate mijloacele și resursele pentru strîngerea la timp
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sînt
a recoltei de pe toate suprafețele. începeți treierișul imediat după recoltare 
și înmagazinați cerealele în bune condiții!
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ZILE DE VARA, zile de arșiță. 

Porumbul crește văzînd cu ochii 
și parcă mai cere o prașilă. Fi

nul proaspăt cosit răspîndește o mi
reasmă îmbătătoare: trebuie strîns re
pede, înainte de a veni un ropot ne
poftit de ploaie. în vii, ciorchinii au 
prins boabe. în multe regiuni ale țării 
cerealele sînt în pîrgă. Ele așteaptă să 
fie strînse în cel mai scurt timp.

Importantă sarcină au în aceste zile 
muncitorii de pe ogoare. Ca niște gos
podari priceputi ei trebuie să secere 
grîul dar să nu uite nici prașila po
rumbului; trebuie să îngrijească viile, 
să strîngă fînul, dar să nu neglijeze 
legumele.

De mai multi ani în munca oameni
lor de pe ogoare prinde rădăcini o me
todă nouă de muncă, o metodă prelua
tă de la muncitorii din fabrici: întrece
rea socialistă și patriotică. Mlădită tî- 
nără în viata oamenilor muncitori de 
la sate, această metodă se dezvoltă 
cuprinzînd mase largi. Tineretul de pe 
ogoare îmbrățișează cu căldură acea
stă metodă comunistă de muncă, 
care-1 ajută să obțină realizări impor
tante în producție. E larg cunoscută 
întrecerea mecanizatorilor pentru ob
ținerea titlului de cel mal hun tracto
rist și cea mai bună brigadă de trac
toare. Tinerii mecanizatori încep cam
pania de vară chemîndu-se la între
cere ca. pentru realizarea a 1000 han- 
tri de fiecare tractor pe an, să lucreze 
cît mai bine la seceriș, treieriș și dez- 
miriștit. Această inițiativă prețioasă 
îmbrățișată mai întîi de tinerii meca
nizatori fruntași din regiunea Con
stanta, s-a extins și în alte regiuni ale 
tarii ca București, lași. Timișoara etc. 
Răspunzînd chemării consfătuirii tine
rilor mecanizatori fruntași din regiu
nea București, utemistul Manole Sto- 
ian, combiner la gospodăria de stat 
Dîlga-București s-a angajat ca în cin
stea Festivalului Mondial al Tineretu
lui și Studenților de la Varșovia să-și 
depășească zilnic planul cu 2 hectare. 
Din prima zi de lucru el și-a respectat 
acest angajament.

Nu de mult țăranii muncitori din 
comuna Deleni-Iași au chemat la în
trecere patriotică în campania de re
coltare pe cei din comuna vecină, Mîn- 
jești, pentru secerișul grînelor în pîr- 
gă, dezmiriștitul ogoarelor în primele 
trei zile după seceriș și predarea la 
timp a cotelor. Utemiștii și pionierii 
din Deleni s-au angajat să participe la 
întrecerea patriotică pentru a contri
bui ca comuna lor să cîștige între
cerea.

Pretutindeni, întrecerea socialistă și 
patriotică poate contribui la grăbirea 

TELEGRAME
Tovarășului

JAMSARANGHIN SAMBUUPreședintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole
Ulan BatorPermitețl-mî ca in numele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romine și al meu personal să vă transmit cu prilejul celei de a 34-a aniversări a Revoluției Populare Mongole, Dumneavoastră personal, tovarășe Președinte și întregului popor mongol, cele mai călduroase felicitări.Poporul romin urează din suflet poporului mongol noi și mărețe succese în opera de dezvoltare a patriei sale, in lupta măreață pentru cauza păcii.Dr. PETRU GROZA Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne

Tovarășului
IUMJAAGHIIN ȚEDENBALPrlm-mlnistru al Republicii Populare Mongole Ulan BatorCu ocazia celei de a 34-a aniversări a Revoluției Populare Mongole, vă transmit Dvs., tovarășe Președinte și prin Dvs„ Guvernului șl poporului mongol, cele mai calde felicitări din partea poporului romin, a Guvernului Republicii Populare Romine și a mea personal.Poporul romin se bucură din toată inima de realizările obținute de poporul frate mongol ți-i urează noi și mărețe succese în opera de dezvoltare și înflorire a Republicii Populare Mongole și in lupta comună pentru victoria cauzei păcii in lumea întreagă. GH GHE0RGHIU_DEJPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

strîngerii fiecărui bob din recoltă dacă 
ea va însufleți pe fiecare tînăr. Orga
nizațiile U.T.M. cunosc forța întrece
rii socialiste și patriotice atunci cînd 
ea cuprinde mase largi de tineri, cînd 
nu este frînată de birocratism și for
malism, cînd tinerii sînt evidential] 
pentru succesele obținute și ajutați să 
întrebuințeze metode înaintate și să-și 
lichideze lipsurile. Folosind această 
forță, organizațiile U.T.M. au posibili
tatea de a ajuta unui număr însemnat 
de tineri de pe ogoare să ajungă în 
rîndurile fruntașilor, să întrebuințeze 
metode înaintate ca metoda graficului 
orar la treieriș și dezmiriștit, să con
tribuie astfel la un avînt general în 
muncile de strîngerea recoltei.

Ne mai despart puține zile de Fes
tivalul Mondial al Tineretului și Stu
denților care se va tine la Varșovia. 
La locul său de muncă, fiecare tînăr 
din patria noastră se străduiește să 
întîmpine această mare sărbătoare a 
tinereții cu noi succese. In aceste zile, 
foarte importante pentru strîngerea 
recoltei, antrenarea în întrecere a ti
nerilor de pe ogoare este o sarcină 
importantă și de cinste pentru toate 
organizațiile U.T.M. de la sate.

Aceasta depinde de activitatea con
cretă a organizațiilor U.T.M., dusă cu 
fiecare tînăr în parte, în brigăzile de 
tractoare și de cîmp, în echipele colec
tiviste, în întovărășiri, în sate. Firește, 
în unitățile agricole de stat organiza
țiile de U.T.M. vor realiza aceasta în 
strînsă colaborare cu comitetele sindi
cale. In gospodăriile colective și
S.M.T.-uri întrecerea socialistă va 
avea cu atît mai multe rezultate bune, 
cu cît se va întări colaborarea între 
brigăzile de cîmp și cele de tractoare.

In această etapă, principala sarci
nă a organelor și organizațiilor 
U.T.M. este mobilizarea tineretului 
pentru a contribui cu toate forțele 
la strîngerea în cel mai scurt timp 
a recoltei, la buna reușită a lucrări
lor de treeriș și dezmiriștit în G.A.S., 
G.A.C., întovărășiri și în sectorul in
dividual. Un sprijin real în această 
acțiune patriotică trebuie să-l aducă 
organizațiile U.T.M. prin mobilizarea 
unui mare număr de școlari, pionieri, 
elevi și studenti care sînt dornici să 
contribuie la strîngerea la timp a re
coltei.

Strîngerea fiecărui bob de grîu, de 
orz, de secară, buna înmagazinare a 
cerealelor recoltate depinde foarte 
mult de contribuția fiecărui tînăr. In 
întrecere, elanul tineretului crește, 
contribuția sa în strîngerea roadei bo
gate a holdelor poate fi mult sporită.

HOTĂRÎREA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin

și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine 
privind ridicarea rolului maiștrilor in producțieComitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin și Consiliul de Miniștri al R.P.R.,analizînd modul și condițiile în care își desfășoară munca maiștrii în diversele ramuri ale economiei naționale,considerînd că maistrul trebuie să de- ț'nă rolul de principal organizator și conducător al producției la locul de muncă, ținînd seama că prin ..Hotărîrea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și a Consiliului de Miniștri al R.P.R. cu privire la organizarea școlilor profesionale de ucenici, a școlițor tehnice și a școlilor tehnice de maiștri“, din ianuarie 1955, au fost create condițiile pentru o mai bună pregătire profesională a maiștrilor.

Hotă1. Maistrul este conducătorul unic al sectorului de lucru ce-i este încredințat și poartă răspunderea pentru îndeplinirea sarcinilor la toți indicii primiți.Sarcina fiecărui maistru este de a lupta cu consecvență pentru a asigura condițiile îndeplinirii ritmice a planului la toți indicii, înlăturînd cauzele care duc la dezorganizarea producției și la stagnări, imprimând o disciplină strictă în desfășurarea procesului de producție. Prin aceasta autoritatea sa în fața colectivului său de muncă crește.Nimeni în afară de maistru nu are dreptul să dea d’-spoziții muncitorilor care lucrează pe locurile de lucru din sectorul său. Toate dispozițiile șefului de secție se transmit muncitorilor numai prin maistru.Maistrul este direct subordonat șefului secției din care face parte sectorul, sau după caz, atelierul sau șantierul său. iar acolo unde există maistru principal sau șef de schimb, maistrul este direct subordonat acestuia.întreprinderile sînț obligate să repartizeze maiștrilor, prin șefii ierarhici ai acestora, cu cel puția cinci zile înainte de începerea lunii, sarcinile de producție, fondul de salarii corespunzător și alți indici tehnico-economici, stabiliți pentru sectorul pe care-1 conduce maistrul și să asigure din timp documentația, materia primă, materialele și sculele necesare.Lucrările de evidență vor fi astfel organizate. îneît efectuarea lor să ceară maiștrilor numai o mică parte din timpul lor de lucru, iar acolo unde sectoarele de activitate ale maiștrilor sînt deosebit de mari sau de complexe, se va putea aproba, dacă este cazul, înființarea unui post de calculator care să se ocupe cu ținerea evidentelor și cu alte lucrări de natură administrativă.Pentru mai buna cuprindere de către maistru a problemelor sectorului său, pentru repartizarea lucrărilor între muncitori și asigurarea locurilor de_ muncă cu materiale și scule se va putea înființa, la dispoziția maistrului, acolo unde este cazul, un post de ajutor de maistru.Atribuțiile maistrului cuprind conducerea întregului sector de muncă încredințat și în primul rînd repartizarea justă și rațională a muncitorilor la locurile de lucru, distribuirea lucrărilor în mod corespunzător calificării muncitorilor, asigurarea locului de lucru cu materiale și tot ce este necesar producției, precum și controlul executării în cele mai bune condiții a lucrărilor.Maistrul este dator să instruiască pe muncitorii de sub conducerea sa atît în vederea executării lucrărilor atribuite, cît și în general pentru ridicarea necontenită a calificării lor, acordînd o grijă deosebită tinerilor muncitori și ucenicilor.In activitatea sa în producție maistrul este chemat să sprijine introducerea tehnicii noi, a tehnologiei și a metodelor de muncă înaintate. El trebuie să sprijine realizarea propunerilor juste ale inovatorilor, să acorde atenție mecanizării și micii mecanizări care ușurează munca și o fac mai productivă precum și folosirii raționale a capacităților de producție.Maistrul răspunde pentru respectarea de către muncitori a tehnologiei stabilite, pentru calitatea lucrărilor efectuate, luptă cu hotărîre pentru prevenirea rebuturilor și ia măsuri pentru respectarea disciplinei muncii în sectorul său.Maistrul trebuie să se preocupe să realizeze economii la costurile de producț'e normate pentru sectorul său, prin folosirea rațională a materiilor prime și a materialelor, prin evitarea oricăror cheltuieli neproductive, cît Și prin organizarea producției corespunzător procesului 

în vederea înlăturării lipsurilor actuale în munca maiștrilor cauzate mai ales de condițiile nesatisfăcătoare în care maiștrii sînt puși de cele mai multe ori să-și desfășoare activitatea, de slaba pregătire profesională și tehnico-economică a multor maiștri, precum și de insuficienta cointeresare materială a maiștrilor în producție,în scopul de a se crea condițiile favorabile pentru creșterea contribuției maiștrilor la îmbunătățirea organizării producției, corespunzător cerințelor crescute ale stadiului actual de dezvoltare a tehnicii, astfel îneît să se obțină o creștere neîntreruptă a productivității, muncii, o reducere sistematică a prețului de cost și o îmbunătățire substanțială a calității producției,
rase:tehnologic stabilit, cu respectarea fondului de salarii planificat sectorului condus de el. Maistrul răspunde pentru folosirea cît mal deplină și cît mai productivă a zilei de muncă de către toți muncitorii pe care-i conduce, trebuie să combată lipsurile muncitorilor de la lucru și să ia măsuri concrete pentru înlăturarea lor. El trebuie să lupte pentru introducerea normelor de muncă cu motivare tehnică în locul celor statistice experimentale, să urmărească și să sprijine îndeplinirea lor de către toți muncitorii.Sub îndrumarea șefilor de secție și în conformitate cu directivele primite de la inginerul șef, maiștrii conducător; ai sectoarelor de lucru sînt obligați să verifice în permanență tehnica și tehnologia folosită în întreprindere față de nivelul tehnic atins în ramura respectivă și să participe la introducerea măsurilor pentru lichidarea oricărei rămîneri în urmă, pentru introducerea tehnicii noi.Maiștrii sânt obligați să-și ridice necontenit nivelul lor tehnic profesional și să cunoasă cele mai noi realizări ale tehnicii în ramura lor de producție. Ministerele vor îngriji ca să se trimită la întreprinderi documentația și literatura tehnică de specialitate care să le țină 'a curent cu progresul tehn:c în ramura lor. Directorul tehnic sau inginerul șef el întreprinderii, împreună cu restul inginerilor și tehn'cienilor special’s'i, sînt ob’i- gați să prelucreze cu maiștrii «ceste materiale. pentru a-1 ține la curent cu nivelul tehnicii înaintate.Se recomandă ca tehnologii, constructorii, metalurgii etc. să se consulte cu maiștrii principali și maiștrii cei mai bine pregătiți și cu mare experiență, la elaborarea proiectelor, proceselor tehnologice și altor documentații tehnice pentru producție.Pe baza dispozițiilor de mai sus. ministerele sînt obligata să detalieze atribuțiile și obligațiile maistrului și să elaboreze regulamente adaptate la condițiile concrete ale ramurilor de producție.

2. Pe baza regulamentelor pe ramuri, ministerele și organele centrale vor organiza, în termen de cel mult 6 luni, verificarea cunoștințelor profesional* si tehni- co-economice ale tuturor maiștrilor în scopul selecționării acestora, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român și Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne cu privire la organizarea școlilor profesionale de ucenici, a școlilor tehnice și a școlilor tehnice de maiștri, din ianuarie 1955. wVerificarea cunoștințelor profesionale si tehnico-economice ale maiștrilor va fi efectuată de comisii pe întreprinderi sau grupe de întreprinderi, formate din cadre tehnice de înaltă calificare, conduse de delegați ai ministerelor sau organelor centrale tutelare.3. Se va revizui actuala structură organizatorică a sectoarelor de producție și se vor elabora normative pe ramuri pentru stabilirea numărului maiștrilor principali, maiștrilor și ajutorilor de maiștri. în funcție de procesul tehnologic, de complexitatea utilajelor sau instalațiilor, numărul muncitorilor conduși etc. Aceste normative vor fi întocmite de m’n’stere în colaborare cu Comitetul de Stat al Planificării, Min'sterul Finanțelor și Consiliul Central ai Sindicatelor și puse în aplicare în termen de cel mult 6 luni de la data prezentei Hotărîri. La stabilirea normativelor se va tine seama de caracteristicile producției fiecărei ramuri, pornind de la necesitatea înlăturării actualei fracționări excesive a sectoarelor de producție conduse de maiștri principali sau maiștri. 

în acest scop, la unitățile de producție mijlocii, maiștrii principali vor putea deveni șefi de secții productive, la cele mici secțiile vor fi conduse direct de maiștri iar La întreprinderile foarte mici maistrul principal sau maistrul va putea fi chiar conducătorul tehnic.în posturile de maiștri principali, maiștri și ajutori de maiștri, stabilite conform normativelor, se vor încadra numai elemente corespunzătoare, după verificarea cunoștințelor lor efectuată conform prevederilor punctului precedent, în ceea ce-i privește pe ceilalți "Urmînd să se aplice prevederile Hotărîri; Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și a Consiliului de Miniștri al RP.R. cu privire la organizarea școlilor profesionale de ucenici, a școlilor tehnice și a școlilor tehnice de maiștri din ianuarie 1955.4. Se stabilește că maiștrii vor putea propune premierea muncitorilor pentru realizări deosebite în producție în afara premiilor prevăzute in regulamentele de premiere. Aceste premii se vor putea acorda numai din economiile realizate la fondul de salarii planificat pentru muncitorii din sectorul maistrului respectiv,FUNCȚIA Grupa de ramuriI II IIIMaistru principal 850—1.400 800—1.300 750—1.200Maistru cl. I 750—1.250 700—1.210 650—1 100Maistru 700—1.150 650—1.050 600—1.000Ajutorul de maistru 650— 800 600— 750 550— 700încadrarea maiștrilor din întreprinderile fiecărei ramuri de producție se va face pe baza clasificării secțiilor de producție și sectoarelor conduse dc maiștri, făcută de ministerul tutelar, cu salarii tarifare a căror limite minime și maxime se vor stabili în colaborare cu Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor și Consiliul Central al Sindicatelor, cu respectarea cadrului de salarizare de mai sus.Se aprobă împărțirea ramurilor industriale pe cele trei grupe de Importanță, conform tabelului anexat.Comitetul de Stat al Planificării, în colaborare cu Ministerul Finanțelor și Consiliul Central al Sindicatelor va putea face complectărj și precizări acestu; tabel, țiciîd seama de perspectiva dezvoltării ramurilor de producție și de condițiile de muncă ale unor sectoare izolate din cadrul ramurilor sau cu specific comun mal multor ramuri.Pentru maiștrii principali, maiștrii sau ajutorii de maiștri care lucrează permanent în subteran, în ateliere cu temperatură ridicată sau condiții vătămătoare, salariile tarifare de mai sus vor putea fi majorate cu 5—3O“/o pe baza avizului Consiliului Central al Sindicatelor pentru fiecare ramură în parte.Titlul de maistru cl. I și salariul tarifar corespunzătoi se vor acorda maiștrilor avînd o înaltă calificare și un stagiu în funcția respectivă de cel puțin 5 ani, pe bază de examen, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și a Consiliului de Miniștri al R.P.R. cu privire la organizarea școlilor profesionale de ucenici, a școlilor tehnice și școlilor tehnice de maiștri din ianuarie 1955, prevederile prezentei Hotărîri, precum și cu regulamentele pe ramuri. elaborate pe baza Hotărîrilor menționate.Introducerea salariilor tarifare pe funcțiuni se va face pe măsura introducerii normativelor prevăzute la punctul 3. din prezenta Hotărîre și a verificării cunoștințelor profesionale și tehnico-economice ale actualilor maiștri, numai pentru aceia care, la aceste verificări, corespund condițiilor cerute. Reîncadrare« maiștrilor se va efectua pe baza prevederilor stabilite pentru fiecare ramură în parte, prin ordinul ministrului sau conducătorului organului central respectiv.Salariile tarifare pe funcțiuni stabilite prin prezenta Hotărîre, se vor plăti maiștrilor de la data reîncadrării lor.7. îmbunătățirea actualelor regulamente de premiere pe ramuri de producție va fi făcută prevăzîndu-se pentru maiștri premii stimulative pentru :a) îndeplinirea și depășirea planului sectorului pe care-1 conduc, șib) pentru reducerea costurilor de producție normate pentru sectorul lor, cu cote de pînă la 15% din valoarea economiilor realizate.Cotele de prem:ere pentru maiștrii din industrie pentru îndeplinirea și depășirea planului vor rămîne în limitele actuale.Premiile pentru îndeplinirea și depăși

cu cote variind între 2—4% din acest fond, ce se vor stabili concret de către ministere cu avizul Consiliului Central al Sindicatelor, în funcție de specificul ramurii economice și de numărul de muncitori aflați sub conducerea maistrului.5. Maiștrii au dreptul de a sancționa disciplinar muncitorii în subordine care Încalcă disciplina muncii și dezorganizează producția, cu sancțiunile ..observație“, „mustrare“ și „mustrare cu avertisment“; celelalte sancțiuni prevăzute de regulamentele de ordine interioară sau statutele disciplinare vor putea fi aplicate, la propunerea maiștrilor, conform prevederilor în vigoare.6. Se va îmbunătăți salarizarea maiștrilor în scopul asigurării unui cîștig superior cîștigului mediu realizat de muncitori; cei mai calificați din sectorul respectiv, pe baza introducerii salariilor tarifare pe funcțiuni, precum și prin îmbunătățirea sistemului premial.Salariile tarifare lunare pe funcțiuni vor fi diferențiate în funcție de importanța economică a ramurilor ș; condițiilor de muncă astfel: 

rea planului de producție se vor acorda maiștrilor în centul fondului de salarii și independent de realizările obținute pe întreaga întreprindere, cu condiția respectării fondului de salarii planificat pentru sectorul condus de maistrul respectiv și a calității producției.Șeful de secție arc dreptul de a reduce sau anula premiile maiștrilor, — cu aprobarea conducerii întreprinderii respective — în cazul producției de proastă calitate, a unui procent neco-espu.nzător de rebuturi și deșeuri sau altor deficiențe în producție, precum și pentru încălcarea disciplinei și a ordinej în muncă.8. Maiștrii și tehnicienii de control tehnic și maiștrii constatatori vor primi premii pînă la 70% d’n salariul tarifar, pentru contribuția lor la creșterea producției de bună calitate.9. Se acordă directorului de întreprindere dreptul ca din economiile realizate la fondul de salarii planificat să premieze pe maiștrii care ajută în mod direct pe muncitori să-și însușească noile procese tehnologice, stabilite ca atare de Direcția Generală tutelară, cu pînă la un salariu tarifar pentru întreaga perioadă de însușire.10. Pentru punerea în aplicare cu începere de la 1 iulie 1955 a prevederilor da mai sus, ministere’e cu avizul Consiliului Central al Sindicatelor vor introduce modificările corespunzătoare în regulamentele de premiere pe ramuri, împreună cu Comitetele Centrale ale sindicatelor din ramurile respective.
*Organizațiile de partid, sindicale și da U.T.M. sînt obligate să acorde o atenția deosebită întăririi autorității maiștrilor în producție și să-i sprijine la aplicarea în practică a măsurilor pe care le iau In exercitarea atribuțiilor și drepturilor ce le revin — în calitate de conducători unici la locul de muncă.Comitetele regionale și raionale de partid trebuie, să îndrume organizațiile de partid Și conducerile întreprinderilor și să controleze permanent felul în care acestea își îndeplinesc sarcinile ce decurg din prezenta Hotărîre pentru întărirea rolului și autorității maiștrilor și pentru continua ridicare a nivelului lor profesional, tehnic, economic și politic.Consiliul Central al Sindicatelor și Comitetele Centrale ale sindicatelor de. ramură vor sprijini ministerele și organele centrale la aplicarea prevederilor prezentei Hotărîri.Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne iși exprimă convingerea că aplicarea măsurilor prevăzute în prezenta Hotărîre va asigura maiștrilor rolul conducător în producție la locul de muncă, va ridica răspunderea lor pentru organizarea muncii și va contribui la crearea condițiilor necesare pentru îndeplinirea și depășirea planului de producție, creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost și îmbunătățirea calității produselor.Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

GH. GHEORGHIUDEJ

Prlm.secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn
GH. APOSTOL

Tovarășului
SANDAV1N RAVDANMinistru al Afacerilor Externe al Republicii Populare Mongole

Ulan BatorVă rog, tovarășe Ministru, să primiți cele ma; sincere felicitări cu ocazia celei de a 34*a aniversări a Revoluției Populare Mongole.Poporul romîn urează poporului mongol noi victorii în măreața operă de construire a socialismu’ui, în lupta pentru apărarea păcii și colaborării între popoare.S1MION BUGHIC1 Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Romîne

înființarea Comitetului pentru Energie NuclearăIn scopul dezvoltării cercetărilor de fizică nucleară și aplicării acestora în scopuri pașnice, printr-o Hotărîre a Consiliu lui de Miniștri, a fost înființat Comitetul pentru Energie Nucleară al Consiliului de Miniștri-Comitetul pentru Energie Nucleară va asigura baza materială pentru cercetările științifice în domeniul fizicei nucleare și aplicarea lor în domeniile -ființei și tehnicii. va crea baza organizatorică pentru formarea cadrelor de specialitate necesare și va răspunde de construcția si exploatarea instalațiilor de tehnică nucleară pentru utilizarea in scopuri pașnice a energici nucleare.De asemenea prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri au fost numiți membrii acestui comitet. (Agerpres)

Constituirea Comitetului de inițiativă pentru crearea 
în R P. R. a „Asociației pentru Națiunile Unite"La 9 iulie 1955 a avut loc la sediul Societății pentru răspîndirea Științei și Culturii, constituirea Comitetului de inițiativă pentru crearea în R.P.R. a „Asociației pentru Națiunile Unite", cu scopul de a populariza principiile Națiunilor Unite in vederea întăriri; păcii și securității internaționale, a dezvoltării colaborării politice, economice, culturale între toate țările. Participanții au hotărft convocarea

unei adunări generale constitutive a „Asociației pentru Națiunile Unite‘‘ în Republica Populară Romînă și și-au exprimat acordul cu țelurile „Federației Mondiale a Asociațiilor pentru Națiunile Unite" la care urmează să adere.Președinte al Comitetului de inițiativă a fost ales S. Nițulescu, președintele Asociației Turiștilor din R.P.R.
(Agerpres)



I Obiectivul întrecerii: ACUMULĂRI PESTE PLAN
[ Oamenii poruncesc pămîntului f Părinților le place să le l lăuzi copiii. Iar colectiviștilor din Mogoșești, raionul I Pașcani, le place să te audă lăudîndu-le lanurile de grîu.

Acum, drept este că de mult n-am mai văzut holde de grîu atît de frumoase. Cînd se stlrneșto cîte-o boare ușoară, spicele abia date-n pîrgă se-nvolburează, mal- mal să nu le cuprindă zarea. Șl tălăzulesc așa, întinse, pînă către oglinda lucie a Șiretului, străjuită de i foișoarele plopilor. | Mai departe, porumbul f pus în cuiburi așezate în (pătrat, șl, pe unde altădată ( își făcea Șiretul mendrele f revărsîndu-se și crescîndu-si (păpurișul, acum se întlrde [• grădina de zarzavaturi. Dar Imai sînt făsii de pămînt ne (care cresc în voie pănașlța (și o încîlcltură de Iarbă prin l care n-a intrat încă plugul. | _ Dacă mai vil pe la noi,(la anul, n-o să mal găsești (locurile astea nedestelenite. [Arăm și punem harbuji ze- irooși —- ne spunea un colectivist.De curînd, la căminul cul- f tural din set, echina artistică (a prezentat o piesă: ,.Oa- j- menii poruncesc pămîntului“. ( Nici nu se putea o piesă i mai potrivită aici, unde fie- tcare zi, flecare anotimp în- f seamnă o nouă etapă a lup- (tei oamenilor care poruncesc | pămîntului. f Construiesc acum la gos- f ppdărie o magazie mare, să I poată cuprinde tot grîul noii recolte. S-au luat la întrecere. Care o să lasă primul: grîul care-și 
f mai mult, cu I meșterii care

Convorbire: Beneficii sporite prin mărirea productivității

cosce polcul fiecare zi sau fac magazia ?
ț — Rlde el, griul, de noi, i că magazia se-nalță mal (greu, dar cînd ne-om aduna ftotl aici și-om ajuta meș’e- f rllor, tot noi o să rîdem la ( urmă șl mal cu folos!
f Am stat de vorbă cu to- (vsrășul președinte al gospo- (dărie* colective, un om de f statură miTccîe, vînjos. ars 
I d? soare și cu ochii albaștri (cnre-i luminează toatx fota. )• TI întreb dacă n-aveau altă ( magazie. Unde au pus grîul [în ceilalți ani ? (pentru că se ț vpr ’mpllnt în curînd patru (anj de la înființarea vospo- (dărie* colective .,9 Mai“).( — Ba avem, dar ma* creș.f tem șl noi. mal crește șl re- ( colta șl trebuie o magazie f mane, încăpătoare acum-I Tot anul acesta colecti- ( vlștli mai au în plan să

construiască un grajd mare, j un saivan șl alte construcții j încă. )— Șl o să le faceți pe j ♦ O jI
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) 
J 
J
I 
{
I

toate ?Mă privesc mirați.— Păi dacă așa au hotărît colectiviștii la începutul anului cînd s-a făcut planul, așa o să fie !Cînd sînt mobilizați colectiviștii din toate echipele brigăzii de cîmn, pentru vreo muncă urgentă, poți re- j cunoaște ușor tarlaua pe J care muncesc : Iau un steag j roșu cu ei, pe care-1 pun în j vîrful unei prăjini. E un j obicei care s-a împământenit j și cu care se mîndresc mai j ales tinerii. )In ziua aceea adunau iu- l cerna cosită: fusese anun. , țață ploaia șl tinerii o strîn. j geau de zor. ]Mărturisesc că m-a impre- j sionat mult steagul acela j înălțat sure cerul enre-nstru- 1 na corzile furtunii. Mi se j părea că el reprezintă acolo i voința și tăria colectiviștilor j care au reușit s-o ia ploii j înainte. Colectiviștii de la j Mogoșești cer cu tărie o corn- { blnă. Dacă n-are S.M.T.-ul j din Jugani combine, vor J cere una de la S.M.T.-ul din J Pașcani- Mai ales tinerii, j care văd de pe acum corn- J bina strftbătînd cele 63 de j hectare de grîu ale eo'podă- j riel și pe „individuali'' J strînși acolo șl minunîndu-se. j Gîndul mă poartă cu clțiva j ani în urmă : văd oamenii j care n-aveau îndrăzneala j să-și spună dorințele și nă. j dejdile lăsînd totul în voia J unui ,,ce-o vrea dumnezeu“. > Și-i văd pe ce* de-acum care J ei înșiși hotărăsc să se con- j struiască o magazie nouă j sau un saivan pentru oi de J rasă, care smulg Șiretului J pămînt pentru grădini și 1 harbuji zemoși, care pun po- j rumbul în pătrat, care fac j polenizare artificială și frunți ploaia. Ii vfi’a ales, pe oamenii carecombinele la care n-au sat niciodată înainte-Dacă stai să te gîndești 1 că și în colțurile cele mai j îndepărtate ale țării oamenii J se frămîntă acum 1 'aceleași visuri ce șl le vor j împlinite, că duc luptă pentru nouă pămîntului schimb’ndu-se el apare totul ca o epopee. Epopeea oamenilor care poruncesc oămîntului.FLORENȚA ALBU
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a da o fată | și vieții, înșiși. îți

InformațieSîrribătă dimineața au părăsit Capitala, îndfeptiîndu-se spre patrie, delegațiile sindicale din Uniunea Sovietică și R. Cehoslovacă care au participat la ședința Comitetului administrativ al Uniunii internaționale a sindicatelor muncitorilor din industria textilă și îmbrăcăminte.Din delegația sindicatelor din Uniunea Sovietică au făcut parte Ncficdova, Olimpiada Ivanovna, președintele C.C. al sindicatului muncitorilor din industria mărfurilor de larg consum și An&tolii Semicnovici Kudriavțev. șef adjunct el secției internaționale a Consiliului Central al Sindicatelor; iar din de’egația sindicatelor din R. Cehoslovacă : Vlasta Dvorakova, președintele sindicatului muncitorilor din industria textilă și pielărie și Oldrich Ștelchlein, activist al Secției internaționale a Consiliului Central al Sindicatelor.La plecare, pe aeroportul Băneasa, membrii delegațiilor au fost salutați de activiști aj Consiliului Central al Sindicatelor din R.P.R. și ai C.C. al Sindicatului muncitorilor din industria ușoară. (Agerpres)

In vederea sporirii contribuției tineretului din 
industrie la acțiunea de realizare a unor cit mai 
mari acumulări socialiste peste plan e necesar ca 
el să cunoască mai bine aspectele economice și 
financiare ale activității întreprinderilor .

Pentru a familiariza cititorii cu cîteva noțiuni 
cuprinse în chemarea întreprinderilor din reg unea 
Stalin, ne-am adresat contabilului șef de la uzinele 
,,23 August“. Ieri el a răspuns primei întrebări a 
corespondentului nostru — ce. înseamnă acumularea 
socialistă, arătînd de asemenea că pentru a contri
bui la mărirea acumulărilor, oamenii muncii șl ti
neretul din industrie trebuie să realizeze spo’irea 
beneficiilor peste plan ale întreprinderilor. Iri acest 
număr al ziarului continuăm convorbirea.întrebare: Pe ce căi poate contribui tineretul la realizarea beneficiilor peste plan ale întreprinde, rllor ?Răspuns : Venitul net al întreprinderilor, sau cum 1 se mai spune, beneficiul, se realizează pe mai multe căi. Pîrghla de căpetenie pe care se sprijină obținerea unor beneficii cit mai mari este creșterea productivității muncii.

Creșterea necontenită a productivității muncii, 
lege economică a socialismului, înseamnă sporirea 
producției într-o unitate de timp de muncă dată, 
adică economisirea timpului de muncă.

Răspund chemăriiIn consfătuirile de producție care au avuț loc îa cadrul grupelor sindicale din 22 de întreprinderi d'n regiunea Hunedoara, muncitorii, inginerii șj tehnicienii și-au luat însuflețite angajamente ca răspuns la chemarea colectivelor unor întreprinderi din regiunea Sta-lin de a da patriei acumulări socialiste peste p'an.Colectivele acestor întreprinderi s-au angajat să realizeze pînă la sfirșitul anului acumulări socialiste peste plan, în valoare de 56.428.000 lei, dintre care 26.149.000 lei pînă la 23 August.S'derurgiștii combinatului siderurgic ,,Gh. Gheorghiu-Dej“ din Hunedoara, prin măsurile tehnico- organizatorice ce le-au luat, vor realiza pînă la sfirșitul anului acumulări socialiste peste plan în valoare de 16.633.000 lei, dintre care pînă la 23 August 4.429.000 lei.Minerii Văi; Jiului și-au propus ca pînă la sfirșitul anului să realizeze peste plan acumulări socialiste în valoare de 11.600.000 lei, dinire care pînă la 23 August 5.800.000 lei.Muncitorii fabricilor ,,Teba“ și ,.S’m:'on Bărnuțiu" din Sebeș au hotărît să realizeze pînă la sfirșitul anului acumulări socialiste peste plan în valoare de 2.158.000 lei, iar pînă la 23 August 1.134.000 lei, iar cei de la filatura Lupeni 2.592.000 lei, dintre care, pînă la 23 August, 1.819.000 lei. (Agerpres)

Metodele principale de creștere a productivită
ții muncii sînt: introducerea și folosirea cit mai de
plină a tehnicii înaintate ca șî îmbunătățirea ei 
prin inovații, organizarea producției, ridicarea cali
ficării profesionale la nivelul cerut de tehnica 
nouă.

Azi, muncitorii își iau angajamente de depășire a 
sarcinilor planului de producție bazîndu-se în sne 
cial pe folosirea din plin a utilajului, prin gene
ralizarea metodelor tehnologice înaintate. Tineretul 
din uzinele noastre s-a angajat astfel în cinste'- 
Festivalului șj a zilei de 23 August să dea o loco
motivă de mină peste plan. El va reuși să-și rea
lizeze angajamentul folosind mai din plin tneto- 
dele rapide, mai ales cele de tăiere a metalelor, 
organizînd încă 10 brigăzi de tineret în producție, 
ridieîndu-și calificarea.

Forța care face să crească productivitatea muncii 
este dezvoltarea inițiativei creatoare a muncitori
lor pentru perfecționarea tehnicii și organizarea 
producției, inițiativă care are la bază întrecerea 
socialistă. In consfătuirile de grupă sindicală care 
încep să aibă loc și la „23 August", pentru a se 
răspunde colectivelor de întreprinderi din regia 
nea Stalin, inițierea de întreceri între om și om, 
între brigadă și brigadă are o mare însemnătate.

Minerii sînt gospodariBACĂU (de la corespondentul nostru).Muncitorii tineri și vîrstnici din bazinul minier Comănești s-au adunat pentru a discuta în consfătuiri de producție posibilitatea sporirii contribuției lor la obținerea de acumulări socialiste peste plan.Cu această ocazie numeroși muncitori. tehnicieni și ingineri, în frunte cu comuniștii, și-au luat angajamente însemnate. Comunistul Alexandru Frățilă, miner fruntaș la mina Rafira, s-a angajat să recupereze pe luna iulie 10 metri cubi de lemn vechi, iar artificierii Nico- lae Vătafu ș: L. Vasile să economisească împreună 7 kg. exploziv.

La mina Galion, grupa condusă de brigadierul Ion Buzaru a hotă- rît să dea peste plan. în c'nstea zilei de 23 August, 50 tone cărbune. Cuvîntul utemistului Ion Albu a fost primiț cu multă bucurie do cei de față. „Noile metode de muncă — a spus el — sînt un mijloc important de sporire a acumulărilor socialiste. De aceea mă angajez să studiez amplasarea găurilor de exploziv și să sprijin efectiv și pe ceilalți artificieri ca împreună să reducem consumul specific de exploziv cu 3 la sută.întreprinderea carboniferă Comănești s-a angajat ca pînă la sfîr- șitul anului să obțină beneficii peste plan de 262.200 lei.
Rezervele interne vor fi puse în valoareORADEA (de la corespondentul nostru).Mărirea continuă a fondului acumulărilor socialiste constituie-preocuparea de seamă a colectivului fabricii „înfrățirea“ din orașul Oradea. De aceea chemarea colectivelor unor întreprinderi din regiunea Stalin a fost primită cu multă satisfacție de fiecare muncitor și tehnician din această fabrică.Analizându-se pe larg rezultatele obținute în primul semestru al a- cestui an, a reeșit că în fabrică mai

există încă numeroase rezerve care puse în valoare pot spori acumulările soc:a.liste. Muncitorii tineri și vîrstnici ai acestei fabrici s-au angajat să lupte pentru descoperirea rezervelor interne nefolosite, contribuind la creșterea productivității muncii, la reducerea prețului de cost al fabricatelor.Angajamentul fabricii „Infrăți- rea“-Oradea este de a realiza pînă la 23 August beneficii peste pian de 2.630.522 lei, iar pînă la sfirșitul anului de 3.028.801 lei.
GRĂDINIȚA COLECTIVEIIn după amiaza acelei zile de iunie rn-arn îndreptat către gospodăria agricolă colectivă „Vasile Roșită“ Drăgănești-Olt. După ce intru in curte dau să merg spre brigada harnicilor colectiviști care zoreau terminarea Unei noi construcții. Dar ce să vezi ? ! Nu apuc să fac decit cîțiva pași, cînd deodată îmi apare în față un grup de copilași de vîrstă preșcolară. Eram nedumerit. Oare ce „treburi“ i-a adus la sediul gospodăriei ? Nu-mi puteam da seama. M-a lămurit însă ,» tovarășă.— Șînt copiii noștri, ai colectivei. Ârătînd către una d'n încăperile gospodăriei, o clădire cu ferestre largi, continuă — aci este grădinița sezonieră a gospodăriei pe care am înființat-o de curînd... Poftiți s-o vizitați.La insistența tov. Prundeanu Lina, îngrijitoare și a copilașilor

am mers să vizitez grădinița. De cum am intrat m-am minunat de perseverența cu care un băiețaș de-abia de-o șchioapă încerca să cînte la pian. Am trecut apoi într-o încăpere frumos amenajată cu bănci noi de culoare gri. Era clasa.Copiii care pînă atunci ne înconjurau și se întreceau în a da explicații se așezară liniștiți în bănci, parcă așteptau începerea programului zilnic. O fetiță cu ochi căprui începu să-mi povestească ce cîntece, jocuri și poezii au învățat în cele trei săptămîni de activitate.Dacă stai de vorbă cu membrii colectivei afli că înființarea grădiniței sezoniere în gospodăria lor le-a dat posibilitatea să participe în mod efectiv la desfășurarea muncilor agricole, fiind siguri că copiii lor nu hoinăresc pe ulițele satului, ci sub îngrijirea atentă a

educatoarei învață lucruri folositoare, dezvoltării lor viitoare.Seara cînd se întorc de la munca cîmpului, colectiviștii Richiteanu Gh„ Berbecaru Ion, Il:e Bufan și alții. află de la copiii, lor ce cîntece, jocuri și poezii noi au învățat.Socotitorul gospodăriei agricole colective „Vasile Roaită", un colectivist în vîrstă spunea: Pentru copiii mai măricei de vîrstă preșcolară am înființat grădinița și sîntem mulțumiți de rezultatele obținute. Acum mai avem de rezolvat cu micuții pînă ja 3 ani pentru care în anul viitor vrem să înf’ințăm o creșă. Acest lucru îl vom face deoarece am văzut roadele grădiniței. Sîntem hotărîți să facem totul pentru copiii noștri și vom face.GHEORGHE I. GHEORGHE
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Concursul Național de creație muzicală în cinstea
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* Premiul II la Concursul Național de creație muzicală în cinstea 
celui de al V-lea Festival Mondial al Tineretului, și Studenților pentru 
pace și prietenie de la Varșovia — 1955.
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Hal, hai că roata-l gata, 
Intră-n joc, aiege fata 
Hai, hai se-nvtrte roala, 
Iaca, iac-așa.Refren

Hei, hei,
Voie bună
Și glnd prietenesc
Așa se chiamă jocul
Rominesc.
Hei, hei, 
Voie bunăAcest cintec va fj transmis emisiunea „Cîntecuj programul I: marți gramul Hi erele

Și pașrtic viitor 
Așa se chiaină jocul 
Jocul tuturor.

II
Hai, ha', și fata vine, 
Cine-o fi alesul, cine? 
Hai, hai alege bine 
Iacă, iac-așa.

Hai, hai ce roată mare, 
Peste mări, peste hotare, 
Hai, hai, cit mindrul soare, 
Iaca, iac-așa._________ în săptămîna de la 11 la 17 iulie în săptăminu'' după cum urmează : luni orele 13,41, orele 19,39 programul I; miercuri orele 20.45 pro- 20,45 programul II; vineri orele 19,39 programul I.
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Uira nou fiâm p® ecranele cinematografelor din CapitalăCu începere de luni 11 iulid, pe ecranele cinematografelor Al. Popo*v, Donca Simo și Olga Bancic din Capitală va rula în premieră filmul artistic „Aventurile domnului P'ckwick1', o producție a studiourile engleze.Noua producție engleză, transpunere pe ecran a romanului cu același nume de Charles Dickens, este o satiră la adresa

claselor exploatatoare ale societății engleze din secolul al 19-lea.Filmul a fost realizat de regizorul Noel Langlay. Din distribuție fac parte: James Hayter, James Donald, Alexander Gauge, Lionel Murton. Kathleen Harrison și alții.In curînd acest film va fi prezentat Și la cinematografele Republica și I. C. Frimu.
Cu cincinalul îndeplinitNoi întreprinderi din diferite ramuri ale economiei naționale se alătură întreprinderilor care și-au realizat înainte de termen sarcinile din primul, plăti cincinal.Uzinele „Steaua Roșie1' din București — de pildă — au realizat sarcinile cincinalului cu 6 luni înainte de termen. In anii cincinalului producția uzinei a crescut cu 184 la sută, productivitatea muncii cu 113 la sută, iar cîștigul mediu ai muncitorilor cu 21 la sută.In anii cincinalului, în exploatările forestiere din regiunea Timișoara munca manuală a fost înlocuită în mare parte de cea a mașinilor și utilajelor de înaltă productivitate și cu mica mecanizare. Folo

sirea justă a parcului de tractoare KD 35. reutilizarea atelierului de reparații C.F.R. Anina, unde s-a construit o turnătorie și o nouă hală de montaj — folosirea celor două gatere la gura de exploatare „Po- neasca", mecanizarea transportului buștenilor la fabrica de cherestea „Anina", toate acestea au contribuit că cele 40 parchete de exploatare forestieră ale IFET- ului Oravița să-și îndeplinească sarcinile cincinalului cu 10 luni înainte de termen. In această perioadă productivitatea muncii a crescut pe fiecare muncitor cu 3,9 la sută față de plan, iar prețul de cost a fost redus cu 5,6 la sută, economisindu-se astfel peste 389.000 Iei.
■   ........................ Răspundem la întrebările cititorilor j ................ ................

Despre previziunea științifică 
în domeniul științelor naturii

Utemistul Andrițolu Gheorghe de la fabrica dă biciclete „București“ ne.a adresat următoarea întrebare : „Poate oare omul să prevadă unele fenomene care se vor produce peste o zi, o săp- tămînă, o lună etc ?“Răspundem prin articolul de mal jos:Ce taine ascunde viitorul în mantia lui ? Poate oare omul să prevadă unele fenomene sau evenimente care se vor produce peste o zi, o săptămînă, o lună etc.? Știința înaintată răspunde pozitiv la această întrebare.Puterea de a prevedea, pe care ne-o dă observarea și înțelegerea fenomenelor, nu este menită a satisface doar o simplă curiozitate. Fără previziune ar fi de neconceput o activitate practică 'conștientă, căci puterea de a prevedea constituie o armă de mare însemnătate în lupta omului pentru folosirea forțelor naturii, pentru. cucerirea lor în folosul său.în decursul istoriei omenirii, capacitatea omului de a prevedea viitorul a cunoscut o continuă dezvoltare.Două au fost treptele cele mai importante care marchează această dezvoltare Pe prima treaptă omul a prevăzut pe baza simp'ei observări a faptelor, fără a înțelege cauzele lor, în timp ce pe cea de a doua treaptă el s-a ridicat pînă la previziunea științifică propriu zisă.Observarea înlănțuirii, mereu aceeași, a unor fenomene a s'at la temelia primelor încercări de a prevedea. Pe baza experienței lor, oamenii au înțeles că după fulger va veni tunetul, după zi noaptea, că atunci cînd cerul se acoperă de nori înseamnă că va urma ploaie, că încălzirea vremii prevestește și aduce dezghețul apelor etc. Tbt prin observare atentă au ajuns să descopere unele simptome care anunță apariția unor boli.
..Seînteia tineretului*
Pag. 2-a 10 iulie 1955

Regularitatea desfășurării unor procese, ca de pildă, succesiunea vîrstelor la om, dezvoltarea plantelor din momentul cînd acestea răsar și pînă ce se vestejesc sau alternarea anotimpurilor au dat omului putința să facă cu ușurință prevederi legate de toate acestea, să știe, de pildă, că după tinerețe vine maturitatea sau după vară toamna și pe urmă iarna.De o impertonță imensă pentru organizarea activității societății omenești a fost stabilirea calendarului. Cu ajutorul calendarului, calculat după drumul Soare, lui pe boltă, după fazele Lunii sau după diferite stele, triburile de păstori au putut prevedea cînd vine anotimpul friguros, pentru a pleca cu turmele spre sud sau a coborî din munți la șes. i®r agricultorii au ajuns să știe precis cînd trebuie efectuate diferite lucrări agricole.O însemnată realizare a antichității a fost prevederea eclipselor de către astronomii chinezi, caldeeni și egipteni, pe baza observării periodicității lor.Prima treaptă a previziunii, întemeiată pe observație și nu pe explicarea fenomenelor respective, are un caracter limitat și este imperfectă. Fiindcă am pomenit de calendar, să menționăm de pildă că datorită nepreciziunli cu care preoții romani au stabilit durata anului, s-a ajuns ca la un moment dat sărbătoarea culegerii viilor să cadă... în plină iarnă.Deseori oamenii nu știau să deosebească prevederile adevărat® de prezicerile lipsite de orice temei, bazate pe superstiții și credința în existența unor forțe supranaturale, divine. Ghicitori, vraci, cititori în stele și în palmă, magi, ora- coll, prooroci, preoți etc. le serveau oamenilor pe tavă tot felul de „prevestiri” mincinoase despre soarta lor, despre rezultatul uneia sau alteia dintre acțiunile întreprinse de ei, pretlnzînd chiar că pot influența mersul evenimentelor.Unii oameni, sub influența claselor stă- pînitoare credeau în numesrbase „semne" închipuite, care nu făceau decit să-i 

încurce în activitatea lor practică. Pe de altă parte, fatalismul, învățătura mincinoasă care pretinde că soarta individului este predestinată (dinainte hotărîtă) și că, deci., e inutil să lupți pen'ru schimbarea ei, ca și amăgirea despre „viața de apoi’’ (în care se promitea în mod perfid celor oropsiți pe Pămînt, că își vor găsi dreapta răsplată în „ceruri”) erau menite să dezarmeze pe om în fața forțelor naturii și a forțelor sociale reacționare, pentru a fa.ee pe cei asupriți să se resemneze cu orîndulrea bazată pe exploatare în care trăiau.De mare importanță în lupta împotriva unor astfel de superstiții a fost ridicarea previziunii pe o nouă treaptă, superioară, aceea a previziunii științifice. Aceasta nu se mal bazează pe simpla observare a repetării, mai mult sau mal puțin regulate, a unor fenomene, ci pe cunoașterea profundă a naturii, pe înțelegerea dezvoltării ei și a legăturii cauzale dintre fenomene. Așa cum ne învață marxis.m-le- ninismul, numai cunoașterea legilor obiective ale naturii dă oamenilor putința de a cunoaște realitatea, de a prevedea vii- toruj și de a acționa asupra naturii. „Profeția miraculoasă, spune Lenin, este un basm. Profeția științifică însă este un fapt”.Dacă prevederea datei exacte a produceri1 eclipselor, de pildă, a fost imperfectă atîta timp cit s-a bazat pe simpla constatare a unei anumite periodicități, ea a devenit desăvîrșită atunci cînd oamenii de știință au descoperit structura sistemului nostru planetar și odată cu aceasta explicația producerii eclipselor.Cu un secol în urmă, marele matematician francez Leverrier a uimit lumea în- vățaților, calculînd „din vîrfu*! condeiului” poziția și masa unei planete pe care nimeni nu o văzuse încă (Neptun), dar a cărei existență el o presupunea datorită perturbațiilor suferite de orbita planetei Uranus. Este de asemenea celebră în astronomie previziunea astronomului Hallev care a îndrăznit primul în lume să anunțe apariția unei comele, întemeind teoria privitoare la periodicitatea cometelor.Fizicienii folosesc și el adesea în activitatea lor previziunea. Ei prevăd 

de pildă transformările care se produc în diferite corpuri sub influența variațiilor de temperatură și presiune, pot calcula cu precizie traiectoria unui proiectil pe baza greutății lui și a vitezei inițiale/anunță turburărlle pe care le va suferi propagarea undelor radiofonice în urma creșterii periodice a petelor solare.. în istoria științei este renumită previziunea genială a marelui chimist rus D. I. Mendeleev, care, bazîndu-se pe legea periodicității elementelor, descoperită de el, a afirmat existența unor elemente chimice nedesc^perite încă, ale căror pro. prietăți le-a și determinat. Ulterior, cînd galiu.1, scandiul și germaniul au fost descoperite, ipoteza savantului a fost pe deplin confirma'ă.Previziunea este în mod curent folosită în chimie pentru prepararea noilor substanțe.De o imensă importanță pentru practică, mai ales pentru agricultură și transporturi, sînt succesele importante dobin- dite în ultimul veac de meteorologie, succese care permit stabilirea din ce în ce mai precisă și pentru perioade tot mal îndelungate a „timpului probabil1'. Mai mult, meteorologii ajung să arate măsurile ce trebuie luate pentru modificarea climei unor regiuni nefavorabile traiului, cum sînt de pildă ținuturile secetoase (împăduriri, construirea de canale, și sisteme de irigație, crearea de mări artificiale etc.).Remarcabile sînt previziunile de care s-a dovedit capabilă geologia. Bazîndu-se pe legile de formare a zăcămintelor și pe metode perfecționate de prospecțiune care au înlocuit „nuiaua magică” de altă dată— învățații ajung să prevadă unde sînt ascunse în adîncul scoarței terestre minereuri metalifere, cărbuni, petrol și alte bogății naturale.încă din vechime, marele medic Hipo- crat a definit „prognoza”, astăzi obișnuită în medicină, ca fiind previziunea cursului unei boli, atît în ceea ce privește desfășurarea maladiei cit și sfîrșituț ei. Desigur că prognoza unei aceleiași boli se schimbă odată cu progresele științei. Grefa corneei, realizată de savantul Filatov, asigură vindecarea în cazuri care altădată se terminau cu orbirea, iar antibioticele (penicilina, streptomicina, cloromicetina etc.) fac cu putință o prognoză favorabilă în boli pentru care în trecut nu exista leac.

De previziune nu se pot lipsi biologii cei mal înaintați, micluriniștli, în opera lor de transformare a naturii îp folosul omului. Pe baza cujjoașjtgra lesUor'dezvoltării organismelor, selecționatorii prevăd apariția unor specii noi de plante, pe care le creează în mod artificial sau modifică unele caractere ale vegetalelor, pentru a obține de pildă pomi cu fructe' mai mari decit cele obișnuite său' specii rezistente la ger destinate ținuturilor nordice.Un botanist priceput poate stabili, dacă 1 se precizează condițiile unui anumit mediu (clima, solul, altitudinea ' etc.), ce tipuri de plante se vor găsi acolo, Asțro- biologtl sovietici, în frunte cu G. A. Tl- hov, au mers mai departe. Pe baza unor cercetări întreprinse în ult'mil 1.3 ani, ei au prevăzut o serie de caractere ale vegetalelor ce vor fi descoperite pe Marte și Venus de către primii cosmonauti care vor ajunge acolo.In tehnică previziunea este necesară la fiecare pas. Ce altceva sînt proiectele unor poduri, clădiri, mașini sau avioane, care implică scheme complexe și calcule matematice foarte complicate, decît previziuni ale acestor construcții ?Mai mult, oamenii prevăd și Cuceririle viitoare -ale științei și tehnicii. Astfel, putem prevedea astăzi că pășim spre era în care energ’a atomică — cea mai puternică și mài economică formă de energie va spori și mai mult forțele omului.Oamenii de știință vorbesc în mod curent despre perspectivele mecanizării, automatizării și chimizării, despre metalele viitorului și despre viitorul maselor plastice, despre condițiile zborului cosmic și posibilitatea realizării unul satelit artificial al globului terestru, despre cercetarea interiorulpt Pămîntului, despre putința de a transforma deșertufile și taigaua în ținuturi roditoare. Ei știu că oamenii vor h.iunge să circule cu ’titeze de zeci de mii de kilometri pe oră în vehicule intercontinentale care vor zbura prin îo- nosferă, că vor putea să prevadă și să evite efectele unor calamități naturale cum sînt inundațiile, cutremurele, taifunurile, că vor învăța să producă în uzine, toate substanțele cunoscute pe Pămînt, pînă și cele mai complexe materii organice, că vor regla în mare măsură clima, că vor prelungi viața omenească...Cit de ridicole ni se par astăzi cuvintele celor care prooroceau altădată neputința progresului tehnico-științific ! ;„Mă opun construirii căilor ferate — striga în secolul trecut politicianul francez reacționar Thiers — pentru că acest 

mijloc de transport nu are nici un viitor, în afară de faptul că cei mai mulți călători capătă amețeală și se îmbolnăvesc din 'Câuza Vitegâi praa mari”. Auguste Comte, care susținuse cu tărie că niciodată nu vom putea stabili de pe Pămînt compoziția corpurilor cerești, a murit cu cîțiva ani înainte ca aplicarea analizei spectrale în observațiile astronomica să demonstreze tocmai contrariul.Și astăzi există așa ziși savanți în țările capitaliste care neagă existența unei legături necesare, bazată pe legi obiective, între toate fenomenele, negînd astfel in fond știința. Ei susțin că mersul natural ai lucrurilor în natură nu este supus cauzalității. Astfel, fizicianul Heisenberg consideră că nu există condiționare cauzală în lumea particulelor materiale foarte mici și susține imposibilitatea previziu. nii deplasării unora dintre acestea. O concepție asemănătoare este de asemenea la baza „teoriei” antiștiințifice welssmanist- morganiste în biologie, care ajunge la concluzia imposibilității transformării conștiente de către om a unor caractei’e ale plantelor și animalelor, teză infirmată de realizările biologilor miciuriniști.Burghezia încurajează pe promotorii acestor idei înapoiate, așa cum sprijină și pe obscurantiști, mistici, pe astrologi, pe prezicătorli-excroci de tot felul, în mrejele cărora mai cad unii oameni înapc’ați care fac astfel fără să vrea jocul exploatatorilor.Marxiștii luptă în mod consecvent nen- tru apărarea legilor științei, conștienți de faptul că dușmanii ei caută în fond să apere orîndulrea capitalistă, temîndu-se ds ceea ce va aduce viitorul.Deși această problemă nu Intră în cadrul temei articolului de față este necesar să subliniem că și în viața socială previziunea este pe deplin posibilă. Croind o teorie științifică a dezvoltării sociale, descoperind legile obiective ale dezvoltării societății împărțite în clase antagoniste, dovedind că istoria nu este o îngrămădire incoherentă, haotică, de evenimente, ci un proces necesar, bine determinat, materialismul istoric a creat bazele previziunii științifice și în acest domeniu, dând maselor o armă puternică de luptă pentru lichidarea societății bazate pe exploatare.Ca și întreaga știință, previziunea științifică se naște din practică și servește practicii.A prevedea fenomenele naturii sau cele sociale și a acționa asupra lor sînt două lucruri inseparabile Amîndouă se întemeiază pe cunoașterea științifică, pro- fundă a realității. 1. M. ȘTEFAN



Congresul Mondial al MamelorLAUSANNE (corespondență specială 
agerpres).La 8 iulie lucrările Congresului Mondial al Mamelor au durat pînă noaptea tîrziu. Numărul celor care doreau să ia cuvîntul a fost atât de mare încât după ora 21 s-a hotărît să se țină o ședință suplimentară.Au luat cuvîntul delegatele mamelor din Africa de sud, India, Anglia, Italia, Suedia, Polonia și numeroase alte țări.Reprezentanta femeilor din Anglia — mamă a șapte copi; — a rostit o cuvîntare impresionantă spunînd că nici o mamă din Anglia nu dorește război.Delegata Ecuadorului a vorbit despre lupta femeilor din țara e; pentru drepturile femeilor ș; pace.Participantele la Congres au întâmpinat cu aplauze furtunoase pe reprezentanta mamelor din Madagascar.în ședința din 9 iulie a congresului au luat cuvîntul delegatele Danemarcei, Canadei, Australiei, Franței, Republicii Ccsta Rica, Finlandei și a altor țări.Congresul a fost Asociației de femei dentală. salutat de delegația din Germania occi-

Margueritte Bloch (văduva cunoscutului scriitor francez Jean-Richard Bloch) delegata mamelor franceze, a propus ca congresul să trimită la conferința șefilor guvernelor celor patru puteri o delegație pentru a le comunica năzuința a sutelor de milioane de femei spre pace în întreaga lume. Congresul a aprobat această propunere.îp cadrul ședinței, Nina Popova, reprezentanta femeilor sovietice a rostit o amplă cuvîntare.La tribuna Congresului a urcat apoi delegația muncitorilor din întreprinderile de construcții din orașul Lausanne.Clotilda Cassegoli din orășelul Verecci (Italia) a rostit o cuvîntare impresionantă. Clotilda Cassegoli este o femeie simplă, în vîrstă, de religie catolică. Ea a vorbit despre curajul pe care trebuie să-l găsească în ele toate mamele pentru a salva pacea.„Toți oamenii cinstiți, a spus ea, trebuie să apere pacea".Participantele la Congres au ascultat cu o profundă emoție cuvântarea rostită de delegata mamelor din Hiroșima
Sosirea în U.R.S.S. a delegației guvernamentale 

VietnamPreședintele Ho Și Min a rostit o cuvîntare de răspuns în limba rusă.Președintele Ho Și Min se îndreaptă spre grupul de pionieri care au oferit flori membrilor delegației și le adresează următoarele cuvinte : „Pionieri, fiți gata !“Copiii răspund vesel în cor : „Gata orl- cînd!“.Pe aerodrom ș; în piața din fața .aerodromului răsună aplauze fierbinți în cinstea eroicului popor al Republicii Democrate Vietnam. Delegația guvernamentală â R. D. Vietnam și persoanele care o însoțesc se îndreaptă spre oraș. De-a lungul străzilor președintele Ho Și M;n este salutat cordial de mii de locuitori ai Irkutșkului.

a R. D.IRKUȚSK 9 (Agerpres). — TASSLa 8 iulie delegația guvernamentală a Republicii Democrate Vietnam in frunte cu președintele Ho Și Min, care se află în drum spre Moscova a sosit la Irkutsk venind din Ulan-Bațor.Pe aerodrom se afla militară imnurile U.R.S.S.chete cu . .Comitetului Executiv al Sovietului orășenesc a salutat cu căldură din partea oamenilor muncii d’n orașul Irkutsk pe președintele Ho Și Min și pe membrii delegației guvernamentale a R. D. Vietnam cu prilejul sosirii lor în Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.

Divergențe între 
puterile occidentale 
privind conferința 

cvadripartitâPARIS 9 (Agerpres). —După cum s-a mal anunțat, la ministerul Afacerilor Externe al Franței are loc o conferință a experților Angliei, Franței și S.U.A., cu participarea reprezentanților Republicii Federale Germane,, în legătură cu apropiata conferință de la Geneva a șefilor guvernelor celor patru puteri. Potrivit ziarului „L’Humanité", propunerea cu privire la participarea la conferință a experților Germaniei occidentale s-a lovit de „unele obiecțiuni", care au fost însă înlăturate sub presiunea S.U.A.Potrivit relatărilor presei pariziene, la conferință se studiază rapoartele pregătite de două grupuri de experți : un grup — la Bonn, în problema germană și al doilea la Washington în problema securității.Din comentariile presei scrise pe un ton rezervat reiese că între cele trei puteri occidentale există divergențe serioase într-o serie de probleme importante, precum și cu privire la scopurile conferinței de la Geneva. Ziarul „L'Humanité" scrie în legătură cu aceasta ;„Scopul diplomaților americani este de a obține din partea englezilor și francezilor asentimentul deplin în legătură cu tezele pe care el, americanii, intenționează să le opună propunerilor sovietice. Cele mai serioase divergente între puterile occidentale se referă la problema germană".

LA TIR

Sportul velelor a început să fie practicat la noi de un număr din ce în ce mai mare de tineri.In fotografie : Tineri dintr-un cerc A.V.S.A P. din gătesc pentru viitoarele concursuri. orașul Constanța se pre-

Sportivii romîni învingători

Concursurile Sportive ale Tineretului

întâlnirea internațională de tir dintre echipele reprezentative ale R.P.R. și R. P. Ungare a continuat ieri la poligonul Tunari cu disputarea probei de armă liberă (3x40 focuri) pentru femei și juniori.Reprezentanții noștri au demonstrat O pregătire excelentă cucerind 6 victorii po echipe și de 7 ori locul întîi la individual. Sportivii maghiari au obținut 2 victorii la echipe și o victorie individuală.înaintea ultimei zile de concurs scorul este de 13-3 în favoarea trăgătorilor romîni. Astăzi se desfășoară ultimele probe,LA NATAȚIESâmbătă după-amiază a început la Ștrandul Tineretului întîlnirea internațională prietenească de înot, polo și sărituri dintre echipele reprezentative ale R.P. Romîne și R.P. Bulgaria.Timpul a fost frumos și un mare număr da spectatori au urmărit întrecerile care au scos în evidență forma bună a sportivilor romîni. învingători în toata cele șapte probe disputate.După prima zi, echipa țării noastre conduce cu 60 puncte față de 26 cîte a realizat reprezentativa R.P. Bulgaria.întîlnirea de polo dintre echipele reprezentative ale R.P.R. și R.P. Bulgaria a fost câștigată de sportivii romîni cu scorul de 5—1.întrecerile continuă astăzi cu începere de la ora 16.aliniată o gardă au fost intonate D. Vietnam și alde onoare și de stat el R. Pionierii au oferit oaspeților bu- flori. N. S. Patrov, președintele

Rezoluția Comitetului Central al Partidului Comunist din IndiaDELHl 9 (Agerpres). — China nouăLa ședința Comitetului Central al Partidului Comunist din India, care a avut loc recent la Delhi, s-a adoptat o rezoluție cu privire la situația internațională actuală și la sarcinile partidului:„Lupta pentru pace, se spune in rezoluție, a devenit în prezent problema centrală a politicii mondiale și o sarcină de o importanță hotărîtoare pentru toate țările, deoarece ea prezintă aspectul cel mai vital al luptei pentru apărarea independenței naționale și democrației.Astăzi, politica externă a indiei se opune în primul rând tendinței agresive a imperialismuilul și contribuie la apărarea cauzei păcii mondiale. Ea sprijină cauza. solidarității țărilor asiatice și se opune în general colonialismului.Ea stabilește relații prietenești cu Uniunea Sovietică, R. ,P. Chineză și alte țări iubitoare de paceDatorită acestei orientări a politicii ei externe, se spune în continuare în rezoluție, India joacă un mare rol in bătălia mondială pentru apărarea păcii — un rol care a făcut să crească prestigiul internațional al Indiei și a trezit în sufletul fiecărui patriot indian sentimentul mândriei naționale.

Partidul Comunist, care luptă pentru o politică hotărîtă de pace, salută și sprijină această orientare și va lupta și mal mult pentru întărirea ei. Partidul comunist va duce o campanie pentru încheierea de pacte de prietenie și colaborare între India și toate celelalte țări iubitoare de pace. El va duce o campanie pentru ca guvernul indian să ia poziție hotărîtă împotriva războaielor colonialiste duse de imperialiști și îndeosebi de imperialiștii britanici în Asia și Africa".Referindu-se la situația internă, rezo luția arată că „lupta împotriva imperialismului și feudalismului nu s-a terminat încă".în rezoluție se arată că Partidul Comunist. din India sprijină propunerile cu privire la cel de al doilea plan cincinal al Indiei care prevede construirea unei industrii grele.Rezoluția arată că orice măsură care va fi luată împotriva intereselor capitalului străin și a .proprietății agrare feudale și semifeudale, pentru a îngrădi capitalul monopolist, se va bucura de sprijinul cel mai hoiărît și nelimitat din partea partidului.

Isterie războinică 
pe scară mărită...WASHINGTON 9 (Agerpres). — într-un comunicat al Casei Albe se anunță că în cursul anului 1956 vor avea loc în S.U.A. exerciții de „apărare pasivă” de genul acelora care au avut loc recent, dar pe o scară mult mal mare și care vor fi însoțite de manevre ale forțelor armate. Toate organele federale din Washington vor trebui să-și găsească din timp locuri de „refugiu" și vor face „exerciții" separate preliminare „marei Operațiuni" care va avea loc „cândva” în 1956.Directorul departamentului mobilizării, Arthur Flemming și-a exprimat „speranța" că Congresul și Curtea Supremă a S.U.A., care în cursul recentelor exerciții au rămas în capitala „distrusă", vor participa la exercițiile din 1956. Flemming a spus că aceste exerciții vor trebui să fie mai „realiste" și a subliniat că ele „vor face parte integrantă din exercițiile, militare de război"

Poziția guvernului iugoslav în legătură cu conferința de la GenevaBELGRAD 9 (Agerpres). — Agenția Ta- niug anunță că purtătorul de cuvînt al secretariatului de stat iugoslav .pentru problemele externe, Branko Draskovici, a declarat vineri în cadrul unei conferințe de presă că „guvernul iugoslav consideră conferința de la Geneva drept o măsură pozitivă și binefăcătoare, un nou element în plus pe calea micșorării încordării internaționale".întrebat, ce cred cercurile oficiale iugoslave că se poate aștepta de la conferința de la Geneva și ce rezultate se crede că va da această conferință, Draskovici a declarat că conferința de la Geneva are loc ca urmare a eforturilor depuse de o serie întreagă de state în direcția slăbirii încordării internaționale și a căutării de metode pentru a se ajunge de comun acord la o soluționare a problemelor mondiale. Conferința de la Geneva confirmă că s-a ajuns în sfîrșit la părerea realistă că metodele războiului rece nu duc la o

soluționare a problemelor internaționale și că acestea pot fi rezolvate numai prin tratative și înțelegere, într-o atmosferă de reducere a încordării și de consolidare a încrederii internaționale reciproce.Purtătorul de cuvînt a afirmat de asemenea că ar fi o lipsă de realism dacă nu s-ar recunoaște că există încă factor1 care dezbină lumea de azi și chiar pe cele patru puteri care vor participa la conferință.,,Sperăm, a declarat Draskovici, că cele patru mari puteri, conștiente de răspun derea ce o au față de întreaga lume și datorită rezultatelor obținute pînă acum prin eforturile în vederea sistării războiului rece și micșorării încordării interna ționale, vor depune și mai departe tcate străduințele în vederea reducerii pe viitor a încordării internaționale, a unei noi îmbunătățiri a atmosferei internaționale și pentru a se ajunge la o soluționare de comun acord a problemelor internaționale".

Scurte știri
4. BERLIN — La 9 iulie a părăsit Berlinul ple* 

cînd spre Varșovia delegația guvernamentală a Re
publicii Populare Polonă în frunte cu Boleslaw 
Blerut, prlm-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Urfit Polonez și președintele 
Comitetului pe întreaga Polonie a Frontului Națio
nal. Delegația a participat la festivitățile cu pri
lejul celei de-a 5-a aniversări a semnării acordului 
cu privire la frontiera de stat germâno-poloneză.

PARIS — Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Frahcez, ale cărei lucrări au du
rat două zile, s-a încheiat la 8 iulie. A fost adop
tată în unanimitate o rezoluție pe marginea ra
portului prezentat de Laurent 
la intensificarea luptei pentru 
lui Marcel Servin cu privire 
unic al clasei muncitoare $i 
lor oamenilor muncii.
+ MOSCOVA — La 8 iulie, ___ __ _

Armatei Sovietice, P. F. Jigarcv, prim mareșal al 
aviației, comandantul suprem al forțelor militare 
aeriene, a oferit o recepție cu prilejul vizitei făcute 
în Uniunea Sovietică de către delegațiile forțelor 
aeriene militare ale unor state străine venite să 
asiste la sărbătorirea Zilei flotei aeriene a U.R.S.S.
+ MOSCOVA — La 9 Iulie a părăsii Moscova, 

plecînd în Iugoslavia, ansamblul coregrafic ,,Be- 
riozka” din Moscova. Intr-un viitor apropiat va 
sosi în Uniunea Sovietică pentru a da spectacole 
ansamblul de dansuri populare al Republicii Fe
derative Populare Iugoslave, „Kolo“.
+ DELHl — După cum anunță agenția United 

Press of India, la 7 iulie, secretarul general al 
Partidului Comunist din India, Ajoy Ghosh, a ple
cat la Moscova pentru a urma un tratament me
dical. El va rămîne în U.R.S.S. șase săptămîni. In 
timpul absenței lui Ajoy Ghosh, E.M.S. Nampodri- 
pad va îndeplini funcția de secretar gendral al 
Partidului Comunist din India.

4, ROAÎA — Agenția Ansa transmite că la o dis
tanță de 50 de kilometri de Etna se pot vedea țîș- 
niild limbi de flăcări care se ridică din craterul vul
canului la o înălțime de cîteva sute de metri.

+ SOFIA — La 8 iulie, la clubul lucrătorilor in
telectuali din Sofia a avut loc o reuniune consa
crată literaturii romîne contemporane. Scriitorul 
romîn, Ion Istrati, care se află în vizită în R.P. 
Bulgaria, a vorbit despre „Literatura nouă în Re
publica Populară Romînă".

V1ENA — După cum anunță agenția France 
Presse, în urtna revărsării afluenților Dunării, 
provinciile austriace Tirol* Austria Inferioară și Su
perioară sînt amenințate de inundații. Numeroase 
porțiuni de șosele au fost acoperite de apă, între- 
rupîndu«se circulația. Astfel, șoseaua 
Salzburg-ul cu regiunea 
nală Viena-Salzburg sînt

în aceste zile, la redacția ziarului nostru sosesc sute și sute de scrisori, în care corespondenții noștri voluntari ne informează a- supra felului cum tineretul din toate colțurile patriei noastre se pregătește să cinstească cel de al V-lOa Festival Mondial al Tineretului și Studenților de la Varșovia.„în orașele și satele raionului Caransebeș — he relatează într-una din scrisorile sale corespondentul nostru voluntar Vichente — peste 1900 tineri se întrec în cadrul acestei competiții. Sportul cel ma; iubit de tinerii din raion este șahul. La întrecerile d» șah participă peste 729 țineri din care 97 sint fete. Mai pasionați s-au doVedit a fi la șah, ti nerii din comunele Cîrpa, Marga, Buchin și Slatina Timiș.De un deosebit succes se bucură întrecerile de trîn- tă. La această disciplină iau parte peste 150 tineri luptători".Din comuna Mere!, raionul Buzău, corespondentul nostru voluntar Paul Duță ne informează că pină-n prezent s-au înscris pen-

Răsfoind scrisorile 
corespondenților 

voluntari

Hamat

tru a participa la întrecerile de atletism, șah, volei, ciclism, fotbal, oină și trântă, cane 78 fete. Demn de remarcat este faptul că cei ma; mulți tineri din comună participă la întrecerile de atletism. Tinerii sportiv; din comuna Merei— se spune mai departe în corespondență —• se antrenează cu regularitate de două sau țre; ori pe săptă- mină sub conducerea unor tehnicieni calificați.Cu ocazia Concursurilor Sportive ale Tineretului— precizează corespondentul nostru voluntar Victor Vasiliu — numeroși tineri din comuna Deleni- Vaslu: își trec probele F.G.M.A. și G.M.A. Astfel, 30 băieți și fete din comună și-au trecut cu câteva zile in urmă majoritatea probelor F.G.M.A., iar din cei 28 tineri și tinere înscriși pen tru a-și da probele gr. I, 17 au trecut ces toate probele.tinereleo

305 tineri, dintre

tinerii ,și muna Deleni
G.M.A. cu suc Pentru din co- preocu-

pare de seamă o constituie amenajarea și înfrumusețarea baze; sportive. De curind, ei și-au construit un teren de volei, iar acum lucrează la amenajarea unu; teren de fotbal.Militarii armatei noastre populare participă și ei cu un mare entuziasm Îs întrccej-ile sportive în cinstea Festivalului. „După o zi de instrucție, militarii Unității noastre se îndreaptă cu multă voioșie spre stadionul unde vor participa la Concursurile Sportive ale Tineretului**. Așa începe scrisoarea corespon. dentuluî nostru — fruntașul Marin ștefan. „Orga* nizația noastră de bază U.T.M. — arată mai departe corespondentul — a mobilizat un mare număr de ostași la întrecerile de atletism, șah".Sportivii patriei utemiștii, tinerele toții sînt hotăriți din Concursurile ale Tineretului, un minunat prilej de afirmare a dorințe; tineretului nostru de a închina Festivalului de la Varșovia cele mai valoroase rezultate.

Ștafeta internațională a FestivaluluiȘtafeta internațională a colul de al V-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților care străbate țara noastră, a ajung sîmbătă dimineața în orașul Cluj- In drumul parcurs pînă acum ștafetă a cules noi șl noi mesaje de salut ale tinerilor din patria noastră, adresate marii sărbători a tinereții de la Varșovia.Cu prilejul sosirii ștafetei internaționale la Cluj a avut loc un miting al tineretului. în aclamațiile iniilor de tineri strînșl în Piața Libertății, un grup de sportivi au preluat apoi ștafeta îndrep- tîndu-se spre Oradea. Astăzi ștafeta va fi predată tinerilor Ungară. dimlneată din R. P.

volei, oină șinoastre fete, cu să facă Sportive

rj- La 9 iulie a început la Moscova turneul in- J 
J ternațional de tenis de masă la care participă J 
j- Sportivi sovietici șl romîni. întrecerile se des- I 
| fășoâră după sistemul turneu, reunind în grupa J 
f rezervată bărbaților 10 jucători sovietici șl 5 J 
( romîni, iar la femei 7 jucătoare sovietice și 3 j 
f romînce. De asemenea vor avea loc întîlniri J 
( de dublu.
( întîlnirea prietenească a maeștrilor tenisului ' 
f de masă din R.P.R. și U.R.S.S. prezintă un j 
( mare interes sportiv. -j
( Turneul se va desfășura timp de patru zile, j 
f $ Sala de sporturi „Dinamo“ găzduiește as- { 
I tăzl, începînd de la ora 10 dimineața, întîinl- j 
( rea internațională de haltere dintre echipele re- j 
( prezentative ale R.P.R. și Danemarcei. j
l In Capitală a sosit echipa feminină de j
( handbal „Admira“ Viena, urta din cele mai j 
(bune formații austriace, care va întîlni astăzi j 
i fncepînd de la ora 16, pe stadionul Republicii, j 
> selecționata orașului București. j

Pe scurt
turneul In- J

re. participă J

Casanova cu privire 
pace și a raportului 
la crearea frontului 
apărarea revendicări-

la Casa Centrală a

care 
lacurilor șl șosăaua 
impracticabile.

unește 
națio-

SPORTIVII MÎNDRIA COLECTIVEIEra o după amiază plăcută.îndemnați parcă de frum.usețea zilei, un grup de tlnCirl de la G. A. C. „Partizanii Păcii" din comuna Urechești, raionul Focșani, se îndreptau către terenul sportiv al comunei. Ajunși aici s-au încins într-o întrecere mai puțin obișnuită. Din inițiativa organizației de bază U.T.M., tinerii colectiviști au pornit să reamenajeze terenul sportiv pentru ca întrecerile din cadrul Concursurilor Sportive ale Tineretului să-i găsească gata pentru ștart.Tocmai în vremea asta trecea pe lingă stadion un grup de oaspeți dintr-o comună învecinată care ținuseră să viziteze G.A.C.—Harnic; flăcăi, zise unul dintre oaspeți. La această neașteptată ’audă președintele G.A.C., tovarășul N. Stoian, se simți obligat să adauge :— Sportivii, sînt mîndria colectivei noastre. Despre același lucru, mai amănunțit bineînțeles a povestit oaspeților și tovarășul Constantin Nicolau, profesor de educație fizică antrenorul atleților și fotbaliștilor colectivei. Și într-adevăr, prin succesele obținute în muncă și pe terenurile de sport, tinerii sînt „mîndria colectivei“
F
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C H I
Cu inima plină de acea nemăsurată 

încredere într-un viitor în care ni se 
pare că am și început să pășim, un vii
tor la fel de senin pentru toate po
poarele lumii, un viitor care va îngă
dui fiecărui neam să se dezvolte paș
nic, să deschidă larg porțile culturii și 
adevăratei civilizații, cea lipsită de 
născociri diavolești in slujba morții și 
distrugerii, care va îngădui coexis
tența pașnică și organizarea securității 
colective, care va preface forța ato
mică din izvor de moarte în izvor de 
viață, cu inima plină de nădejde nes- 
firșită și bine întemeiată că popoarele 
vor ști să-șl impună voința pe deasu
pra capetelor unora dintre conducă
torii lor care susțin politica de forță, 
am părăsit țara cu ape albastre, cu pă
durile de brazi și mesteceni, cu sute 
de insule care își îmbină mirosul pu
ternic de pin și de fineață cu mirosul 
sărat și proaspăt al mării. Am părăsit 
Helsinki, orașul larg, cu nopți stră
vezii și clare, in care .pescărușii plu
tesc deasupra marilor copaci ai bu
levardelor.

Am trecut prin minunatul Leningrad, 
orașul cu chip nobil, orașul înalt, 
străbătut de zeci de canale și de aeza 
Nevă care întrece parcă în frumusețe 
toate rîurile care despică marile orașe 
europene, am poposit în Moscova cea 
felurită și vie ca o uriașă inimă care 
bate necontenit, am străbătut cu tre
nul cîmpii, păduri, am trecut peste po
duri mărețe și pe buzele noastre nu 
s-au stins cîntecele pe care le-am 
cîntat în sala Adunării Mondiale în 
ziua semnării Apelului, cîntecele cîn- 
tate de fiecare în limba lui, dor care 
erau aceleași, cîntecele de pace și ti
nerețe, cîntecele noastre, ale oamenilor

însemnări de la Adunarea Mondială a Păcii r\J rvz <"V '"‘X ''Xv x x <v s*
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scriitorul 
zile de-a

din toată lumea care iubim viața și 
luptăm pentru frumusețea și limpe
zimea ei. Din fața ochilor noștri n-au 
pierit imaginea sălii Adunării Mon
diale, atît de felurită și colorată, ima
ginea sălilor mai mici, în care lucrau 
comisiile șt cînd închideam pleoapele 
sau cu ochii deschiși chiar, un chip, 
un moment se așează peste conturu
rile vii ale lucrurilor înconjurătoare.

Fiecare dintre noi, a rămas
cîteva imagini precise, tari și cu 
o mare impresie unică despre bo
găția acelor .zile în care mari per
sonalități din lumea întreagă 
venit să-și spună cuvîntul greu, plin
de miez, in problema păcii, cuvîntul 
lor prețios, care trezește conștiința 
maselor și o dinamizează.

Unii dintre noi au avut bucuria de 
a vedea de aproape oameni pentru care 
au de mult o dragoste mare, 
admirație.

L-am văzut bunăoară pe 
sovietic Alexandr Korneiciuk
rîndul la prezidiu, i-am ascultat cu
vintele pline de forță și căldură șt am 
mai avut prilejul să-l aud luînd cuvîn
tul de două ori în comisia în care 
lucra. Priveam omul robust, cu umerii 
largi, înalt și spătos și-mi aduceam 
aminte de patosul revoluționar al pie
sei lui „Sfîrșitul escadrei“, de humo
rul fermecător din „Crîngul de călini", 
de poezia unor scene din „Stepele 
Ucrainei" sau din „Makar Dubrava“, 
de acea tinerețe care clocotește în pie
sele lui, de acel
care le străbate, de 
măi simple povești 
la temelia teatrului 
găsesc în chipul, în
trăsăturile scriitorului.

bărbătesc optimism 
dinamismul celor 
care stau uneori 

său. încercam să 
expresia omului 

Și cînd vor-

I I G
toate

I Ibea, in adevăr Korneiciuk avea 
aceste caracteristici. Avea limpezime, 
avea elan șl forță, avea o mare înțe
lepciune care așeza în armonie, în Or
dine, într-un desăvîrșit echilibru ideile 
cele mai precise, mai mobilizatoare și 
convingătoare.

Iar cînd i-am vorbit de aproape, pen
tru că simțeam nevoia să-i mărturisesc 
dragostea și stima pe care i-o port de 
ani întregi, i-am văzut bine ochii, în 
care se citește întreaga lui personali
tate. In ochii lui mari, albaștri, calzi și pătrunzători în același timp, cu o 
sclipire de veselie rînd pe rînd, am 
văzut în adevăr ș{ putere și elanul, și 
poezia și humorul 
lui de călini'".

Dacă chipul grav 
dacă fața plină de 
nei Popova, dacă privirea de peruzea, 
vastă ca marea, a lui Ilya Ehrenburg, 
dacă vioiciunea tînără și proaspătă a 
D'r. Arnott sau calma gravitate a pro
fesorului indian Saha nu se pot uita, 
nu-mi va pieri din minte multă vreme 
făptura mică, ca de copil a fetiței viet
nameze Mai Thi Chung. O mînă de om, 
adunată toată într-un zîmbet nesfîrșit, 
întins pe fețișoara ei rotundă. Mai Thi 
Chung are 22 de ani și a luptat ca 
partizană de la 14 ani. N-a mai avut 
timp să crească, pentru că a trebuit 
să lupte pentru ca poporul ei să tră
iască liber, să-și croiască singur viața 
și fericirea.

I-am prins o insignă a noastră în 
piept ?’ mi-a prins-o și ea pe a lor, cu 
o mînuță brună, ștîngace, zîmbindu-mi 
cu toți dinții ei strălucitori de albi, 
a ochilor ei negri ca două fulgere 
negre, puțin oblice. Apoi am rugat-o 
să-mi scrie pe caet numele ei și mî-

autorului „Crîngu-

al lui Joliot-Curie, 
soare parcă a Ni-

tot stingaci tocul pe hîr- 
prea mult pistolul mina

nuța a. purtat 
tie. A purtat

de copil, m-am gîndit eu, nu maiasta 
știe să mînuiască lucruri mici. Dar 
Mai — ■ — 
rata 
război, abia scosese ghipsul-' și mînuța 
ei de copil-erou nu era încă vinde
cată.

O, dragă Mai Thi Chung, în țara ta 
nu mai curge sînge, în clipa asta și în 
ziua în care poporul tău va trăi în- 
sfîrșit cu desăvîrșire liber, în ziua în 
care lupta ta și a mii de vietnamezi 
curajoși și puternici ca tine va fi 
răsplătită cu fericirea pe care o știți, 
o visați, ai să ai în întregime bucuria 
pe care ți-ai plătit-o cu copilăria, cu 
adolescența ta de zbucium și luptă, ai 
să ai copii cu ochi negri ca ai tăi, cu 
zîmbete luminoase ca zîmbetul tău și ai să te bucuri de toate roadele pă- 
mîntului tău iubit. Francezii, ameri
canii iubitori de pace, cinstiți, care 
te-au îmbrățișat la Adunarea Mon
dială, care ți-au prins pe piept insigna, 
la gît fulare și care s-au stăpînit să 
nu-ți dea bomboane 
atît de mică, ca un copil gingaș și 
proaspăt, n-o făceau numai în numele 
lor, ci exprimau sentimentele popoare
lor lor, care simt adine nevoia drep
tății, respectului față de alte popoare.

Iar în noi, scumpă Mai Thi Chung, 
imaginea chipului tău zimbitor, poves
tea vieții tale eroice n-au să piară 
niciodată.

Așa cum multe amintiri de la Adu
narea Mondială. a Păcii au să rămînă 
vii, ca să ne îndemne la luptă, ca să 
ne ducă la victorie.LUCIA DEMETRIUS

Thi Chung mi-a explicat adevă- 
pricină: are brațul fărîmat în

FINALJ5TUL...Septembrie 1953. ^Stadionul „DiTiamo“ — unul dintre cele mai mari din Capitală — găzduia ds 4 zile întrecerea celor mai buni atleți, voleibaliști, a celor mai bune echipe de oină și handbal din satele patriei noastre.Pe pista de atletism, atleții care formau una din seriile probei de 100 m. așteptau încordați semnalul ștarterului. Și iată că se dădu plecarea. Grupul celor șase tineri, porni în viteză. După o luptă strânsă, primul a trecut linia de sosire, un tînăr nu prea înalt, însă cu umeri spătoși și care purta pe tricou inițialele regiunii Bîrlad. Curind spectatorii au aflat că acesta era Nicolae Palipan, reprezentantul colectiviștilor din Urechești. Timpul realizat de el, 12,2 secunde, l-a clasificat pentru finala probei de 100 m. plat a spar- tachiadei de vară a satelor din
★în jurul aparatului de radio de la căminul cultural din Urechești mulți tiheri din comună. Vă închipuiți cit de mate le-a fost bucuria cînd crainicul de la postul nostru de radio vesti destul de laconic ; „Deosebit de dîrză a fost finala în proba de 100 m. plat. Cu toate că Nicolae Palipan, reprezentant al G.A.C. ____.din Urechești, s-a clasat pe lecui III la * numai o secundă de învingător, comportarea sa este demnă de remarcat. 12 secunde pe 100 de metri pentru el, un alergător începător, este o performanță valoroasă.Succesul lui Nicolae Palipan stîrnise interesul tinerilor din Urechești pentru atletism. Abia au așteptat ca să se întoarcă de la București și l-au și asaltat cu întrebări.— Spune-ne cum de te-ai lăsat. întrecut ? De ce a fost mai iute ca tine ?Nicolaj care el însuși fusese frămîntat de asemenea gipdurl, după ce așteaptă să termine ceilalți cu întrebările, începu să le povestească...— Cel care m-a întrecut, le-a spus el. a fost mai bine pregătit. Ascultați însă ce m-a întrebat după ce mi-e strîns mina : cine îmi este antrenorul, din ce fel de zgură e făcută pista stadionului pe care m-am antrenat șl ciți »intern din sat care alergăm pe suta de metri ?Poate că nici cea mai frumoasă conferință despre atletism n-ar fi avut efectul pe care l-a avut victoria lui Nicolae Palipan la București. Tinerii colectiviști au trecut deindată la construirea unei piste de atletism în jurul terenului de fotbal al comunei și curind au început sub conducerea profesorului de educație fizică antrenamentele.CAMPIONI RAIONALIîntreaga comună Urechești care numără citeva mii de suflete trecută ântr-una din

anul 1953.
se af'au

cînd te vedeau

se adunase în vara duminici pe terenul

sportiv, să vadă ce ispravă vor face fotbaliștii colective; în întrecerea cu tinerii fotbaliști din comuna Gugeștl.Uratelor de pe teren, le puse curând capăt arbitrul care vesti printr-un fluierat prelung începutul jocului. La ei acasă, fotbaliștii din Urechești erau în mare vervă de joc. Iuți de picior, pricepuți în a combina mai ales în cîmp, gazdele puseseră stăpinire pe joc chiar din primele minute. Cînd poate nici nu se așteptau, oaspeții fură nevoiți să se reînceapă jocul de la centrul terenului. Colectiviști; din Urechești conduceau cu 1—0.Prima repriză a întîlr.irli luă sfîrșit. Scorul era acum categoric în favdarea colectiviștilor din Urechești : 2—0. In a doua repriză însă jocul devine mai rapid. Emoțiile îi stăpineau pe spectatori din ce în ce mai mult. Doar era în joc titlul de echipă campioană raională. Nu o singură dată și-au pus întrebarea : va reuși echipa colectiviștilor din Urechești să cucerească un asemenea titlu ? Și acum trebuia să se hotărască tocmai acest lucru. Dar iată că centrul înaintaș al oaspeților trecu fulgerător prin apărarea gazdelor și marcă primul gol; rezultatul era 2—1.Nu trecură nic' cinci minute și același centru înaintaș a egalat scorul printr-un șut de la 16 metri: 2—2.Meciul s-a terminat însă cu victoria colectiviștilor d'n Urechești care-și revin puternic și înving cu categoricul scor 6—2. Echipa cișt gă astfel titlul de campioană raională. Acesta e un succes pentru care colectiviștii din Urechești merită toată lauda. Cel mai important succes al tinerilor din G. A. C. „Partizanii Păcii“ îl constituie însă antrenarea masei colectiviștilor în activitatea sportivă. Colectivul srsortiv are acum o echipă de gimnastică formată din fete, echipe de volei, mulți atleți, peste 35 de șahiști și fotbaliști de categoria a IIT-a, iar 95 d9 tineri coiectiv.'ști sînt purtători ai insignei G.M.A.— Cifrele acestea în curind nu vor mai corespunde, ținu să precizeze antrenorul colectiviștilor d:n Urechești. La Concursurile Sportive ■ —■și participă un număr Va crește desigur torilor insigne; G.M.A. membrilor secțiilor pe Va deveni și mai mare luj nostru sportiv.
★Sînt mai multe zile de cînd i-am cunoscut pe sportivii din Urechești. Vor mai trece și altele la rînd. Poate voi uita cum arată satul, terenul sportiv, cit de plăcut a fost drumul de la gară pînă-n comună. N-am să uit însă că într-adevăr tinerii sportivi din Urechești sînt mîndria colectivei!

ale Tineretului s-au mare de numărul și firește ramuri de familia colectivu-

Spectacolele de azi
Estradă (sala din CaleaTEATRE: Ansamblul de __  _ ___  _ ____

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. Mlrcea Vodă nr. 5): Stele 
ătacitoare; Teatrul Țăndărică (Grădina din str. 

Ooamnef nr. 27): Umor pe sfori; Echipa artistică 
a C. C. A. (Gtădlna Victoria din Calea Victoriei 
nr 117): Din coală Inima; Circul de Stat: Primă
vara la circ (orele 16 și 20).

CINEMATOGRAFE: Patria, București, Tineretului, 
Grădina Progresul. Libertății: Inamicul public nr. 1; 
1. C. Ftimu, Republica, Al. Sabla: O sărutare furată; 
Magheru: Boul din Kulm; înfrățirea intre popoare: 
Fiul pădurarului; Filimon Strbu, Elena Pavel, 
8 Martie, N. Bălcescu : Dubla Lotte ; Maxim 
Gorki, Vasile Roaită: Misterele din Mato-Grosso; 
Timpuri Noi: Actualitatea tn imagini, Noutățile zilei,

înscris tineri, purtă- cel al sport.

VASILE RANGA
1 ‘ Mai la Moscova, PionieriaSărbătorirea zilei de . ___  ________

nr. 4/1955, Știința șl tehnica nr. 58/1965, Muzicanții 
din Brema; 1 Mai: Vtnătorul de mare; Lumina, 
Flacăra : Moștenire însîngerată; Victoria : Orașul 
neînfrtnt; Gh. Doja, Gh. Coșbuc: Astă-seară se va 
termina totul; Al. Popov: Comoara; Cultural: Aven
turile vasului BoHattr; Unirea : Balada Siber'ei ; 
C. David: Ivan cel Groaznic; T. Vladlmirescu: Nea
mul Jurblnllor; Arta: Un caz in taiga; Munca : 
Libelula, Pe drumul libertății; Miorița: Fridolin ; 
Moșilor: Mandy; 23 August: Cei trei mușchetari ; 
Donca Slmo: Conștiința; Iile Plntilie: Marea aven
tură; Popular : Un om teribil; M. Emlnescu: Eu și 
bunicul: Volga: Prințesa trufașă; 8 Mai: Căderea 
Berlinului (ambele serii); Rahova: Imbltnzitoarea 
de tigri: Olga Banele: Intr-un port tndepărtat; 
Aurel Vlaicu: Hamlet; Boleslaw Blerut: A fost odată 

un împărat.
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Vă amintiți, dragi prieteni, dimineața aceea însorită de 2 august 1953 ? Atunci ați cunoscut și voi, v-ați dat seama cită bogăție pot cuprinde în ele minunatele cuvinte „ZILELE DE AUR ALE FESTIVALURILOR“.Sînt în viata voastră clipe de mare intensitate sufletească, cînd vi se pare că răsuflarea se întrerupe de emoție. Atunci cuvintele sînt neputincioase — inima
vă exprimă simțămintele. Acest adevăr 1-ati înțeles mai deplin de-a lungul celor 14 zile cît a durat Festivalul păcii și prieteniei de la București.In amintire ne-au rămas imagini scumpe, mărturii vii despre prieteni, despre unitatea tinerei generații iubitoare de pace.Să depanăm acum, dragi prieteni, cîteva din amintirile pe care multi dintre voi le păstrează despre zilele de aur ale Festivalurilor. Chiar dacă n-ați fost ia

Praga, Budapesta sau Berlin, totuși a|i simțit în pulsul agitat al zilelor dintre 2 și 16 august 1953 ce inseamnă dragostea de PACE, PRIETENIA tinerilor ce au același tel nobil. Împreună, vom scruta viitorul și ne vom plimba apoi prin Varșovia celui de al V-lea Festival, vom cunoaște bucuriile acestei mari sărbători a tineretului lumii.Să ne amintim de trecut, să ne imaginăm viitorul 1 Tinerește, la drum !

WORLD YOUTH
FESTIVAL

mea ho-

E PRIETENIE!

rmu» 
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■ 1947. O vară cu călduri mari. Din Capitală un tren se îndreaptă spre Praga. în el se află reprezentanții tineretului ro- min la prima mar© sărbătoare internațională a tinerei generații — Festivalul de la Praga. Printre tineri este și atletul Ion Soter.îți mai amintești de acele zile, tovarășe Soter 7 Ții minte emoția cu care poves-

întoarcere, despre zilele petrecute la Praga ?„Era prima călătorie peste tare. Pentru prima oară în viață pășeam pe pămîntul unei alte țări. Emoția care mă s'tăpînea o pot descrie cu greu. îmi aduc aminte bine de tinerii pe care i-am cunoscut la Praga. Acolo am avut prilejul să întâlnesc pe minunății fii ai poporului care a dat pe Zoia Kosmodemianskaia și pe Oleg Coșevoi. La Praga am cunoscut și alți tineri. Printre ei era și un negru, Keram, venit dintr-o colonie franceză din Africa. Povestea vieții lui este tragică. A absolvit la Dakar liceul și a vrut să

devină student. Keram uitase pe semne de obstacolele puse oamenilor de culoare, să ! stăvilească dorința lor de cultură. Keram nu a putut s'ă devină altceva decît om de serviciu. In cantonament am cunoscut și un tînăr italian. Se numea Mollina și era ucenic mecanic. Dorința de unitate cu tinerii iubitori de pace de pretutindeni și o viață mai bună, îj era comună lui Mollina ©a și lui Keram”.Ne-ai povestit atunci și despre tinerii veniți de pe toate continentele care s-au înfrățit pe stadioane și terenuri de sport :„In cadrul Festivalului au avut loc mai multe întreceri sportive la care au luat parte cu succes și reprezentanții sportivi ai țării noastre. La proba de săritură în înălțime am reușit să ocup primul loc, realizînd 1,88 m. Atunci am fost stăpânit de o puternică emoție. Era prima dată cînd apăram culorile patriei într-un concurs disputat peste hotare. Mollina și Keram au realizat la aceeași probă 1,75 m. Pe terenurile de sport din Praga ne-am înfrățit cu tineri veniți de pretutindeni”.Ne-ai povestit atunci tovarășe Soter și despre bucuri© cu care a fost întîmpinată de către tinerii din toate colțurile lumii, delegația tineretului nostru:
*-»00=000000000000000eoooooooooooooooooooooooooooooooo eoooooooooooooooooooooo. 000000000000000000000000000000000000.

00 0000O© OO OO 0C OO 00 <50 <3000OO00 00OO OO OO 00 0© <30 <3© OO OO OO OO OO e© &, 8 8 8„Tunarului american Mondcheine, ca 8 și norvegianului Nerd, ca și multor altor £ tineri căror.© nu le-am reținut numele, g le-am vorbit despre fermitatea cu care 8 poporul nos'tru își reconstruia țara. Ex- £ poziția noastră la Festival a oglindit în 8 mod convingător progresele înregistrate 8 de țara noastră. De asemenea o puternică | impresie a produs arta noastră populară. 8 Tinerii veniți la Festival au fost plăcut | impresionați de priceperea artiștilor noș-g tri, de frumusețea folclorului romînesc. | Aceasta a contribuit la cunoașterea Romi- 8 niei noi în lumea largă”. |Multe dintre prieteniile făurite Ia8 Praga au fost apoi reînnodate la Festlvalu-1 rile de la Budapesta, Berlin Și București. | Desigur, în aceste zile te pregătești tova- 88 83 8_____ ___________ 3 rile Sportive Internaționale Prietenești, g Pentru fiecare tînăr din țara noastră va | fi o bucurie dacă 1© întoarcere vel putea 8 să ne povestești de astă dată cum voi, g săritoriâ în înălțime ați abținut un rezul- | tat pe care-1 așteptăm de mult Pînă 8 atunci, succes în pregătiri I__________________ g
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rășe Soter pentru Festival. Astăzi ai depășit granița celor 2 m. la săritura în „ înălțime. De as'emenea a crescut și va- | loarea atleților care participă ia întîlni- 8

. <*D O© OO 00 O© OO OO OO <3000 OO OO OO C© r-eo OO O© OO OC OO OO OO OO OO ©O OO OO OO 00 OQ CO OO OO CO OO OO O© OO <50 O© OO OO O*T © OO OO O© no <30 <30 OO OO OO 00 OO O6-*\

„Lacul lebedelor“, „Dansul tobelor

□ IV sz

Maestrul de balet Petre Bodeuț a cunoscut Buda
pesta în vara anului 1949. 
A participat la cel de al 
II-lea Festival Mondial 
al Tineret'ului. Amintirile, 
imagini vii și emoționante 
ale unor întimplări trăite 
intens sînt un bun de care 
te bucuri întreaga viață. 
Pentru voi, dragi prieteni 
și-a depănat amintirile sale

despre Festivalul de la Bu
dapesta, tovarășul Petre 
Bodeuț.

Iată cîteva fragmente: 
„Pentru mine personal. 
Festivalul de la Budapesta 
a fost un minunat prilej 
de cunoaștere a artei mul
tor popoare și în special a dansurilor lor. Înălțător a 
fost spectacolul prezentat 
de tinerii sovietici. Prin
tre altele am admirat un 
dans clasic sovietic, un 
act din „Fintîna din Bac- 
cisarai“ și un act din „La
cul lebedelor" de Ceaikov- 
schi. Dansatorii sovietici 
au dovedit odată mai mult 
neîntrecuta lor măiestrie 
artistică.

în repertoriul

Un sentiment veșnic viu

Mondial al Ti- 
Studenților de

balet. Din 
am văzut

In orașu

tre el, ne face să pe de

O puternică im
presie au produs 
asupra mea, echi
pele de tineri 
dansatori din Chi
na și Coreea. E- 
chipa tinerilor din 
China a prezen
tat un minunat 
dans, intitulat : 
„Dansul tobelor", 
iar echipa coreea
nă a prezentat un 
dans popular care 
s-a bucurat de 
mult succes în 
rîndul spectatori
lor.

Ansamblul ar
tistic al Sindica
tului transportu
rilor și telecomu
nicațiilor din țara 
noastră a produs 
o frumoasă im
presie asupra par- 
ticipanților la Fes
tival. Premierea 
ansamblului nos
tru ne-a stimulat 
să ne îndreptăm 
tot mai mult a- 
tenția înspre fol
clorul romînesc, în 
spre creația artis
tică atît de boga
tă și variată . a 
poporului nostru.

dintre marii 
baletului so- 

Farmanians și

coregrafilor maghiari 
care i-am cunoscut și 
care am avut o strînsă

Un lucru care de aseme
nea va rămîne neșters din 
amintirea mea este spec
tacolul pe care l-au dat 
echipele premiate pe insu
la Margareta. Acest spec
tacol a fost deosebit de 
înălțător. Am admirat una 
după alta cele mai bune 
echipe de la Festival pre- 
zentînd tot ceea ce au avut 
mai frumos 
lor.

Festivalul 
neretului șila Budapesta mi-a fost de 
un prețios ajutor in munca 
de maestru de 
toate cele cîte
acolo, din toată acea mul
țime de lucruri noi pentru 
mine am avut multe de 
învățat. Acolo am cunoscut 
pe cîțiva 
maeștri ai 
viettc ca :
Plisețcaia, cu care am dis
cutat probleme de balet. In 
scurtul interval al șederii 
noastre la Budapesta am 
putut învăța din experien
ța 
pe 
cu
legătură în timpul Festi
valului. Astfel am cunos
cut un coregraf de la Ins
titutul de folclor din Bu
dapesta care mi-a înlesnit 
cunoașterea unei serii în
tregi de lucruri in dome
niul folclorului.

Festivalul Mondial al Ti
neretului și Studenților de 
la Budapesta a lăsat în 
inima mea o amintire 
neștearsă. Voi avea multă 
vreme în fața ochilor, fe
țele surîzătoare ale tineri
lor vietnamezi, chinezi sau 
algerieni alături de cele ale 
italienilor, spaniolilor sau 
francezilor''.

1951... în gara Bă- neasa mii de tineri din toate colțurile Capitalei veniseră să conducă delegații R.P.R. la cel de al III-lea Festival Mondial al Tineretului de la Berlin. Printre tinerii entuziaști care fluturau batistele ly- îndu-și pentru două săptămîni rămas bun de la prieteni, se afla și Ser- giu Adamoiv, muncitor la uzinele „Matyas Rakosi“.Au trecut cîțiva ani de atunci, tovarășe Adamov. Timpul n-a putut însă să șteargă din amintirea ta zilele minunate ale Festivalului de la Berlin. Acolo ai cunoscut mulți tineri din diverse țări. Te-ai împrietenit cu ei. „Freundschaft und Frieden“ (Prietenie și pace) — acest salut îți aduce aminte neîncetat de Berlinul în sărbătoare, de prietenii tăi de peste hotare. Cînd te-ai reîntors de la Festival ne-ai povestit cu multă dragoste și bucurie despre noii tăi prieteni. îți amintești ? Ne-ai povestit, de pildă, despre Hans Hle- ving. El avea 19 ani, era docher în portul Hamburg (Germania occidentală). El a putut învinge toate opreliștile pentru a veni la Festival. Din primul moment rat: te-ai împrietenit cu el. Dorea să cunoască viața pe Festivalului.: Atunci alături

Dragă prietenă, pregătește-te! Vom face o călătorie în care mijloacele de transport vor ii doar fantezia și lecturile. Trusa de voiaj ne stădeschisă pe masă, cîteva albume, o hartă, niște buletine de informații. Atât IEi da, ai ghicit: vom porni într-o imaginară călătorie prin Varșovia Festivalului tinereții. Pînă la cea autentică, de care ne mai despart puține zile, e bună și aceasta.Și pentru că ghidul nostru — tovarășa fantezie — e pusă pare-se pe tot felul de concesii, să-i solicităm un covor fermecat cu... 4 motoare și să decolăm !La picioarele noastre se desfășoară grandios în simplitatea sa sobră, monumental în finețea liniilor sale, marele Palat aj Științei și Culturii din Varșovia — dar de neprețuit al popoarelor sovietice, simbol al eroicei Capitale poloneze reîn- născută d’n propria-i cenușă. Iar săgeata de aur din vîrful turnului ei, amintește de elanul cu care, din ruine fumegînde și munți de moloz a pornit poporul Poloniei să-și refacă Capitala.Ce cuvinte, rare și prețioase ca nestematele mi-ar trebui ca să evoc acea revărsare uriașă de tinerețe și cîntec, de veselie și culoare care inundă în această dimineață de 31 iulie străzile Varșoviei ? Printre stejarii și teii ce par bătrîni de secole și care numără doar cîteva luni de cînd străjuiesc Piața Stalin; din străzile Iul Stare Miasto (Vechiul Oraș) ale cărui case de tip medieval distruse complect de hitlerlști dar refăcute întocmai în ultimii ani, strălucesc ciudat de nou în soare; din cartierele tinere cu locuințe ultra modeme, ce se întind pe malul stîng al Vistulel — Mirow, Muranov, Kolo, Marszalkowșka, de pretutindeni se varsă în această zi unică, tinerețea și selia întregului glob pământesc.Să ne alăturăm fluviilor nesfârșitetineri car© străbat străzile Varșoviei, în această primă zi a Festivalului, către Stadionul Centrai Sportiv (construit in acest scop de tinerii polonezi) și să ne găsim un locșor printre cele peste 70.000 ale sale.Sunetele grave ce anunță sosirea ștafetelor stîmesc un fior de nerăbdare în toate inimile. ’ Și, răspunzînd acestui freamăt ce a străbătut masa compactă din tribune, pe pista stadionului se revarsă dintr-odată un șuvoi nezăgăzuit, în care vălurile diafane ale fetelor indiene se alătură fustelor în carouri ale scoțienilor și costumelor populare ungurești viu colorate; ru- baștele roșii — uriașele pălării mexicane; staturile atletice ale nordicilor blonzi, siluetele delicate ale chinezilor, ori cele pline de vigoare alenegrilor din Africa franceză.Șl sunetele canțonetelor italiene se a- mestecă cu mazurcile poloneze, cu pasionatele melodii argentiniene și cu cele nostalgice ale negrilor, cu sârbele romînești, ori cu înfocatele kazaciokuri. Ochilor noștri li se oferă apoi, după rostirea cuvîntărilor oficiale, un spectacol neobișnuit. Pe cerul limpede de vară se desenează în zgomotul puternic al exploziilor, un joc măiestru de jumini și culori închipuind o fantastică și strălucitoare țe- sătură aeriană. Iar peste acestea năvălesc dintr-odată nenumărate parașute albastre purtând insignele șl drapelele tuturor țărilor participante la Festival. Insoțindu-le zborul, un nor de porumbei albi se înalță în văzduh, fîlfîindu-și aripile într-o melodie plină de farmec...O zi s-a scurs. Ce vom face în cea de a doua zi a Festivalului ? Un moment, să

re-ve-de
care o trăiesc tinerii din țara noastră. I-ai povestit prietenului tău Hans, că de-abia sub regimul de democrație populară ai putut să înveți, să-ți realizezi visul. I-ai vorbit lui Hans despre multe realizări ale regimului nostru, te-a ascultat cu atenție și apoi ți-a strîns mina cu putere spunîndu-ți că și el va lupta astfel îneît tinerii din Germania occidentală să se bucure și ei de drepturi și libertăți depline.împreună cu alți delegați din țara noastră ai în- tîlnit-o pe tînăra eroină franceză Raymonde Dien. A fost un moment înălțător. Ea v-a salutat cu multă căldură. Voința ei de a veni la Festival, de a participa alături de tinerii din întreaga lume la apă- .rafea . păcii a învins piedicile ce-i fuseseră puse de autoritățile franceze.După ce ți-ai împărtășit impresiile ne-aj decla- —: „Niciodată n-am să uit ziua de închidere a

de zecile de mii de parti- cipanți la Festival, în piața Marx-Engels, am depus ju- rămîntul solemn de a apăra pacea și prietenia între popoare, de a rămîne credincios cauzei păcii“.Jurământul păcii și prieteniei este păstrat cu sfințenie de tînăra generație iubitoare de pace. Sălășluiește în inima ta, a prietenilor tăi, a milioanelor de tineri cinstiți de pretutindeni.Prietenie! Prietenie cu toți tinerii care năzuiesc să trăiască în pace pentru a clădi, pentru a face viața, tinerețea tot mai frumoasă, mai plăcută. , Tu aj trăit acest sentiment, l-ai trăit intens cu prilejul Festivalului de la Berlin, l-am trăit intens cu toții cu prilejul Festivalului de la București. Prietenie înseamnă unitate, colaborare, pace, triumful vieții, al tinereții. Sub și prieteniei se va desfășura și cel de ‘ —val Mondial d© la Varșovia.
PE SCURT• La Berlin, reprezentanții tineretului din R.P R. au dobîndlt următoarele premii :— premiul II Internațional la concursurile de coruri;— premiul III la concursul naționale;4 premii II șl 4 premii cursurile de soliști.In sport:— 3 titluri mondiale;— 4 medalii de aur

★
IMPRESII DE NEUITATOaspeții, reprezentanții tineretului din întreaga lume, sînt cei mai în măsură să-și spună părerea. O mică anchetă prin-ne bucurăm, te face șl ? tine dragă prietene să-ți reamintești 3 sărbătoarea tinereții din august ’53.

asta nu înseamnă nimic pe lingă ferici
rea de a fi oaspeții inimilor voastre ! Deși 
am fost la o distanță de mii de kilometri 
de casele noastre, printre voi ne-am sim
țit ca acasă, atît de mare a fost dragostea 
cu care ne-ați înconjurat.

de dansuriIII Ia con.

semnul păciial V-lea Festi- al Tineretului
— 21 medalii de argint pentru locul 11;— 12 medalii de bronz pentru locul III. e La Festivalițl de la Berlin au participat peste 26.000 de tineri din 105 țări șl peste 2.000.000 de tineri din toate colțurile Germaniei.® La concursurile artistice au participat peste 4.000 de tineri din 37 de țări.• La cea de a 11-a ediție a Jocurilor Mondiale Universitare de vară, care a avut loc în cadrul Festivalului, au luat parte reprezentanți din 43 de țări.

NAVTE-I — poet indian, laureat al celui de al IV-lea Festival Mondial al Tineretului șl Studenților :
„Toți am fost copleșiți de călduroasa 

primire pe care ne-ați făcut-o. Fie ca 
mîinile romînești care ne-au dat flori să 
nu știe niciodată c.e este necazul ; să vă 
fie viața fericită ca florile bucuriei care 
strălucesc în ochii voștri.Am auzit vorbindu-se despre oaspeți di
plomatici și despre recepții regale — dar

(Fragment dintr-o scrisoare trimisă la 28 februa
rie 1955).

In ochii copiilor voștri, în stringerne de 
mină ale muncitori
lor voștri, în surîsul 
vostru, în copacii și-n 
munții voștri — pre
tutindeni am citit me
sajul vostru de pace 
și prietenie, am citit 

bucuria tineretului.
Toate acestea ne-au 

tînăra voastră țară, 
prieteni. Pace și prietenie !'

I tinerețiirăsfoim „Programul“. Da, să mergem la concertul solemn al Filarmonicei Naționale, cu care se deschid marile compet-ții artistice internaționale... De cînd așteptăm noi desfășurarea aceasta gigantică a forțelor artistice d© pe tot cuprinsul globului IDraga mea, despre ceram văzut acolo nu mai scriu nimic. Nu ne-ar ajunge pagini de tomuri groase. Să vedem acum deschiderea Jocurilor Internaționale Sportive I Un spectacol sportiv extraordinar ! Două mii de sportivi — da, nu am greșit — două mii de bă-eți și fete îmbrăcați în alb și roșu au creat prin savantul lor aranjament pe pistă, imaginea v'e a unui uriaș vultur sub care sint scrise, tot cu trupuri omenești, cifrele anului 1955. Iar apoi, ca la porunca unei nevăzute baghete magice, vulturul s-a frînt și s-a transformat pe nesimțite într-o imagine ce simbolizează munca: cîteva roți mari dințate și o curea d© transmisie în plină mișcare. Nenumărate tablouri vii s-au născut apoi, cu ajutorul celor mai variate elemente — de la costumele viu colorate și buzduganele cu stegulețe aurii, la cele mai complicate -exerciții acrobatice !Iar la urmă am asistat și la un palpitant meci internațional de fotbal. O zi plină, plină vîrf, ce zici ?Și iată-ne în ziua următoare d'n nou în încurcătură. Cum să alegi din cele 40 de manifestări zilnice — spectacole de teatru și operă, concerte, filme ori festivaluri ale ansamblurilor artistice străine, programe de circ și meciuri sportive, cum și ce să alegi, ca să nu-ți pară rău că nu le poți vedea pe toate deodată ? Noroc de carnetul în care ne însemnasem, încă de acasă, cîteva din marile evenimente ale Festivalului la care doream să participăm neapărat. Iar unul din acestea este trecut tocmai în dreptul celei de a tre'a zi: întîlniraa tinerilor din țările celor cinci mari puteri.Zilele următoare trebuie să ne facem neapărat timp să vizităm cele cîteva expoziții internaționale deschise în sălile Palatului Culturii și Științei (știu bine că vel zăbovi în Expoziția de filatelie pînă ce va trebui să te scot cu sila afară I) și mai ales să participăm, la Sărbătoarea Internațională a Recoltelor ce se desfășoară pe marele stadion, deveniț nouă atît da familiar.

1

pentru

Un dans pe care tinerii polonezi îl vor prezenta la FestivalDragă prietenă, se pare că trebuie să anunțăm ghidului nostru apropierea momentului cînd călătoria noastră imaginară trebuie să ia sfîrșlt. Și cind te gîn- dești că nu am avut timp decît să evocăm primele zile ale Festivalului!Cît e încă vreme, să mai aruncăm totuși o privire în „trusa noastră de voiaj" cum am denumit, puțin cam ireverențios, albumele, hărțile și buletinele de informații răspîndite pe masă în fața noastră, și să culegem noi informații...Privește ce scrie aici: zi consacrată vizitării Auschwitz-ului, Cracoviei și Nowei Huța. îți amintești de cîte Ori mi-ai spus că ai dori să cunoști aceste locuri în care noul înfruntă biruitor trecutul ! Și totuși, nimic nu poate face uitat acest trecut, nimic nu poate șterge din memoria popoarelor Auschwitz-u] și Maidanek-ul, Oradour-uj și Lidice. Pentru ca acestea să nu se mai repete niciodată în istoria omenirii — iată de ce s-au adunat aici cei mai buni tineri ai lumii întregi.Să citim mai departe, la capitolul: în- tîlniri. Șirul nu se mai sfîrșește: întîlniri intre actorii de teatru și film si între tinerii mineri, între gazetari și radio-ama- tori, între studenți în drept și filateliști, intre docheri și fotografi... Nu putem să le enumerăm pe toate pentru că înseamnă să „furăm" spațiuj unei vești care îți va face mare plăcere: printre manifestările din „Ziua tinerelor fete" vom putea asista și la o „Paradă a modei". Iar apoi, v© fi aleasă o tînăra „Regină a Păcii și Prieteniei".Stimată tovarășe fantezie, zborul dumi-tale prin meleaguri poloneze s-a încheiat. Strîngeți frumușel „documentarea", depuneți în garaj vrăjitul covor motorizat și făgăduiește-ne pe curînd o nouă viz'tă.Să nu te superi însă că ți-o spun atît de deschis; cînd vom vedea aevea cele evocate mai sus, teamă m’-e că o să ne pari cam nevolnică

însuflețit. Salutăm 
Vă salutăm dragi 

1«HARRY R1JS (Olanda) :„De cînd m-am întors în Olanda de la Festivalul Tineretului din 1953 sînt foarte, foarte interesat în ceea ce privește țara dvs. și poporul dvs. Le iubesc

pe amindouă foarte mult. Amintirile mele sînt de neșters cînd mă gindesc la acel Festival din 1953. O manifestare atît de mare și atît de bine organizată n-am mai văzut pînă atunci niciodată în viața mea. Sînt încă foarte recunoscător întregului popor romîn pentru tot ce a făcut pentru noi, pentru ca acest Festival să fie unul dintre cele mai frumoase manifestări care-ți arată că viața merită să fie trăită.

Merită să lupți pentru un asemenea viitor“.KEN MC. DONALD (Australia):— „M-a bucurat mult călduroasa primire ce ne-a fost făcută și ospitalitatea poporului romîn. Minunată este prietenia sportivă făurită la București în cadrul întrecerilor sportive, prietenie de care îmi voi aminti mult timp“. și pirpir'e... SANDA FAUR
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