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TINERI MUNCITORI DE PE OGOARELE PATRIEII

Participați cu tot elanul vostru tineresc în bătălia pentru strîngerea

la timp și fără pierderi a recoltei. Folosiți din plin timpul prielnic pentru
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Toate forțele tineretului 
la strîngerea recoltei

OAMENII MUNCII de la sate știu 
din experiență proprie că apre
cierea recoltei se face arunci cînd 

ea este culeasă și pusă în hambare și 
magazii. Și aceasta nu fără temei. Re
colta poate să fie bună în cîmp dar 
nestrînsă la timp și în bune condiți- 
uni, poate fi micșorată din cauza pier
derilor care se produc din această pri
cină.

In anul acesta, țărănimea munci
toare, muncitorii din S.M.T.-uri și gos
podării de stat, răspunzînd chemării 
partidului de a lupta pentru o recoltă 
globală bogată, în special pentru ob
ținerea a cel puțin 10.000.000 tone 
de grîu și porumb, cu sprijinul 
statului nostru democrat-popular, a 
obținut primele succese: recolta de pă- 
ioase este bună. Dar recolta este în 
cîmp și ea trebuie strînsă la timp și 
fără pierderi.

Vremea recoltatului a venit. In mul
te regiuni ale tării recoltarea orzului, 
a griului a început și se desfășoară 
din plin. Printre clăi, mecanizatorii și 
țăranii muncitori fac dezmiriștitul, pe 
multe arii batozele au început să tre
iere orzul și grîul; primele convoaie 
de cereale iau drumul bazelor de re
cepție, al magaziilor.

Campania de recoltare și treieriș 
este una din campaniile agricole care 
nu admite întîrziere fără a provoca 
pagubă. Intrucît se desfășoară paralel 
cu alte lucrări agricole — ca îngri
jirea culturilor prășitoare și legume
lor, strîngerea nutrețurilor — ea cerep 
concentrare mare de forte de muncă. 
Mobilizarea tuturor forțelor, a tutu
ror oamenilor muncii care pot parti
cipa la strîngerea recoltei este cu atît 
mai necesară cu cît în acest an con
dițiile atmosferice împiedică în unele 
zile lucrările de seceriș și treieriș.

Partidul și guvernul pun în fata ti
neretului patriei noastre sarcina de a 
participa cu tot elanul și cu toată forța 
sa la strîngerea recoltei de pe cîmp și 
depozitarea ei în hambare și magazii, 
în cel mai scurt timp și fără pierderi. 
Îndeplinirea acestei sarcini de mare 
răspundere este o datorie patriotică și 
de onoare pentru tinerii din patria 
noastră.

Acolo unde organizațiile de bază 
U.T.M., sub conducerea organizațiilor 
de partid, au mobilizat tineretul la 
strîngerea recoltei, acesta a dovedit 
prin fapte patriotismul său și răspun
derea pe care o are fată de asigurarea 
pîinii întregului popor. Prin fapte și-au 
dovedit patriotismul lor și tinerii me
canizatori I.ixandru Marin, Vasile A. 
Vasilg, Stancu Ion din brigada a Il-a 
utemistă din G.A.S. Joita-București, 
precum și combinerul Boboc Constan
tin, rutieristul Văduva Ion, utemistele 
Dorea Zamfira, Bălan Paula, Bucșa 
Ana, Stănescu Ana și alții din aceeași 
gospodărie care răspunzînd chemării 
organizației U.T.M. au recoltat într-o 
duminică cu timp frumos, 29 hectare 
de orz. Exemplul tinerilor din această 
gospodărie de stat ne însuflețește și 
ne îndeamnă să folosim din plin fie
care oră bună de lucru.

In unele locuri ploile au înmuiat 
pămîntul, iar vîntnl a culcat grînele, 
ceea ce îngreunează folosirea deplină 
a secerătorilor-legători și combinelor. 
Tinerii mecanizatori uot însă să-și 
adapteze la mașinile lor un dispozitiv 
de ridicare a cerealelor căzute indicat 
de I.C.M.E.A. a cărui confecționare

este la îndemîna celor din S.M.T. și 
G.A.S.

Organizațiile de U.T.M. au datoria 
de a mobiliza pe fiecare tînăr la ase
menea lucrări, fată de pildă cum au 
procedat colectiviștii din Sîrbi, raio
nul Bîrlad: deși S.M.T. Zorleni a tri
mis aci o combină și o secerăXoare- 
legătoare, ploile au împiedicat între
buințarea lor. Colectiviștii au hotărît 
să nu mai aștepte și folosind fiecare 
oră bună de lucru au început sece
ratul griului cu secerile. Tntreaga bri
gada de cîmp și chiar colectiviștii care 
lucrează la grădină au ieșit la secerat. 
Printre aceștia au fost și utemiști, ca 
Aneta Palade, Didina Iacob și Gh. Ga- 
nea.In prima zi de lucru, colectiviștii 
au secerat și legat în snopi grîul de 
pe 10 hectare. Ei au hotărît să conti
nui« astfel secerișul întregii suprafețe.

Strîngerea recoltei la timp și fără 
pierderi cere mobilizarea unei mase 
largi de tineri nu numai de la sate dar 
și de la orașe, a tinerilor muncitori, 
studenti, elevi. La chemarea tinerilor 
de la fabrica „Bernath Andrei“ din 
Oradea, de a lucra la strîngerea re
coltei, au răspuns în primele două zile 
peste 1000 tineri din regiune, care s-au 
angajat să lucreze la recoltare cîte 15 
zile iar peste 1100 tineri s-au anga
jat să lucreze la recoltare în timpul 
lor liber, sîmbăta și duminica.

Această acțiune a tinerilor din re
giunea Oradea, închinată Festivalului 
și zilei de 23 August trebuie extinsă în 
toate regiunile tării.

Comitetele regionale și raionale 
U.T.M., organizațiile U.T.M. trebuie 
să acorde în această perioadă o mare 
atenție acțiunilor tinerești. Astfel, ele 
au datoria de a mobiliza pe elevi și 
studenti la strîngerea recoltei și în
grijirea culturilor în gospodăriile agri
cole de stat, pe utemiști, pionieri și 
școlari la strîngerea spicelor, să spri
jine inițiativa tinerilor de a ajuta la 
seceriș, , treieriș, dezmiriștit, familiile 
bătrînilor, văduvelor și celor ce-și sa
tisfac serviciul militar.

Strîngerea recoltei este o campanie 
agricolă în care țăranii muncitori au 
cel mai mult nevoie unul de altul. De 
aceea organizațiile U.T.M. au datoria 
de a îndruma pe tineri să intre în 
grupe de întrajutorare, să formeze ei 
asemenea grupe și cete de muncă la 
arii în care tinerii să se întrajutoreze 
la seceriș, la căratul la arie, la tre
ieriș, la dezmiriștit. O mare atenție 
trebuie dată muncii în schimbul de 
noapte la treieriș și la dezmiriștit.

Contribuția adusă de tineret la buna 
desfășurare a campaniei de strìngere 
a recoltei, depinde în mare măsură de 
munca politică desfășurată de organi
zațiile U. T. M. în rîndui tineretului. 
Sub conducerea organizațiilor de par
tid, organizațiile U.T.M. trebuie să 
convingă pe fiecare tînăr asupra im
portantei acestei campanii agricole, să 
mobilizeze pe toti tinerii la strîngerea 
recoltei, antrenîndu-i în întrecerea so
cialistă și patriotică și în acțiunile ini
țiate în unele locuri de către tineri.

Tineretul patriei noastre poate aduce 
o contribuție importantă la strîngerea 
recoltei — plinea poporului. El va do
vedi astfel că și de astă dată se si
tuează în primele rînduri ale celor ce 
luptă pentru întărirea patriei noastre, 
pentru crearea unui trai din ce în ce 
mai îmbelșugat întregului popor.

IN CINSTEA

Responsabilul brigăzii va pleca 
la Varșovia...
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) DEVA (de la corespondentul nostru). ,
) Tinerii de la Combinatul Siderurgic. „Gheorghe Gheor. c 
j ghiu-Dej“ s-au întrunit de curlnd la ora schimbului de după ?
< amiază să-și aleagă delegatul ce-i va reprezenta la Festival. 
? In timpul mitingului, clnd se vorbea despre realizările obțl- 
l nute In cinstea Festivalului, despre angajamentele îndepll- 
i nite, despre cele 3 trenuri de metale peste plan pe care s-au 
j angajat tinerii combinatului să le dea patriei pînă la Festl-
< val șl din care s-au șl realizat pînă acum mal mult de 2 
? trenuri șl jumătate, cineva a amintit:
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?„Brigada de tineri oțelari condusă de utemlstul Lăbu- 

neț Valeriu a dat în luna mal și iunie oțel peste plan cu 
care s-ar putea încărca mal mult decît o garnitură de tren“. ?

...A izbucnit un ropot de aplauze, apoi s-a făcut o propu.
nere... j

Și astfel tînărul oțelar Lăbuneț Valeriu în vîrstă de 22 ' 
ani, oțelar fruntaș, a fost ales In unanimitate delegat la cel ' 
de al V-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților ? 
pentru Pace șl Prietenie de la Varșovia. ?

Filme romînești 
la Festivalul de la Varșovia

timpul Festivalului Mon- 
al Tineretului și Stuaen- 
de la Varșovia tineri și

in 
dîal 
ților 
tinere din lumea întreagă vor 
putea viziona în sălile de ci
nematograf și în grădinile de 
vară special amenajate filme 
artistice și documentare ro- 
minești.

Printre producțiile artistice 
romînești vor fi prezentate X11- 
tijele „Mitrea Cocor“, după 
romanul cu același nume al 
scriitorului M. Sadoveanu, dis
tins cu Medalia de Aur a Pă
cii, ,,O noapte furtunoasă“ 
după piesa lui I- L. Caragiale. 
De asemenea, va mal 
tea fi 
sat la 
șează 
pentru 
listă a 
noastră, versiunea nouă 
mului „Nepoții Gornistului“ 
insp:rat din trecutul eroic de 
luptă al clasei noastre munci
toare, precum și filmul „Des
fășurarea", o frescă a marilor 
transformări ce se petrec in 
satele

asemenea, 
vizionat filmul 

noi“, 
aspecte 
transformarea 
agriculturii în

care 
din

pu- 
„In 

înfă'ți- 
lupta 
socia- 

țare 
a fil-

noastre. Filmele artis-

tice au textul în limbile fran
ceză sau engleză.

Frumusețile patriei noastre, 
viața fericită pe care o trăiesc 
tinerii din țara noastră sint 
ilustrate în filme documentare 
ca „Republica Populară Romî- 
nă", „Excursie în munți“, 
„Zile de neuitat'', „Ciocîrlia" 
și „Zile însorite". Aceste fil
me au fost dublate în limba 
franceză și engleză.

Tineretul participant la Fes
tival va mai putea viziona co
mediile de scurt metraj ,.Cu 
Marincea e ceva'', „Și Ilia 
face sport", filmul de desene 
animate „Marinică" și filmul 
de păpuși „Umor pe sfori".

La Concursul internațional 
de filme organizat in cadrul 
Festivalului Mondial al Tine
retului și Studenților de la 
Varșovia, țara noastră va par 
ticipa cu filmele „București, 
oraș înflorit", o nouă produc
ție în culori'în'reg'a lui Savel 
Stiopul, „Cu Marincea e 
ceva", „Marinică“, „Pui de 
șoimi“, „Ceferiștii“ și „Ex- 
curs'e în munți".

REALIZĂRILE TINERILOR 
DIN REGIUNEA GALAȚI

Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților de la Var
șovia este întîmp'nat de tinerii din regiunea Galați cu noi 
realizări în muncă. în cursul lunii iunie numărul tinerilor din 
întreprinderile industriale ale regiunii, antrenați în întreceri 
socialiste a crescut la aproape 12.000, iar numărul brigăzilor 
de tineret la 285. Numai în cursul acestei luni au fost create 
încă 22 brigăzi de tineret și 33 posturi utemiste de control. 
Muncind cu elan sporit toate brigăzile de tineret și-au înde
plinit în luna iunie sarcinile de producție, multe din ele obți- 
nînd însemnate depășiri de plan. Așa, de pildă, în secția cons
trucții metaliceca- 
zangerie de la U- 
zinele metalurgice 
„Progresul“, datori
tă muncii depuse de 
membrii brigăzii de 
tineret condusă de 
Constantin Orășanu, 
brigadă ce a luat 
ființă luna trecută, 
s-a executat înainte 
de termen îmbrăcă
mintea la două ca
zane.

Tinerii din regiu
nea Galați au strîns 
pînă acum peste 
260.000 kg. fier ve
chi. Tinerii din ora
șul Brăila au strîns 
o cantitate de 110.000 
kg. din care aproape 
50.009 kg. au fost co
lectate de tinerii de 
la Uzinele metalur
gice „Progresul“,

Obiectivul 
ACUMULĂRI

★

Întrecerii 
PESTE PLAN

★

Inscripție 
de pe monumentul 

eliberării

Din 55 întreprinderi — 
peste 30.000.000 lei

CRAIOVA. (De la corespon
dentul nostru).

In întreprinderile din re
giunea Craiova au loc adu
nări în care muncitori tineri 
și vîrstnici, ingineri și teh
nicieni răspund cu entuziasm 
chemării lansate de colecti
vele unor întreprinderi indus
triale din regiunea Stalin, sub 
lozinca „Să dăm patriei cît 
mai multe acumulări socia
liste peste plan!" Colectivul 
de la fabrica „Electro putere“ 
de pildă, s-a angajat ca prin 
reducerea consumurilor spe
cifice de materiale și materii 
prime să realizeze pînă la 23 
August venituri peste plan în 
valoare de 1.655.000 lei, iar 
pînă la sfîrșitul anului în va
loare de 5.519.000 lei. Utemiș- 
tii și tinerii din această fa
brică sînt hotărîți să mun
cească cu elan, alături de 
muncitorii vîrstnici, pentru a 
contribui din plin la realiza
rea angajamentelor luate. 
Utemiștii Dinuț Florea din 
secția mașini rotative. Dinu 
Paul de la transformator 
și alți responsabili ai bri
găzilor de tineret, s-au an
gajat astfel să desfășoare o 
muncă hotărîtă împotriva ri
sipei da materiale, să-și de
pășească planurile de brigadă

între 30—40 la sută și să dea 
lucrări de mai bună calitate 
decît prevăd normativele.

Luptind pentru folosirea re
zervelor interne și prin intro
ducerea unor noi măsuri teh- 
nico-organizatorice, construc
torii șantierului naval din 
Turnu Severin s-au angajat 
la rîndui lor să realizeze pînă 
la 23 August venituri peste 
plan în valoare de 525.000 lei, 
iar pînă la sfîrșitul anului în 
valoare de 3.000.000 lei. Ală
turi de constructorii de la șan
tierul naval și colectivul ate
lierelor C.F.R. Turnu Severin 
s-a angajat să realizeze pînă 
la sfîrșitul acestui an venituri 
peste plan în valoare de 
3.100.000 lei, dintre care 
1.100.000 pînă la 23 August.

Angajamente deosebit de 
importante și-au luat și colec- 
tive’e fabricii de confecții 
C. Frimu", fabricii de tex
tile „Independența", precum 
și cele de la fabricile unite 
„PartizanuT'-Craiova.

Pînă în prezent un număr 
de 55 întreprinderi d:n regiu
nea Craiova s-au angajat să 
realizeze pînă la sfîrșitul anu
lui venituri peste plan în va
loare de 30.825.442 lei, dintre 
care pînă la 23 August 
12.529.697 lei.

Ca pruncii să ne fie fericiți 
pe — acest pămînt înveșmîntat de soare, 
să rîdă și să crească oțellțl 
cum ape cresc spre mări, răzbătătoare, 
ai sîngerat în grele bătălii 
vlsind prin ploi de foc un veac de aur, 
sub steagurile noastre purpurii — 
și-ai retezat o țeastă de balaur. 
Eu te slăvesc. Popoare te-or purta 
cu vrerea lui Octombrie — înainte. 
E pacea lumli-ntregi In grija ta fc. 
de muncitor, 

soldat.
șl de părinte !

Festivitatea împărțirii 
premiilor laureaților 

Concursului tino i lor soliști
Sub auspiciile Comitetului Național de 

Pregătire a Festivalului, miercuri seara, 
a avut loc în sala Teatrului C.C.S. festi
vitatea înmînării premiilor, laureaților 
concursurilor de creație și interpretare, 
organizate de C.C. al U.T.M. și Ministe
rul Culturii în cinstea celui de al 5-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Studen
ților de la Varșovia.

A luat cuvîntul tov. Ion Pas, prim loc
țiitor al Ministrului Culturii, care a sub
liniat că în acest an concursurile de crea
ție literară, plastică și muzicală precum și 
concursul național al tinerilor soliști au 
prilejuit selecționarea celor mai talentate 
elemente. Tinerii interpreți s-au pregătit 
cu rîvnă în vederea programelor pe care 
le va înfățișa delegația tineretului romin 
la Festivalul de la Varșovia și în vederea 
concursurilor 
Festivalului.

Tov. Petre 
al U.T.M., a

internaționale din cadrul

Tineri economi
trimisul nostru).ORAȘUL STALIN. (De la

La poalele Timpei , în raionul marilor uzine ți al grădinilor 
înverzite, mii de muncitori muncesc în aceste sile cu aceeași 
bucurie, cu același puternic entuziasm pentru a-și îndeplini 
angajamentele luate de a da patriei cit mai multe venituri 
peste plan. Muncitorii de la sectorul 926 al uzinelor „Steagul 
Roșu“ au întreprins astfel acțiuni care au ca scop aplicarea 
unui regim sever de economii. Inovațiile și raționalizările sînt 
un izvor nesecat de sporire a acumulărilor socialiste.

Așa, de pildă, prin înlocuirea pietrelor de polizor executate 
din material deficitar cu alte pietre mai puțin costisitoare, 
tinerii Săvu'.escu Mircea, șeful atelierului de bile și role și teh
nicianul Nicolae Serafim au obținut numai în primele zile de la 
aplicarea acestei raționalizări economii în valoare de 11.472 lei. 
De asemenea s-au făcut economii de materii prime în valoare 
de 5.165 lei.

Preocuparea de a da patriei tot mai multe venituri peste 
plan se observă și în rîndui altor tineri. Astfel, ei au propus 
ca șlefuirea rolelor și a bilelor presate, după operația de re- 
coacere, să nu se mai facă cu praf de smirghel cj presante, 
deșeurile ce provin de la pietrele de polizor, pînă atunci 
aruncate.

oo-----

Zi de va ră 
pe ogoarele gospodăriei colective

Muncile agricole sînt în toi, în deosebi cele de strîngerea recoltei. Să po
posim într-o gospodărie colectivă. Care vreți să fie ? Hal să ne oprim 
la gospodăria agricolă colectivă „30 Decembrie“ din comuna Afumați, raionul 
Bălleștl, reg. Craiova. Să desfășurăm filmul aparatului fotografic.

1. Grîul parcă a strîns în spicele sale tot aurul soarelui darnic. E în pîrgă. 
Aceasta înseamnă că acum e bun de recoltat. Grîul e copt, dar nici un bob nu se 
scutură. Colectiviștii au început secerișul. Tractoristul utemist Firulescu Mlșu 
din brigada a X-a de la S.MT. Băileștl a Intrat cu secerătoarea în lan. Seceratul 
cu mașina merge mal ușor șl mal repede.

2. Să nu credeți însă că în asemenea condiții, colectiviștii stau pe undeva, p? 
unde-i umbra mal deasă. Nu ! Grîul secerat și legat în snopi trebuie strîns în 
clăi așezate una lîngă alta in linie dreaptă. Colectivista utemistă Pena Elena îm
preună cu altă colectivistă chiar așa șl face. De ce ? Priviți alături.

3. Ați ghicit ? N-avețl ce ghici, știe toată lumea. Printre șirurile de clăi se 
poate face ușor dezmiriștitul sau arătura. Aparatul nostru vl-1 prezintă în a treia

'' fotografie pe tractoristul utemist Vădcanu Dumitru tot din brigada a X_a a 
S.NI.Teului Bălleștl făclnd arătura în miriște. Colectiviștii și-au făcut planul să însămînțeze porumb furajer, nutreț bun 
pentru vite.

4. Mare este bucuria oamenilor în prima zi de seceriș, dar mai mare este în prima zi de treieriș, clnd boabele aurii 
de griu sint «Întărite in mllni, mîngîlate cu ochii și cel mai importan*, sînt puse in magazie. Colectiviștii din Afumați au 
trăit de-acum în acest an bucuria primei zile de treieriș, după cum vă Încredințează cea de a patra fotografie.

Cu toate că nu va trece mult, timp pină la terminarea lucrărilor de recoltat și treieriș nu putem în'Jîrzia la colectiviș
tii din Afumați pentru a sărbători și ultima zi de treieriș. Le dorim ca această zi să vină cît

Sprijiniți îndea
proape de către co
mitetul U.T.M. din 

) sector, în colaborare 
? cu comitetul sindi-
< cal, tinerij din acest
> atelier dau zilnic 
? viață fiecărui punct
< din angajamentele
> lor.
? Utemiștii strungari 
( Bîscă Mihai, Frater 
, Iosif și Iordache Au- 
? rel sporesc zi de zi
< succesele lor în pro-
> ducție. Fiecare dintre 
? ei dă aproape în fie-
> care zi cu cîte 800
> inele pentru rulmenți
> maj mult decît an-
> gajamentul luat.
> Din oțelul economi-
> sit pînă în prezent
> de către cei 3 tineri
> strungari s-au lucrat 
J 71 inele exterioare
> pentru rulmenți.

Gheorghe, secretar ai C.C. 
__ _____ , _ felicitat în numele C.C. al
U.T.M. pe tinerii laureați ai concursuri
lor de creație și interpretare urindu-la 
noi succese.

Intr-o atmosferă prietenească P. Ștefă- 
nescu-Goangă, artist al poporului din 
R.P.R., Ion Dumitrescu și Boris Caragea, 
membru corespondent al Academiei 
R.P.R. maeștrii emeriți ai artei din R.P.R. 
și poetul Mihu Dragom'r au înmînat 
premiile și mențiunile acordate la con
cursurile de creație muzicală, plastică, 
literară precum și pentru interpretare.

In încheierea festivității a avut loc un 
concert la care și-au dat concursul tineri 
soliști laureați. (Agerpres)

---- o—

Primele boabe statului
TG. MUREȘ. — (De la corespondentul 

nostru).
Nu de mult, membrii gospodăriei colec

tive din Sîntana de Mureș, raionul Tg. 
Mureș, au început secerișul orzului. Lanul 
dăduse in pîrgă și, pentru că harnicii co
lectiviști doresc să nu piardă nici un bob 
din recoltă, au început de grabă culesul. 
Muncind cu hărnicie, ei au reușit să re
colteze întreaga suprafață cultivată cu orz 
în numai cîteva zile.

De îndată ce au terminat secerișul, co
lectiviștii au început să treiere. La aceasta 
de mult ajutor le-a fost utemistul Gavril 
Cioba, tractorist la S.M.T. Tg. Mureș, care 
avea totul pregătit pentru treieriș. S-au 
bucurat mult colectiviștii cînd au început 
secerișul, dar și maj mare le-a fost bucu
ria cînd în saci au început să cadă boaba 
mari și grele de orz.

Colectiviștii au hotărît ca, încă de la 
arie, să-și îndeplinească datoria patriotică 
de a preda cotele datorata statului. l>e 
aceea, primele 1.210 kg. orz treierate, au 
fost de îndată predate statului. Chitanța 
primită a adus colectiviștilor un mare pri
lej de mulțumire : ea purta numărul 1. 
Colectiviștii din Sîntana de Mureș au fost 
cei dintîi din întreaga regiune care au 
predat statului cereale din noua recoltă.

mal curlnd.

»



Programele disciplinelor la examenul de admitere 
în încățămintul superior pe anul 1955—1956
(Urmare din numerele trecute)

geografia
GEOGRAFIE FIZICA GENERALA

Globul și harta. — Orizontul. Punctele 
cardinale. Mijloacele cele mai importante de 
orientare in natură. Scara grafică și nu
merică. Globul, planul și harta. Clasificarea 
hărților după scară și după importanța lor 
economică. Pămintul, corp cosmic. Forma 
pămîntului. Dimensiunile pămîntului .Mișca
rea de rotație a pămîntului. Mișcarea de re
voluție a pămîntului. Rețeaua de meridiane 
și paralele. Coordonatele geografice (latitu
dine și longitudine). Atmosfera. înălțimea șl 

< compoziția atmosferei. încălzirea atmosferei. 
Variația temperaturii țu latitudinea și altitu
dinea. Presiunea atmosferică. Vînturile, for
marea și clasificarea lor. Precipitațiile at- 

, mosferice și repartiția lor pe glob. Fac- 
:■ lorii de care depinde clima. Zonele de cli- 

mq pe glob tipurile de climat. Rolul cli- 
• mei în activitatea economică a omului. 

Apele continentale. Apele subterane și for
marea lor. Izvoarele. Rîurile. Cumpăna de 
ape. Formarea văilor. Cele mai importante 
fluvii ale pămintu.lui. Schimbarea cursului 
rîurilor prin acțiunea omului. Lacurile și 
importanța lor economică. Oceanele și mă
rile. Oceanul planetar și părțile sale compo
nente. Țărmul și tipuri de țărmuri. Cele mai 
importante mări, golfuri, strîmtori, insule, 
peninsule. Curenții marini- Litosfera. Struc
tura sa, Agenții interni și externi care 
schimbă continuu suprafața terestră. Forma
rea munților și cîmpiilor. Vulcanii și cutre- 

, murele de pămînt. Cauzele, formării munți
lor. Repartiția geografică și importanța lor 
economică- Relieful scoarței. Cîmpiile, depre- 

, siunile, podișurile cele mai importante de pe 
glob. Dealuri și munți. Cei mai importanți 
munți de pe suprafața pămîntului. Zonele 
naturale. Zonele de vegetație pe glob. Carac
terizarea lor după ciimă, vegetație și faună. 
Transformarea naturii sub acțiunea omului 
in condițiile urînduirii socialiste.

Privire fizico-geografică asupra continen
telor, Hotare, dimensiuni, țărmuri și relief. 
Tipuri de climă, rîuri și lacuri, vegetația și 
fauna din fiecafe continent. Călătoriile cer
cetătorilor ruși în Asia: Behring, Prjcvalski, 
Tianșanski. Descoperirea Antarcticii de că
tre navigatorii ruși: Bellinghausen și La- 
zarev.

Populația globului: număr, densitate. Re
partiția populației pe continente.

Hapța politică a lumii. Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie și scindarea lumii 
în două sisteme, capitalist și socialist. Harta 
politică a lumii înainte de cel de al doilea 
război mondial. Importante schimbări în 
harta politică a lumii în urma celui de al 
doilea război mondial. Victoria regimului de 
democrație populară țntr-o Serie de țări din 
Europa șj Asia. Creșterea forțelor democra
tice în țările capitaliste. Avîntul mișcării de 
eliberare națională în țările coloniale și de
pendente.

GEOGRAFIA FIZICA A R.P.R.
Privire generală asupra Republicii Popu

lare Romins. Așezarea pe glob a R.P.R. Așe
zarea fizico-geografică în Europa. Conse
cințe economico-geografice Așezarea politi- 
co-geografică. Politica din trecut față de 
vecini și raporturile actuale de prietenie și 
colaborare cu U.R.S.S. și țările de democra
ție populară. Suprafața în raport cu țările 
vecine. Granițele și vecinii. Evoluția geolo
gică a pămîntului pe teritoriul R.P.R., struc
tura actuală a reliefului ca rezultat al unei 
îndelungate evoluții geologice. Marile uni
tăți npturale. înfățișarea generală a reliefului. 
Marea varietate, armonia și proporționalita- 
tea formelor de relief. Formarea reliefului 
țării noastre de la formele cele mai vechi la 
formele cele mai tinere (munții Dobrogei, 
Carpații, Subcarpații, podișurile, cîmpiile, 
luncile și delta). Caracterizarea generală a 
marilor unități naturale. Regiuni de încre
țire. Carpșții. Principalele trăsături ale Car- 
paților. împărțirea în mari unități. Carpații 
răsăriteni, sudici și apuseni.

La analiza fiecărei unități și la precizarea 
particularităților se va ține seama de pozi- 

. ția geografică, de unitățile componente, de 
aspectul reliefului, de caracterele geologice, 
de trăsăturile principale ale climei, hidrogra
fici, soluluj, florei și faunei, de resursele 
naturale.

Carpații răsăriteni. Localizare. Aspecte 
generale. Structura geologică: munții vul
canici. munții de încrețire: zona cristalină, 
zona flișului. Munții vulcanici (șirul de vest): 
munțji Qaș, Cjuțai, Țibleș, Căljrpan, Gurghiu, 
Harghita. Munții de încrețire: munții Mara
mureșului, munții Rodnei, munții Bistriței; 
zona flisuiui: o parte din munții Bistriței, 
Ceahlăul; Obmnele Moldovei; munții Tarcău- 
lpi, Giucului, Vranceî, Buzău, Bojocului și 
Baraoltului. Depresiuni principale: Baia 
Mare, Maramureș, Domelor, Ciucului, Tg. 
Săcuesc, Bîrsei. Trecători principale: Prislop, 
Mestecăniș, Bicaz, Ghimeș-Palanca, Oituz, 
Buzău,. Predeal. Importanța depresiunilor și 
trecătprilor. Caracteristicile climatice, hi
drografice și biogeografice ale Carpaților 
răsăriteni și ale depresiunilor Carpații de 
miazăzi, focalizare. Asoecte generale: înăl- 

..țime.mașivilate, urme glaciare, văi longitu
dinale și transversale, platforme de eroziu
ne. Subdiviziuni : munții Bucegi, Făgăraș, 
Partng, Sebeș, Retezat, munții Banatului și 
Poiana Ruscă cu masivele principale. Depre
siuni principale: depresiunea Loviștei (Ba
zinul Titești-Brezoi), depresiunea Petroșani, 
depresiunea Hațegului. Trecători principale: 
Bran, Turnu Roșu, Lainici (Bumbești-Liye- 
zeniL Poarta de fier a Transilvaniei. Culoa
rul Timiș-Cerna, Porțile de Fier-Cazane.

. Importanța depresiunilor, trecătorilor. Carac.
< teristicilp climatice, hidrografice și biogeo
grafice ale Carpaților de miazăzi și ale de
presiunilor. Carpații apuseni. Localizare. As
pectele generale: înălțime, lățime, mare ex
tindere a suprafețelor netede acoperite cu 
culturi, bogății mineral«, numeroase așezări 
omenești. Subdiviziuni: munții Bihor, Gilău, 
Trascău,. Metalici, Zarand, Codrului, Pădu
rea Craiului Planiș, Meses. Depresiuni prin- 
cipa'e : Abrud, Zlatna, Zarand, Beiuș, Vlad, 
Slm'eu și Huedin: Trecători principale : Deva’ 
Băița-Biad Huedin-Vad (Ciucea). Important 
ța depresiunilor și trecătorilor. Caracteristi
cile climatice hidrografice și biogeografice 
ale Carpaților apuseni și ale depresiunilor. 
Munții Dobrogei. Localizare. Aspecte generale. 
Structura geologică. Subdiviziuni: munții 
Macin, Culmea Pricopan și Nicolițel. Carac
teristicile generale ale munților Dobrogei. 
Dealurile : Caractere generale. Origina. Alcă
tuirea geologică. Dealuri de încrețire, dealuri 
de eroziune-dealurile din Vest. Subcarpații: 
diviziuni, depresiuni, bogății minerale (petrol, 
sare, cărbune, izvoar ■ minerale). Bogățiile 
solului: livezi, vii. Regiune de intensă cir
culație. Așezări omenești. Dealurile din vest. 
Caracterele fizico-geografice specifice. Sub
diviziuni, Importanța economică.

Podișurile. Caractere generale. Origina. 
Podișul Transilvaniei: subdiviziuni. Impor
tanța economică (gaz metan, sare, agricul
tura). Podișul Moldovei: delimitare, subdivi
ziune. Importanța economică. Podișul getic,

podișul Mehedinți: delimitare. Caracter» fî- 
zico-geografice. Podișul Dobrogei : particula, 
ritățile geologice ți fizico-geografice. Divi
ziuni.

Cîmpiile. Caractere generale. Formarea 
lor. Cîmpia Dunării. Qîmpia Tisei. Limite. 
Subdiviziuni. Importanță economică.

Delta Dunării. Caractere generale. Limite. 
Formarea deltei. Vegetația deltei.

Luncile. Localizarea și întinderea. Forma-' 
rea. Structura geologică. Importanța econo
mică. Perspective de dezvoltare.

Clima. Trăsăturile caracteristice ale cli
mei. Influența climatelor înconjurătoare asu
pra climei din tara noastră. Temperatura. 
Regimul vînturilor și al precipitațiilor. Ca
racterizarea diferitelor tipuri de climate în 
țara noastră. Lupta împotriva secetei.

Hidrografia. Caracterizarea rețelei hidro
grafice in funcție de relief și climă. Densi
tatea rețelei: rîuri permanente și, temporare, 
debit, variație de nivel, modul de alimen
tare. Dunărea, descrierea fizico-geografică a 
întregului curs, regimul ei de navigație îna
inte și după 23 August 1944. Afluenții Dună
rii; grupa vestică, grupa sudvestică, grupa 
sudică și grupa estică. Amenajarea nurilor 
pentru irigație, navigație și alimentare cu 
apă a orașelor.

Lacurile. Lacurile de munte, lacurile de 
podiș și dealuri, lacurile de cîmpie, lacupile- 
de pe țărmul mării. Utilizarea multilaterală 
și crearea de lacuri de acumulare.

Marea Neagră. Geneză. Caracterizare fi
zico-geografică. Importanța economico-poli- 
tică.

Solurile. Formarea diferitelor tipuri de 
soluri și răspîndirea lor pe zone. Soluri zo
nale: podzol, solul brun roșcat de pădure, 
cernoziomuri. Soluri interzonale, aluvionare, 
sărături etc Regiuni degradate din R.P.R., 
lupta pentru combaterea degradării soluri
lor. Aplicarea complexului Dokuceaev, Kostî- 
cev, Villiams în agricultură.

Vegetații și animale. Repartiția geografi
că a foi-mațiilor principale de vegetație în 
raport cu relieful și clima. Vegetația culmL 
lor alpine; pădurile (eonifere, fag, stejar). 
Situația pădurilor în trecut și după 23 Au
gust 1944. Vegetația de stepă și vegetația 
acvatică (păduri de luncă, stuf, plaur). Im
portanța economică, valorificarea resurselor 
vegetale. Animalele Specifice zonelor de ve
getație.

GEOGRAFIA ECONOMICA A R.P.R.
Structura economică a țării noastre îna

inte de 23 August 1944. Industria. Destrăma
rea feudalismului și începuturile capitalis
mului în țările romîhe. Pătrunderea capi
talului străin în economia țârii ți subjuga
rea economico-politică a Ronlîniei. Dezvolta
rea industriei ușoare, slab utilată și risipită 
în unități mici. Agricultura. Starea înapoiată 
a agriculturii în Romînia burghezo-moșie- 
rească. Cauzele înapoierii: împletirea relații
lor feudale cu cele capitaliste, adîncirea rela
țiilor capitaliste de exploatare în agricultură 
și folosirea unui inventar agricol foarte îna
poiat. Productivitatea extrem de scăzută la 
hectar în agricultura Rominiei burghezo-mo- 
șierești, ca urmare a considerabilei rămineri 
în urmă din punct de vedere agrotehnic. Re
formele agrare burgheze. Transporturile. In
vestițiile capitalului străin în crearea căilor 
de transport în Romînia. Dunărea — cale 
de pătrundere a capitalului apusean. Comer
țul. Volumul exportului și importului Ro- 
mîniei burghezo-moșierești; structura comer
țului exterior (export de materii prime la 
preturi derizorii : petrol, cereale, lemn etc. 
și import de produse finite la prețuri exce
sive).

Structura economică a R.P.R. după 23 Au
gust 1944. Importanta politica-economica a 
actului de la 23 August 1944. Ajutorul nepre
cupețit și multilateral al U.R.S.S. și lupta Par. 
tidului Comunist Romîn pentru redresarea și 
reconstrucția economică a țării în urma ce
lui de al doilea război mondial. Reorganiza
rea economiei noastre, distrusa de război și 
de jaful cotropitorilor fasciști. Trecerea in
dustriei de război la cea de pace. Reforma 
agrară din 1945. Reforma monetară. Națio
nalizarea principalelor mijloace de producție 
Ia 11 iunie 1948. Hotărîrea din 3-5 martie 
1949 a C.C. al P.M.R. și crearea condițiilor 
de trecere treptată la o agricultură socia
listă (S.M.T., gospodării agricole de stat, 
gospodării agricole colective și întovărășiri 
agricole). Planurile de stat pe 1949 și 1950. 
Primul plan cincinal al R.P.R. Creșterea 
forțelor de producție, industrializarea țării, 
modificări în repartiția teritorială a forțelor 
de producție. Politica de ridicare economică 
a regiunilor înapoiate.

Populația, Datele demografice și etnogra
fice legate de caracterizarea economico-geo- 
grafică a țării. Structura populației. Densita
tea populației. Structura națională a popu
lației R.P.R.

Resursele subsolului legate de formele de 
relief și de structura geologică. Petrol. Lo
calizare în regiuni de dealuri, în roci sedi
mentare. Gazele naturale: gaze de sondă în 
regiunile petrolifere, gazul metan. Centre 
importante. Cărbuni de pămînt. Cărbuni vechi 
(antracit și huilă) localizați în regiunile 
muntoase. Centre importanțe. Cărbuni noi 
(cărbunele brun) -localizat In depresiuni, in- 
tramontane (focì sedimentare). Bazine și 
centre importante. Lignitul legat de regiu
nile de dealuri în roci sedimentare. Regiuni 
și centre importante. Turba. Importanța eco
nomică a cărbunilor pentru dezvoltarea in
dustriei grele și electrificarea țării. Metale: 
fierul, cuprul, aluminiul, aurul, argintul, 
mercurul. Centre mai importante. Alte bo
gății ale subsolului: sarea, localizată în re
giunea subcarpatică, în formațiuni noi în 
roci sedimentare. Regiuni și centre mai im
portante. Gipsul și asfaltul, mica, piatra de 
construcție. Apele minerale.

Industria. Industria petroliferă. Principa
lele regiuni și centre petrolifere. Importanța 
economică a petrolului pentru dezvoltarea 
industriei R.P.R. Metalurgia. Siderurgia. 
Principalele centre siderurgice ale țării. Me
talurgia neferoaselor. Principalele regiuni și 
centre de producție. Industria construcțiilor 
de mașini, baza industrializării socialiste a 
țării, a mecanizării și a dezvoltării tran
sporturilor. Ramurile industriei de mașini. 
Regiuni și centre. Industria chimică. Ramu
rile principale ale industriei chimice. Re
giuni și centre mai importante. Industria 
materialelor de construcții. Principalele ma
teriale de construcții. Regiuni de exploatare 
și centre importante. Avîntul în continuă 
creștere al industriei materialelor de con
strucții sub regimul democrat-popuiar și 
perspectivele de dezvoltare. Industria fores
tieră și de -prelucrare a lemnului. Metoda 
rațională de exploatare după 23 August 
1944. Principalele regiuni și centre ale in
dustriei lemnului. Industria textilă. Ramurile 
industriei textile. Regiuni și centre impor
tante. Continua dezvoltare a industriei tex
tile după 23 August 1944 cu ajutorul mul
tilateral al U.R.S.S: și prin folosirea crescîn- 
dă a materiei prime din țară. Industria ali
mentară. Dezvoltarea multilaterală a Indus
triei alimentare după 23 August 1944. Ra
murile industriei alimentare. Regiuni și 
centre.

Geografia agriculturii. Culturile de cerea
le. Principalele cereale cultivate. Regiuni

agricole. Localizarea geografică. Culturi de 
plante tehnice. Cultura legumelor. Pomicul
tura și viticultura, regiuni pomicole și viti
cole în R.P.R. Valorificarea produselor po
micole tn industria alimentară. Creșterea a- 
nimalelor. Condițiile naturale care favori
zează creșterea animalelor în R.P.R. (pă
șuni, fjnețe etp.). Răspîndirea geografică a 
animalelor. Avicultura, apicultura, sericicul
tura, regiuni și centre mai importante. 
Transformarea socialistă a agriculturii. Rea
lizări în lărgirea speciilor de cultură, în 
producția la ha.

Geografia căilor de comunicații și a trans
porturilor in R.P.R. Transporturi feroviare. 
Lungimea și densitatea rețelei feroviare în 
R.P.R. Repartizarea teritorială a căilor fe- 
■ate. Traficul de mărfuri’ și călători, deser
virea producției și consumului. Realizările 
regimului de democrație po’pulpră în dome
niul construcțiilor feroviare. Transporturi .ru
tiere. Categorii de șosele. Lungimea, densita
tea, repartiția teritorială a rețelei rutiere. 
Traficul pe șosele. Realizările regimului de 
democrație populară în domeniul . construc
țiilor rutiere. Transporturi fluviale. Dună
rea sector fluvial, sector maritim. Principa-' 
lele porttiri. Navigația pe Dunăre în . trecut 
Situația actuală a navigației pe Dunăre. 
Rîuri navigabile. Transportul maritim. Prin
cipalele linii maritime. Importanța portului 
Constanța în economia țării. Transporturi 
aeriene. Linii aeriene în interiorul țării, finii 
aeriene pe care se efectuiază transporturi 
peste hotare. Importanța acestor transporturi 
în economi, țării. Categorii .speciale de trans. 
port. Transporturi prin conducte (petrolifere, 
gaze naturale, apă). Localizarea geografică 
și importanța lor economică. Telecomunica
ții. Importanta lor în dezyoltarea social-eco- 
nomică și culturală a țării.

Geografia comerțului exterior. Produse de 
export și import ale R.P.R; ■ Țările cu care 
R.P.R. are relații de schimb. Consiliul de 
ajuțor reciproc economic. Contribuția R.P>R. 
la dezvoltarea și întărirea pieței , socialiste 
mondiale.

împărțirea admlnîstrativ-teritorială. Carac
terizarea economică a regiunilor administra- 
tiv-teritoriale.

Limba francezi
Morfologia. Articolul hotărît șl nehotărît, 

suprimarea articolului ; articolul hotărît con
tractat. Substantivul. Formarea pluralului și 
a femininului. Declinarea substantivului. 
Adjectivul. Formarea femininului și a plu
ralului; acordul cu substantivul. . Formarea 
gradelor de comparație. Adjectivul posesiv. 
Pronumele perspnal, demonstrativ, posesiv, 
interogativ, relativ și nehotărît. Numeralul 
cardinal și ordinal. Verbul. Verbele auxiliare 
avoir și etre. Cele trei grupe de conjugare; 
cele mai importante verbe din grupa a treia: 
lire, écrire, pouvoir, vouloir, faire, devoir. 
Moduri și timpuri. Modul indicativ: prezen
tul, imperfectul, perfectul compus, mai mult 
ca perfectul, perfectul simplu, viitorul. Modul 
imperativ și formarea lui, Modul participiu: 
prezent, trecut. Modul subjonctiv : prezentul. 
Modul condițional: prezentul. Verbe prono
minale. Forma de conjugare pasivă a indi
cativului prezent, imperfect, viitor. Adverbul. 
Cele mai frecvente adverbe: de timp, loc și 
mod. Formarea adverbelor cu sufixul 
ment. Locuțiunile adverbiale. Gradele de 
comparație ale adverbelor. '.Prepoziția. Con
juncția. Cele mai importante conjuncții coor
donatoare și subqrdonatoare. Sufixele și pre
fixele cele mai frecvente. ' ■

Sintaxa. Propoziția și ftfurile ei. Părțile 
principale și secundare ale propoziției. To
pica propozițiilor afirmative și interogative. 
Acordul participiului trecut. Noțiuni despre 
fraza formată prin coordonare și prin sub
ordonare. Propoziții secundare legate de 
cele principale prin pronumele relativ.

Principalele reguli de ortoepie, ortografie 
și punctuație.
) Se va ține seama de vocabularul însușit 
ta limba franceză în școala medie.

Ljmba germană
Morfologia. Articolul hotărît și nehotărît. 

Cele trei genuri. Declinarea articolului. ■ Sub
stantivul. Formarea pluralului. . Declinarea 
substantivului. Adjectivul atributiy și predi
cativ. Formarea gradelor de comparație. 
Declinarea adjectivelor. Numeralul cardinal 
și ordinal. Pronumele personal, posesiv, in
terogativ, relativ, demonstrativ și declirjarea 
lor. Verbele auxiliare temporale șj modale. 
Verbele slabe și tari. Verbele cu prefixe se
paratele și inseparabile; Verbele reflexive. 
Conjugarea verbelor la modul indicativ, ac
tiv și pasiv : (Prezentul, imperfectul, perfec
tul compus, tpai mult ca perfectul, > viitorul 
I). Modul conjunctiv, modul imperativ. Ad
verbul. Cele mai importante adverbe de 
timp, loc și mod. Prepoziția. Prepozițiile 
care cer cazul genitiv, cazul dativ, cazul 
acuzativ, dativ sau acuzativ. Conjuncția.

Sintaxa: Propoziția și felurile; ei. Topica 
propozițiilor afirmative șl interogative. Fra
za compusă prin coordonare cu șonjuncțiile: 
und, odpr, aber. Propoziția principală cu 
depti, darum, specifică limbii germane., To
pica acestor propoziții. Frază compusă prin 
subordonare. Topica propoziției secundare. 
Locul verbului din propoziția principală în 
fraza care începe cu o .propoziție secundară. 
Principalele reguli de ortoepie și ortografie.

La examinarea candidaților se va ține 
seama de vocabularul însușit la limba ger
mană în școala medie.

Limba engfexâ
Morfologia. Articolul hotărît șî nehotărît. 

Cazurile principale de întrebuințare și de 
suprimare a articolului. Substantivul. Genul 
substantivelor. Formarea pluralului substan
tivelor. Genitivul substantivului. Adjectivul. 
Formarea gradelor de comparație (reguli 
generale și excepții) : Adjectivul posesiv, 
demonstrativ și nehotăFÎt. Pronumele perso
nal, posesiv, demonstrativ, „interogativ, rela
tiv, nehotărît. Verbul. Verbele auxiliare : to 
be, to bave, to do. Verbe regulate. Verbe 
neregulate. Verbe defective (shall, will, can, 
may). Conjugarea verbelor la indicativ: pre
zent, perfect, perfect compus, mai mult ca 
perfect, viitor. Modul condiționai: prezent, 
trecut. Modui participiu: prezent, trecut. Mo
dul imperativ. Modul infinitiv. Diateza ac
tivă, pasivă. Forma progresivă (continuous). 
Adverbul. Formarea adverbului cu sufixul ly. 
Cele mai importante adverbe de timp, loc, 
mod. Prepoziția. Conjuncția.

Sintaxa. Propoziția șl felurile el. Părțile 
principale și secundare ale propoziției. To
pica propozițiilor afirmative, interogative, 
negative. Construirea propozițiilor imperso
nale. It Îs cold. It is hot. Construcțiile 
„there is“, „there are“ (în propoziții afirma
tive, negative și interogative). Propoziția 
subordonată relativă introdusă cu ajutorul 
pronumelor who, whom, whiph, that.

Principalele reguli de ortoepie, ortografie 
și punctuație.

Se va ține seama de vocabularul însușit 
la limba engleză în școala medie.

NE SCRIU CITITORII': * i^fat tehnic pentru tinerii mecanizatori
r»

Ion Platzner și
■' .•«-i ’ . • ■ 4

Priceputul meșter i 
Plattner a realizat 
aceasta 1500 kg. miere 
bună calitate; De mulți , .
succes metoda stupărltulut pastoral.

Meșterul Ion Platzner tnsd nu mun
cește singur. Este ajutat de Stolf“ 
teanu, Tudor Popescu și alți mi 
din G.A.S.' „Tudor Vlaclimiresci 
L/V' i IMnnatW
unul din ei nu cunoaște ca Ion Plat- ( 

? zner bucuriile, neajunsurile și bolile f 
j albinelor. Nici unul nu se pricepe atît i 
i de bine ca el, ce măsuri și cînd tre- 
j buie luate pentru a le ușura munca 
t lor neobosită.
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albinele ?

apicultor Ion f 
tn primăvara > 
de salcîm de z 

: ani aplică Ou ‘ - ...
” I i 

olan Ol- ) mneitori J 
UtTt AJ-./1..O. • »,4^ - V tVrU'17/frtZ CoCU** dilț n
Cornești, raionul Tg. Jiu. Dar nici

de salcîm de

< „In afară de trîntor, aprigul duș- 
i man al albinelor ce se află chiar în 

marea lor familie, albinele au și alți 
ț dușmani din afară. Ele lupți Bă se 
» apere de ei, dar este mult mai bine 
f <sa omul să le ajute, să le apere".

Astfel vorbește meșterul Ion Plat- 
> zner, despre îndeletnicirea sa. El și cu 
\ ajutorii săi apicultori se pregătesc să 
‘ roiască artificial încă 58 colonii pentru 
c a ajpnge la ȚUO stupi. In felul acesta 
) tn anii, viitofi vor obține mereu maij tn ani), viitori vor obține mereu 

multă miere.
Corespondent 

ION SBTRCIOG

Inginerul lor

oa-

I

Recoltarea cerealelor culcate
Xn 

»ut
na ploilor abundenta 
ultimul timp șl « ^ilôr pu- ’ R1

au fost Iul urmă 
> recol- fe

_ • vtntpril
terniee, în unele locuri cerealele t 
culcate la pămînt, tngreunlndu-ae 
totul.-

Mașinile noastre de recoltar® nu sînt _----------
me, condiții a cei 
ea ’ dispozitive p 
li destul de leșp

itn<

de plante se montează pe 
la aparatul de tăiat în fe- 

apătui consolei se Iptroduce 
etului iar suportul arc pe 

tului deasupra Piuliței aces-

dotate cu dispozitive
Celtaț

însă Ullil„1, ,,, Ul wnJ . ,H
de Cercetări pentru Mecanizarea ?i Elec-

gure re
el or cul- 
fi făcute 
institutul

tuia, fixîndu-se cu o piuliță suplimentară, 
fixează pe țaparatul de 

g degete. Se pot 
;oare la un aparat 

m _ ,_nic de ridicătoare 
se montează în caz că avem de recoltat 

. leate și 
îtează la

ridică 
mai

tșificaraa Agriculturii dă în acest sens cî- , c^eele mai rare și mai puțin cpii 
t*va indicații asupra felului în care se vor invers. Primul ridicător se monte__

degetul al 3-lea considerat din partearecolta cerealele culcate cu ajutorul fi- ' 2 12 2 22_ ___ 2____„ _2„
dicătoarelor ce se adaptează pe aparatele stingă a mașinii (privită după mers), 
tăietoare de la secerătort-legători și com- - -
Jjine. Acesta dispozitive pot.fi adaptate la 
secerătorile-legători SL-52,, SL-S4, pe 
secerători de alte mărci, și pe aparatul

Diapozitivele 
iltățile 

_... ___ ___ i-rii ce--
scurt, cu cheltuieli mici 

■ia}e‘)ugo| de procurat, 
cerătortllt-iegători se recoman

dă construirea ridicătoarelor de cereale 
culcate, după cum se vede în figura 1- 
(Ridicătorul se execută dintr-o țeava Gaz 

(1) cu lungimea de 560 mm și diametrul 
’/s țol G, care alcătuiește consola ; de con
solă Se sudează tija ridicătorului (2) con
fecționată din bară rotundă de oțel (OL 
38., cu diametrul de 10 mm, lungimea 6-'O 
mm, ; care se îndoaie după cum se vede 
în figură, precum și suportul (3) care for
mează al doilea puțiqt de fixare al ridtaă 
torului de cereale d© aparatul tăietor, 
servind în același timp și ca un arc amor
tizor. (f:g. 1). Pentru aceasta materialul
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tăietor de la combina S-4. Diș'po.-i 
recQpwmdate potzft executate în un: 
produttïbe; S.M.T.,* CHA.8., gespodlr 
lective„în termi 
și cu lț

Pent;

In cazul autocombinei S-4 confecționa
rea dispozitivului se face din același ma
terial ca la secerătorile-legători. Asam
blarea pieselor componente pînă ,ia supor
tul 3 șe face ca în figura 1. Suportul este
mai sçurt, avînd forma și dimensiunile 
arătate în' figura 2-

I 
l

l

i Pădurarii, brigadierii silvici sînt 
> meni pe care munca lor h poartă mai 
s mult prin desișurile pădurii. Munca lor 

cere ca să fie puternici, curajoși, dar 
( tot ea ii face sensibili, iubitori de na- 
? tură Cutreierind cărările pădurilor ei 
1 nu au cui vorbi, de aceea gindurile le 
i sînt singurul tovarăș al multor zile și ' 
j nopți petrecute în freamătul minunat i 
( al pădurii, iar’ atunci cînd vorbesc, f 
f vorba lor e bine cîntărită.

Calea către sufletul acestor oameni 
totuși, nu este la fel de întortochiată ca c 
și potecile pădurii pe care ei le cu
treieră, trebuie însă să știi să te apro- ? 
pii de ei, să ft-i faci prieteni, să găsești 
această cgle.

Tinărul inginer Ion Istrate se pare 
că a găsit-o. La Ocolul silvio Cîineni 
din raionul Brezoiu este iubit și apre
ciat de toți muncitorii. Deși tînăr, el se 
bucură de încrederea deplină a celor 
cu care muncește, iar sfatul luj pre- 

^.țios este tot maț des solicitat, chiar de 
t către muncitorii mai în vîrstă. El nu 
( s-a mirat de loc clnd intr-o bună zi 
f maistrul Dumitru Dafinoiu, din vorbă 
i în vorbă, i-a destăinuit marea lui dra- 
s goste pentru învățături, ci dimpotrivă 
ț l-a încurajat să-și învingă teama și să 
( Se înscrie cu încredere la Școala 
f medie tehnică silvică prin corespon- 

dență.
Datorită sprijinului pe care tinărul 

‘ inginer i l-a dat cu dragă inimă, mais- 
( trul Dumitru Dafinoiu a absolvit prl- 

mul an cu bine. Șt, succesul obținut de 
el n-a rămas fără răsunet. Mulți din
tre tovarășii lui de muncă văzînd că 
strădania nu rămîne fără răsplată, s-au 
înscris șt ei în anul I al acestei școli. 
Printre aceștia se numără și brigadie- f 
rul Oheorghe VîlcU și T. Mitoi. î

Și aceștia ca și Dumitru Dafinoiu 
s-au bucurat de sprijinul inginerului, c

Grija lui față de oameni se manifestă 
la tot pasul.. Fiecare ț 
este discutată în cele mai mici amă
nunte, jar cel care va trebui s-o înde
plinească este îndrumat cu grijă. 
Despre această grijă ar putea spune 
multe maistrul Aurel Poroș de la pe- 
piniera Dealul Crucii, tovarășul Ioan 
Vîlcu și pădurarul Nicolae Ureche. Fie- 

j care dintre ei a căpătat not învăță- 
c minte, fie că era vorba de semănatul 

ghindei sau de cea mai bună metodă 
de plantare a puieților și toți Știu că 
multe din succesele lor in muncă se 
datoresc ajutorului tovărășesc, nepre
cupețit, pe care Ion Istrate l-a dat fie
căruia dintre ei.

Intr-adevăr el a găsit calea spre su
fletele acestor oameni ai pădurilor și a 
reușit să se facă iubit de ei.

i Pgntru întreaga sa activitate tinerii 
S l-au ales să le fie secretar al organiza- 
t ției de bază U.T.M., iar organizația de 
i partid l-a primit în rîndul candidaților 
f săi. (

Pentru el nici o zi nu trece tn za- i 
dar, fără noi realizări, fiecare zi nouă 
il apropie și mgi mult de tovarășii săi 
de muncă-
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Capătul din față ai consolei este ascuțit 
și îndoit în sus. Capătul din urmă al con
solei trebuie lărgit pentru a putea fi îm
brăcat pe vîrfUl degetului.

Datorită sprijinului pe care tinărul 
inginer i l-a dat cu dragă inimă, mais-
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Corespondent 
MIHAIL TALPOȘ

Ì 
? 
? 
?
I

Rolul ridicătoarelor de plante este ca în 
mișcarea de înaintare a secerătorii-legă- 
tori să aducă plantele din poziția culcată 
la aparatul de tăiat pentru ca acestea să 
fie normal secerate, In caz că secerătoa- 
rea-legătoare nu ar fi dotată cu ridică
toare, s-ar secera in bupe condiții numai 
o parte din plante și anume acelea care
nu au fost culcate.

Condiția generală care trebuie îndepli
nită la recoltarea mecanizată a cerealelor 
culcate este c.a latura cea mai mare a par
celei de lucru să fie de-a curmezișul di
recției principale în care sînt culcate ce
realele. Nu este permis lucrul cu mașina 
în sensul de culcare a cerealelor, pentru 
că în acest caz s-ar culca și mai mult.

Dispozitivul de recoltat cereale căzuta 
asigură recoltatul în bune condițiuni, mai 
ale.s în cazul cînd culturile nu sînt prea 
dese, încurcate sau prea îmburuienite.

Pentru a fi mereu fruntași
în cele 10 brigăzi de tractoare ale 

S.M.T.-ului Costești numai trei tractoriști 
șînt vîrstnici. Restul sînt tineri, în mare 
parte utemiști. Dorința lor de a contri
bui în acest an la obținerea a 10 milioane 
tone grîu și porumb este dovedită de re
zultatele dofoîndite în timpul arăturilor și 
însămînțărilor de primăvară, la pregătirea 
bunei desfășurări a recoltatului șl a celor
lalte lucrări agricole de vară. în muncile 
de primăvară, fruntașă pe stațiune a fost 
brigada condusă de utemisțul Nedelea 
Alexandru care și-a depășit planul cu 
276,76 hantri,

întrecerea pentru cîștigarea titlului de 
,,cel mai bun tractorist“ a fost dștigată 
de utemistul Constantin Gheorghe care 
și-a realizat planul în proporție de 295,6 
la sută. Realizările lor și ale multora, au 
contribuit la depășirea planului pe sta
țiune cu 60 la sută.

Toate aceste rezultate se datoresc bunei 
planificări’ și organizărj a muncii și 
creșterii conștiințe; politice a tractoriștilor, 
a simfuluj de răspundere față de sarci
nile ce le revin pentru creșterea produc
ției agricole la hectar. Aceasta se dato- 
rește și activității organizației U.T.M.

în vederea stringerii la timp a recoltei, 
comitetul organizației U.T.M. a acordat o 
mare importanță mobilizării tractoriștilor 
la pregătirea întregului inventar. Revizu
irea tuturor tractoarelor, a seperătorilor- 
legători, a batozelor, plugurilor, discuitoa- 
relor precum șj aprovizionarea cu com
bustibil au fost sarcini care trebuiau re
alizate intr-un timp scurț și nu puteau 
fi îndeplinite fără participarea vie a ti
neretului.

La repararea tractoarelor și mașinilor 
agricole au muncit cu ardoare toți trac
toriștii. Ascultînd sfaturile utemistului 
Leca Petre, inginer mecanic, tractoriștii 
utemiști Papă Marin, Constantin Gheor
ghe, Bolborici Stelian și tinerii. Dumi- 
trescu Gheorghe și Geană Ion, au adus 
un mare aport la pregătirea temeinică 
pentru recoltare. Mulți tineri s-au eviden
țiat la aprovizionarea cu carburanți. După 
terminarea reparațiilor, comitetul organi
zației U.T.M. n-a considerat încheiată 
munca în vederea terminării la timp a

recoltatului, ci s-a îngrijit de organizarea 
muncii politice.

Prin conferințe, consfătuiri, discuții pe 
diferite teme și munca de la om la om, 
s-a arătat tractoriștilor importanța recol
tatului la timp și în bune condițiuni. Cu 
această ocazie s-a putut constata că unii 
tractoriști, au nevoie de ajutor pentru ri
dicarea pregătirii profesionale. La propu
nerea comitetului organizației U.T.M. s-a 
organizat cu aceștia cursuri speciale care 
îi ajută la creșterea calificări; lor.

Pe baza învățămintelor trase din lip
surile organizării și desfășurării întrecerii 
socialiste în timpul campaniei de primă
vară, comitetul organizației U.T.M. spri
jină comitetul de întreprindere ajutîndu-1 
să fixeze obiective reale menite să con
tribuie la întărirea spiritului de răspun
dere al tractoriștilor față de sarcinile ce 
le au, la creșterea grijii față de tractoare 
și mașinile agricole, la ridicarea califi
cări; tractoriștilor, la ajutarea celor ce 
au o calificare inai slabă.

Ținînd cont de planul fiecărei brigăzi 
și de pregătirea tractoriștilor, s-a trecut 
la instruirea organizatorilor de grupă 
U.T.M. pentru a ști cum să-și desfășoare 
activitatea pe toată durata lucrărilor. 
Fiecare brigadă a fost dotată cu biblio
tecă volantă, înzestrată cu broșuri teh
nice, cărți cu caracter cultural, politic șl 
ideologic. S-au luat de asemenea măsu
rile necesare pentru difuzarea și citirea 
cu regularitate a ziarelor. La toate aces
tea se adaugă măsurile tehnico-organiza- 
torice luate de colectivul de conducere 
pentru înlăturarea timpilor morți prin 
aprovizionarea cu combustibil, înlătura
rea imediată a unor eventuale defecțiuni 
a tractoarelor și mașinilor agricole și 
crearea unor condiții bune de hrană și 
cazare pentru mecanizatori.

Cu mașinile și uneltele bine reparate șî 
cunoscând sarcinile ce le revin, tractoriș
tii de la S.M.T. Costești încep recqltgtul 
la vreme și luptă pentru a asigura suc
cesul muncilor de vară. Ei se străduiesc 
să păstreze cu cinste titlul de stațiune 
fruntașă pe regiune-

GH. SOCOTEANU, 
corespondentul „Scìnteli tineretului“ 

pentru regiunea Pitești
~ 11 — 1 1 OOOOO-—..

r e c e ir? I e Adevărul despre un strălucit violonist *)
Copil fiind, priveam cu deosebită des

fătare și admirație în sălile unui Conser
vator de provincie, studenți zeloși ce de
puneau zile și săptămîni întregi neobosite 
strădanii pentru a birui pasajele „diabo
lice“, totuși de o simplitate uriașă, pro
prie tocmai marilor creații din „Capricii
le“ sau „Concertele“ lui Paganini.

Această, imagine mi-a venit în minte, 
atunci cînd, după o neîntreruptă lectură, 
am închis copertele cărții scriitorului so
vietic A. Vinogradov „Defăimarea Iui Pa
ganini“, strălucită pledoarie în favoarea 
creației genialului violonist genovez, a 
artistului militant pentru libertatea și fe
ricirea popoarelor.

Cartea e născută pe baza unei profunde 
cunoașteri a relațiilor social-pol’tice de la 
sfirșitul veacului al 18-lea șt începutul ce
lui de al 19-lea, pe baza Unei serioase 
documentări istorice și biografice. Sfărî- 
mînd păienjenișul de infamii și defăimări 
cu care slujitorii papei și istoriografii bur
ghezi au căutat să înconjoare viața, mun
ca și creația înflăcăratului artist italian, 
cunoștințele și fantezia lui A. Vinogradov 
au țesut viu și autentic biografia celebru
lui violonist genovez. Ea ne oferă posi
bilitatea să cunoaștem adevărul despre 
artistuț care după ani de zile de muncă 
titanică, încordată, pentru pătrunderea tu
turor ..tainelor“ viorii, colindă drumurile 
Europei bîntuită de furtuni sociale, însu
flețind. înălțînd și înnobilînd sufletele au
ditorilor săi. în zilele cînd se auzea clo
potul ce prevestea revoluțiile din 1848,

decât papagalul pentru flașnetar, socotin- 
du-1 o simplă mașină care poate să-i aducă 
un anumiț ciștig. „Tata m-a învățat să 
cînt din vioară, mi-e dragă vioara, dar 
tata face totul ca. s-o .urăsc" — spunea 
peste cîțiva ani Nicollo. învingind obo
seala, de multe ori și foamea, Nicollo Pa- 
ganini iși croiește cu greu drumuj spre 
înălțimile adevăratei arte creatoare. Zi și 
noapte, fără răgaz, el studiază cu o sîr- 
guință neobosită, iși însușește întreaga 
muzică clasică italiană, elegiile lui Co- 
relli și fermecătoarea muzică a lui Tar- 
tini, concertele lui Viyaldi și gingașa li
rică a lui Vioțti, tehnica violonistică, le
gile sunetelor Pe care ajunge să le stă- 
pîhească Ja’perfecție.

Curînd. numele lui Paganini răsună în 
întreaga Italie. Cu vioara sub braț, el cu
treieră patria sa subjugată de puterile 
străine. Fiecare concert sporește numărul 
admiratorilor săi. Din carte apare limpede 
că genialitatea creației și interpretării ar
tistice a lui Paganini apărea pentru po
poarele Europei ca simbol ai glorioaselor 
tradiții culturale ale poporului italian, ale 
poporului care lupta cu vitejie împotriva 
stăpînitorilor străini. ..

în scurt timp Paganini- cucerește pre
țuirea celor mai mari personalități mu
zicale ale epocii. Un qpisod semnificativ 
al cărții este, din acest punct de Vedere, 
momentul c'nd Frantz Liszt, după ce l-a 
ascultat prima oară pe Paganini, mărtu-

Nicollo, Paganini, elev al maeștrilor Fer- 
dinand Paer și Niecco. înflăcărați carbo
nari revoluționari, se alătură și el suflului 
înnoitor ce cutreieră Europa.

Pagină după pagină înaintea noastră ae 
perindă viața marelui violonist. Iată-I pe 
micul Nicollo în Genova natală, în casa
în care sălășluiau mizeria și foametea, 
bătut de un părinte ursuz ți meschin, 
pentru car* fiul »ău însemna mai puțin

risește că concertele acestuia au însemnat 
schimbarea cursului vieții sale. Ascultîn- 
du-1 pe excepționalul .virtuos,. L:'szt s-a 
hotărît ca prin înfrîngerea oricăror greu
tăți materiale sau morale să-și dăruiască 
de acum încolo întreaga viață creației, 
ințerzicîndu-și orice apariție în fața pu
blicului pînă ce „planul nu va ajunge în 
mîna sa o unealtă tot atît de ascultătoare 
ca vioara în mîna acestui violonist zăna-
tic, eare-și dăruiește însăși viața artei, 
istovindu-și inima *i nervii".

Dar toate aceste uriașe succese ale artei 
lui Paganini obținute în sălile de concerte 
din Roma sau Londra, Berlin sau Franck- 
furt, Paris sau Viena au fost murdărite, 
mînjite cu noroi de dușmani înverșunați. 
Forțele reacționare ale Italiei nu puteau 
ierta marelui patriot italian apropierea sa 
de organizațiile revoluționare ale carbo
narilor, dușmănia lui față de tot ce era 
minciună, prefăcătorie, îngrădire a liber
tății de gindire, de acțiune, nu puteau 
uita ateismul lui consecvent și mai ales 
faptul că fabuloasele sume încasate de pe 
urma concertelor lui Paganini nu intrau 
în vistieria Vaticanului. Cartea lui Vlno- 
gradov pune în lumină faptuj că, tot ce 
era mai murdar în Europa vremii, se 
unește împotriva lui Paganini, pentru a 
lovi, pentru a nărui pe marele artist-ce- 
tățean.

„Muzica lu,i e de mii de ori mai pri
mejdioasă decît o sută de predici iaco
bin«“, exclama unul din slujitorii Papei. 
Și aceasta în timp ce marii muzicieni ai 
Europei, milioanele de iubitori ai muzicii 
se plecau în fața geniului lui Paganini.

Zguduitoare sînt pentru cititori ultimele 
capitoje aje cărții în care Vinogradov 
descrie avalanșa de calomnii și acte ban
ditești dezlănțuite de forțele reacționare 
ale vremii împotriva lui Paganini. Boala 
și. infamiile grosolane îl răpun în plin 
apogeu al forțelor sale creatoare. :’a 
după 17 an; de la moartea sa Papa a 
nevoit" să aprobe ca trupul „ateului“ 
Paganini să fie dat pămîntului.

„Defăimarea lui Paganini“ — valoroasă 
lucrare în caracter monografic, care pune 
în adevărata ei lumină creația lui Nicollo 
Paganini — reprezintă pentru tineretul 
nostru un prilej nimerit de a sorbi învă
țăminte de preț din viața și creația unui 
genial artist.

IOSIF SAVA

*) A. Vinogradov — „Defăimarea Iul 
Paganini“. Editura „Cartea rusă“.



Să facem comerț socialist!
Deși »-ar părea oă nu-i greu să vor

bești despre activitatea brigăzii pe care 
o conduci, încerc totuși un sentiment de 
neliniște, gîndindu-mă că poate n-am să 
reușesc să redau destul de bine experiența 
acumulată în fiecare zl de muncă.

Brigada noastră a împlinit, în urmă cu 
dtve timp, un an de 
activitate, an în care 
n-au llpsh bucuriile 
dar nici greutățile, 
începutul, în spe
cial, ne-a pus în față 
o sèrie întreagă de 
întrebări : cum să 
ne organizăm mun
ca, cu ce să începem 
întîi etc., întrebări 
inerente oricărui în
ceput. Nu se poate 
spune că membrii 
brigăzii nu aveau 
cunoștințe teoretice. 
Viorica Negrău, Lu- 
creția Pop, Elena 
Crainic, Florica Dra
go?, absolvente ale 
școlii profesionale 
comerciale, au dove
dit încă de la început 
seriozitatea cu care
s-au pregătit în anii de școală. Ceea ce 
le lipsea era practica și aceasta urma să 
o dobândească în procesul muncii.

Am început să ne sfătuim în legătură 
cu problemele care ni se puneau în față 
și de fiecare dată concluziile la care ajun
geam erau comunicate organizației de 
.partid șj organizației U.T.M. care ne-au 
sprijinit îndeaproape.

Folosind îndrumările ce ni se dădeau 
am organizat munca după experiența re
numitului lucrător din comerțul sovietic 
— Korovkin. Fiecare membru din brigadă 
a primit să răspundă de cîte un raion. 
Sarcina nu era deloc ușoară, mai cu seamă 
că magazinul nostru — „Alimentara“ 
nr. 29 din orașul Oradea — este zilnic 
vizitat de un număr mare de cumpără
tori.

Tinerii trebuiau, să răspundă de curățe
nia din magazin, de aranjarea mărfurilor, 
de aprovizionarea raioanelor, de deservi
rea oamenilor muncii.

Asumiîndu-ne o asemenea responsabili
tate noi am reușit să ne însușim o atitu
dine civilizată, plină de grijă, față de fie
care cumpărător sau vizitator.

Pentru ca lucrurile să meargă bine, în 
cursul zilei. membrii brigăzii noastre vin 
în magazin cu 10 minute înainte de des
chidere. Nimeni nu ne-a cerut acest lu
cru, dar experiența ne-a dovedit că în 
acest timp ne putem pregăti satisfăcător 
locurile de muncă. Și seara, după închi
dere, nimeni nu se grăbește să plece acasă. 
Acest« este un indiciu că fiecare tânăr 
el nostru își iubește munca. Ți-e mai 
mare dragul să-i vezi lucrînd. Mărfurile

sint frumos stivuite, rafturile goale stat 
complectate ca la comandă. După ce »-au 
convins că și-au făcut datoria, flecare tl- 
năr pleacă spre locuința sa. A doua zl to
tul este aranjat și munca poate începe 
fără nici o întârziere.

Cu toate acesteia, er fi greșit să spu
nem : „Noi n-avem 
lipsuri“,,. La început 
au existat cazuri de 
indisciplină, mani
festată sub diverse 
aspecte : absențe ne
motivate, atitudine 
nejustă față de cum
părători etc. Cel mai 
bun procedeu pe 
care l-am folosit ”U 
fost discuțiile indi
viduale și colective 
cu cei care s-au fă
cut vinovați de. ase
menea abateri. Și șe
dințele lunare de 
analiză a activității 
ne-au ajutat în edu
carea tinerilor. La 
ridicarea indiscipli- 
naților în rândurile 
fruntașilor a contri
buit mult întrecerea

socialistă, o întrecere vie în care fiecare 
ardea de dorința de a fi în frunte. Fără 
prea multe ședințe, obiectivele fiind fi
xate de însăși natura muncii noastre, în
trecerea a cuprins pe fiecare. în centrul 
atenției au stat, firește, două sarcini , im
portante pentru comerțul nostru socialist: 
îndeplinirea integrală a planului la vîn- 
zari și restituirea ambalajelor.

Brigada noastră a înregistrat în fiecare 
lună succese noi. Meritul tinerilor reese 
și din faptul că în anul trecut — în cin
stea zilei de 23 August — unitatea noas
tră a primit drapelul de unitate fruntașă 
pe întreprindere. O asemenea prețuire a 
muncii ne-a însuflețit și mai mult, ne-a 
călăuzit în drumul nostru spre succese 
și mai meri.

în curând vom întâmpina după Festiva
lul Mondial de la Varșovia un nou 23 Au
gust. Fiecare se gîndește cu emoție la bi
lanțul pe care-1 vom prezenta. Primul 
succes poate fj sintetizat în faptul că bri
gada .păstrează cu cinste drapelul ce ne-a 
fost conferit, apoi dorința noastră de a 
munci este un îndrumar că sărbătoarea 
eliberării via fi întâmpinată așa cum se 
cuvine. Brigada noastră va dovedi odată 
mai mult că elanul tineretului este nestă
vilit și că pus în slujba apărării păcii el 
face cu adevărat minuni.

TEODOR NUȚIU 
responsabil de brigadă 

de btină deservire 
decorat cu „Medalia Muncii“ 

magazinul „Alimentara“ nr. 29 
Oradea
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Pionierii în vizită la muncitorii oțelari 
ai Hunedoarei

Cu mult timp înainte de terminarea 
anului școlar, cadrele didactice ș{ pionierii 
de la Școala elementară de 7 ani din co
muna Apoldu de Jos, raionul Sebeș, regiu
nea Hunedoara s-au pregătit pentru ex
cursia proiectată în orașul Hunedoara.

N-a fost uitat nici cel mai. mic amănunt. 
Pînă și la stația de radioficare locală în 
cadrul emisiunii ,,Cravata roșie" s-a vor
bit despre felul cum trebuie să pregătea
scă părinții copiii care pleacă în excursie.

Cînd totul a fost gata, excursioniștii au 
pornit la drum.

Un șuierat puternic de locomotivă și 
trenul se puse în mișcare. In vagon, mare 
animație. Zeci de pionieri își exprimă 
bucuria prin cîntec, rîs, glume și discu
ții aprinse pe diferite teme. In multe sta
ții personalul de mișcare ne urează, drum 
bun. In fața noastră se întind lanuri bo
gate de grîu, porumb, cartofi etc. In va
goane din nou veselie: cîntece pionierești, 
cîntece populare. Alții stau liniștiți la fe
reastra vagonului și-și notează cele vă
zute. Gîndurile noastre sboară mai iute 
ca trenul către orașul-cetate a fontei și 
oțelului — Hunedoara. Ajungem în noua 
gară a orașului. Impunătoarea clădire a 
gării clădită în anii puterii populare te 
uimește pe drept cuvînt prin înfățișarea 
și măreția sa. In spatele gării se înalță 
clădirile orașului muncitoresc. Au apărut 
aci magazine mari bogate în mărfuri de 
tot felul; s-au deschis noi alimentare, 
aprovizionate din belșug. S-a construit o

nouă piață, se construiesc noi școli, spi
tale, cinematografe, se amenajează grădi
nițele și Se înfrumusețează străzile.

La intrarea în Combinatul siderurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej” ne-am împărțit în 
două grupe, fiecare grupă avînd cîte o 
călăuză. Am vizitat pe rînd cele patru 
furnale vechi și noul furnal. Am cunoscut 
îndeaproape pe muncitorii furnaliști, oțe
lari, laminatori, strungari, mecanici etc. 
Am stat de vorbă cu ei despre munca lor, 
despre viața lor.

Am vizitat apoi pe rînd, oțelăria, lami- 
noarele, atelierul mecanic etc. In toate sec
țiile, muncitorii ne-au primit cu dragoste 
și bucurie. Cu deosebită grijă tovarășii 
noștri mai mari ne-au explicat unele pro
cese ale producției pe care noi le cu
noaștem numai teoretic.

Vizita noastră în combinat a întărit nu 
numai cunoștințele căpătate în școală, ci și 
prietenia dintre elevi și muncitori. Elevii 
cunosc acum munca plină de abnegație 
a muncitorilor pentru a da patriei cit 
mai multă fontă și oțel. Exemplul mun
citorilor îi va călăuzi în munca lor de 
zi cu zi. Ei și-au dat seama că pentru a 
fi furnalist, strungar, topitor sau meca
nic trebuie să-ți însușești mai întîi temei
nic toate cunoștințele predate în școală. 
De acest lucru vor ține seamă în noul an 
școlar.

NICOLESCU ȘTEFAN 
Instructor superior de pionieri

Repartizarea în producție 
a absolvent lor 

Institutului medico-farmaceiitic
Marți dimineața, în aula Facultății de 

medicină generală din București a Început 
repartizarea în producție a absolvenților 
din acest an al Institutului medico-far- 
maceutic.

în cuvântul de deschidere, acad. Ștefan 
Milcu, rectorul Institutului medico-far- 
maceiutic, a arătat sarcinile care stau în 
fața absolvenților la locurile de mujică.

Dr. Voinea Marlnescu, ministrul Sănă
tății, a subliniat că prezentarea sută la 
sută la locurile de muncă ce șe găsesc 
ih mediul rural — este răspunsul pe care 
noua promoție de absolvenți ai Institutu
lui medico-iarmaceutic îi dă chemării 
partidului șl guvernului. Prin munca lor. 
medicii repartizați în mediul rural au po
sibilitatea să ajungă la treapta ierarhică 
cea mai înaltă.

După șase lunj de stagiu, absolvenții cu 
diiplomă de merit pot veni în clinici, la 
catedre etc. „iar cei care eu obținut un 
singur „suficient“ și numai „foarte bine“, 
după un an. Restul absolvenților vor lucra 
la locul de repartiție timp de trei ani.

A mai luat cuvântul dr. Cezar Dimitriu, 
din regiunea Constanța, absolvent al In
stitutului din anul 1953, care a scos în 
evidență realizările pe care le poate ob
ține un medic din mediul rural în folosul 
sănătății oamenilor muncii.

S-a trecut apoi la repartizarea pe spe
cialități a tinerilor absolvenți. Dintre ab
solvenții cu diplome de merit de la Facul
tatea de pediatrie Constantin Stigleț și-a 
ales spitalul din Zimnicea, regiunea Bucu
rești, Hilda Lazarovici, spitalul de ccipii 
din Bîrlad, iar Marin Ciobanu, circa sa
nitară din Caravaneți, raionul Tr. Mă
gurele, regiunea București. De la Facul
tatea de medicină generală Ana Giurea 
Popescu a cerut stațiunea climaterică 
Bazna, raionul Mediaș, iar Octavian 
Hoancă, circumscripția Onești, raionul Tg. 
Ocna, regiunea Bacău. Dintre primii cla
sați de la Facultatea de higienă, Nicolae 
Chiotan și-a ales sanatoriul TB.C. Agi- 
gea, regiunea Constanța, iar Sergiu Sfoen- 
ghea, Sanepid-ul Buzău. De la Facultatea 
de stomatologie, Alin Cărnaru a cerut 
spitalul unificat Clîmpina, regiunea Plo- 
ești, iar Bogdan Mihăilescu, sanatoriul 
T.B.C. Balotești, regiunea București.

(Agerpres)

Recoltatul în regiunea Craiova
în întreaga regiune Craiova recoltatul 

este în plină desfășurare. Iri raionul Ca
lafat, de pildă, pînă în dimineața zilei 
de 12 iulie păioasele au fost recoltate de 
pe suprafața de 18.356 ha., planul de re
coltare fiind îndeplinit în procent de
92.7 la sută. Aproape în toate gospodă
riile agricole colective din acest raion a 
început treierișul, paralel cu aceasta 
executîndu-se dezmiriștiful și însămîn- 
țarea de porumb furajer în miriște.

Avansați cu recoltarea păioaselor date 
în pirgă stat și lucrătorii ogoarelor din 
alte raioane situate în sudul regiunii. 
Astfel, pînă la 12 iulie planul de seceriș 
în raionul Băilești a fost îndeplinit în 
procent de 85,8 la sută, în raionul Cuj- 
mir de 81 la sută, în raionul Segarcea de
72.8 la sută. Pînă în dimineața zilei de 
12 iulie în regiune păroasele au fost re
coltate de pe suprafața de 159.548 ha., 
ceea ce reprezintă realizarea planului ge
neral de recoltare a păioaselor în procent 
de 35 la sută,

0 nouă întovărășire agricolă
In satul Balabancea din regiunea Ga

lați a luat ființă de curind o nouă înto
vărășire agricolă, a 266-a întovărășire din 
regiune. In noua întovărășire 25 de fa
milii de țărani muncitori vor lucra în co
mun o suprafață de 77 ha. în adunarea de 
constituire țăranii muncitori întovărășiți 
au ales în comitetul de conducere pe 
fruntașii recoltelor bogate Radu Neraau, 
Ion Toader și alții.
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Tineretul 
este chezășia 

viitorului”
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Inovații și raționalizări în domeniul sanitar
Mișcarea inovatorilor cunoaște în țara 

noastră un mare avînt nu numai în ra
murile producției industriale, ci și în alte 
domenii de activitate.

In domeniul sanitar, de pildă, numă
rul de propuneri de inovații a crescut cu 
200 la sută în 1954 față de 1953, iar numă
rul inovațiilor aplicate în 1954 este de 9 
ori mai mare deoît în 1953. Numeroși 
muncitori sanitari, medici și tehnicieni 
chimiști, farmaciști care lucrează în in
stitutele de cercetări, de învățământ, în 
spitale și laboratoare au prezentat valo

roase propuneri privind îmbunătățirea 
aparaturii medicale, metode practice de 
laborator, noi medicamente etc. Inova
țiile muncitorilor sanitari din țara noas
tră cuprind cele mal variate domenii me
dicale, de la simple raționalizări și îmbu
nătățiri tehnice pînă la metode noi de 
diagnostic, tratament sau cercetare 
științifică.

In cinstea apropiatului Congres al Sin
dicatului muncitorilor sanitari se va des
chide la București o expoziție a inovații
lor din domeniul medico-sanitar.

(Agerpres)
OOOOO

Noi blocuri muncitorești se ridică și în orașul Cluj. In cinstea zilei de 23
August se va da în folosință și acest bloc care cuprinde 18 apartamente; flecare 
compus din două camere, bucătărie, baie, cămară șl hol.

Foto: RADU COSTIN

Ce pregătiți 
pentru Festival?

In cadrul anchetei Întreprinse de ziarul nostru pe tema: „Ce pregătiți 
pentru Festival ?“, un redactor al ziarului nostru s-a adresat de curind cîtorva 
Iaureațl al concursurilor organizate în cinstea Festivalului- In numărul de astăzi 
publicăm declarațiile compozitorilor Alfred Mendelsohn, maestrul emerit al 
artel din R.P.R., Zeno 
tovarășilor Radu Paladi 
„Hai să-ncingem jocul“.

Vancea, maestru emerit al artei din R.P.R., precum și 
și Nlna Cassian, compozitorul șl poeta piesei corale.

★ ★

Invitația Uniu
nii Compozitorilor 
adresat^ membri
lor ei, de a par
ticipa în număr 
cit mai mare la
concursul național de compoziție orga
nizat de către Comitetul Național al 
celui de al V-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților pentru Pace 
și Prietenie de la Varșovia a trezit în 
noi un sentiment de deosebită bucurie. 
A participa alături de tineret la un 
concurs al tineretului, în cinstea aces
tuia, cu scopul de a sublinia prin par
ticiparea noastră a tuturor, importanța 
deosebită a înfrățirii tineretului de pe 
întregul glob pămîntesc, constituie fără 
îndoială o sarcină de onoare pentru 
orice compozitor, tînăr sau mai vîrst- 
nic, care prin arta sa vrea ț)ă slujească 
progresul, apropierea frățească între 
popoare, pacea omenirii.

Nobila emulație între compozitorii 
mai vîrstnici și cei tineri, dintre cari 
ce mai mulți au fost sau sint încă ele
vii noștri, a fost un fericit prilej de u 
constata. încă odată elanul creator, ta
lentul șj pregătirea profesională a aces
tui tineret.

Lucrările premiate ca și cele nepre
miate scrise cu ocazia aceasta de com
pozitorii noștri tineri îndreptățesc la 
cele mai frumoase nădejdi tn privința 
dezvoltării viitoare a creației muzicale 
din țara noastră. Mă bucură deosebit 
de mult, că lucrarea mea, „Suita pen
tru cvartet de coarde" a obținut îm
preună cu lucrarea atît de frumoasă 
„Andante și Rondo", a colegului meu 
Ludovic Feldmann, premiul intii. Dacă 
impulsul de a scrie această compoziție 
mi-a fost dat de apropiatul Festival, 
conținutul ei a fost inspirat de tineret, 
de năzuințele sale puse în slujba fău
ririi unei vieți plină de lumină.

Cele cîteva idei poetice care stau la 
baza celor patru părți ale cvartetului 
sint strîns legate de epoca tinereții. Ele 
conțin și ecourile tinereții mele pro
prii de altă dată. Preludiul exprimă 
visările tinereții, partea doua, un 
Scherzo cu un colorit care redă fră
mântările, incertitudinile omului tn ti
nerețe; partea treia (Fuga), înclinarea 
spre studiu și disciplină, iar partea de 
încheiere, bucuria de a trăi, spiritul 
de acțiune, veselia și exuberanța tine
retului.

Aș fi fericit, dacă intențiile mele de 
a exprima în lucrarea mea sentimente 
legate de vîrsta tinereții de care ne 
aducem aminte cu atîta drag, ar trezi 
în cei ce o ascultă aceleași sentimente, 
care m-au stăpînit în timpul cînd 
compuneam lucrarea.

Compoziția mea poartă următorul 
motto: „Tineretul este chezășia viito
rului“ și am compus lucrarea în cre
dința fermă că tineretul nostru și cel 
de pretutindeni va făuri acel viitor lu
minos spre care tindem cu toții și pen
tru realizarea căruia nici un efort nu 
trebuie precupețit.

Lucrările noastre — 
arme tn lupta pentru pace
Am participat cu multă dragoste 

concursul național în cinstea celui 
al V-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților pentru Pace și 
Prietenie de la Varșovia, am scris mai 
multe lucrări printre care au fost pre
miate ,,Preludiu și allegro pentru cvar
tet de coarde și harpă", precum și cîn
tecul „Ziceți hora ca la noi" pe ver
suri de M. Banuș.

Aștept cu emoție rezultatul hotărîrii 
Comitetului Național al Festivalului 
care va decide asupra lucrărilor tri
mise de țara noastră la concursul in
ternațional de la Varșovia.

In lucrarea mea „Preludiu și allegro 
pentru cvartet de coarde și harpă" am 
încercat să redau unele trăsături ale 
tineretului ; gindirea sa poetică. încre
derea sa în viitor și umorul său.

Cîntecul premiat în cadrul concursu
lui de creație muzicală se compune din 
strigături de horă, așa cum se obiș
nuiesc în jocurile noastre țărănești.

Maria Banuș a scris versuri pline de 
voioșie și chiar de haz.

Cîntecul are o factură populară, ve
selă, dar nu lipsită de hotărîre.

Pe noi nu ne lasă indiferenți ceea 
ce se întîmpla în lume. Și nu așteptăm 
eu brațele încrucișate soluții.

Ne străduim fiecare să ne aducem 
contribuția la lupta pentru destindere, 
pentru prietenie și pace între popoare.

Cred că și noi creatorii avem un cu
vînt de spus șl cei mai buni dintre noi 
și-l spun răspicat

la 
de

Bucuria și pacea vor triumfa

In fiecare an, sute de mii de oameni ai 
muncii din patria noastră ilși petrec con
cediul de odihnă sau pleacă să-și îngri
jească sănătatsa în pltoreștile stațiuni 
balneo-climaterice de pe litoralul Mării 
Negre sau de la poalele munților. An de 
an, cresc și sumele alocate în acest scop. 
Prevederile bugetare pentru trimiterea 
oamenilor muncii la odihnă în 1955 sânt 
de 9 ori mai mari decît cela din 1949, iar 
bugetul Asigurărilor Sociale a crescut cu 
19,9 la sută față de anul 1954.

Cu ajutorul acestor sume s-au efectuat 
numeroase lucrări pentru înfrumusețarea 
stațiunilor și sporirea capacității de ca

Ceea ce m-a a- 
tras îndeosebi în 
lucrarea lui Radu 
Paladi a fost ca
racterul ei de 
„dans cîntat", de 
joc cu strigături 
atît de aproape de 
arta noastră popu
lară — expresie a' 
unui elan neinfrî- 
bucurii. Cîntecul 

mai liniștit.
nat, a unei mari 
se încheagă la început 
în surdină și crește treptat, se întețește 
asemenea unei flăcări, pînă la un sfîr- 
șit triumfal, pînă la o adevărată explo
zie de bucurie și vigoare.

Cel mai greu lucru a fost să găsesc 
imaginea centrală pe care s-o pot pre
lucra și crește pe măsura muzicii. 
M-am oprit, în cele din urmă, la ima
ginea unui dans pătimaș pe care l-am 
concretizat intr-o flacără pe care nici- 
un vînt n-o poate dobori, nici o ploaie 
n-o poate stinge. Astfel, am legat în 
mod firesc imaginea flăcării biruitoare 
de hora înflăcărată a popoarelor 
in inspirația lor comună către pace, 
in lupta lor împotriva vîntulu; rău 
care ar năzuj să le stingă bucuria și 
viața. Cred că, în felul acesta, am dat 
expresie verbală sentimentelor și stării 
de spirit care au stat la baza compo
ziției lui Radu Paladi.

Mă bucur că munca noastră comună 
a primit o, înaltă apreciere din partea 
juriului și nădăjduiesc că în zilele 
Festivalului cîntecul își va aduce con
tribuția la întărirea prieteniei dintre 
tinerii din lumea întreagă, sub sem
nul bucuriei și al păcii.

■?.

Cină am ascultat pentru prima oară 
schița lucrării lui Radu Paladi, am 
simțit dorința vie de a-i crea cuvintele 
corespunzătoare, deși a compune ver
suri pe o muzică gata scrisă este un 
lucru mai întotdeauna dificil și riscant. 
Riscul constă mai ales în faptul că 
frazele muzicale fiind deseori inegale 
ca ’ritm, atrag după sine versuri care 
își pierd armonia citite separat și care 
nu se valorifică decît în contact indi
solubil cu muzica respectivi. Am 
bucuroasă că, de astă dată, ritmul 
sului popular s-a dovedit adecvat 
lodiei compuse de Radu Paladi,
fel că poezia cîntecului, citită aparte, 
nu are un aspect inform și forțat.

„Hai să-ncingem jocul”
Festivalurile mondiale ale tineretu

lui sint una din cele mai frumoase și 
mai iubite sărbători He tinerilor Mș- 
tri. Elanul și entuziasmul cu care ei se 
pregătesc pentru întîlnirile cu tinerii 
din întreaga lume emoționează și înflă
cărează. Artiștii noștri nu au rămas 
niciodată departe de acest șuvoi de en
tuziasm. Cu atît mai mult acum, dună 
ce cu 2 anj in urmă au trăit ei înșiși 
minunațe clipe de înfrățire cu oaspeții 
de pește mări ș; țări, creatorii noștri 
au pornit cu forțe noi la făurirea de 
lucrări închinate celui de al V-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și Stu
denților pentru Pace și Prietenie de la 
Varșovia.

în lucrarea mea ce-a fost premiată 
la Concursul național de creație muzi
cală — piesa coral 
să-ncingem jocul“ — 
dau imaginea forței 
bucuriei de viață ce 
neretul nostru.

Versurile scrise anume pentru acea
stă piesă de poeta Nina Cassian, o în
tregesc mărindu-i puterea de convin
gere.

simfonică „Hai 
am căutat să re* 
de nestăvilit, a 
caracterizează ti-

fost 
ver
me- 
ast-

zare. Astfel, la Sinaia, Predeal, Borsec, 
Tușnad. Sovata, Govora, Zăbala și altele 
s-a mărit capacitatea de cazare, iar re
cent s-a deschis o nouă stațiune clima
terică la Stâna din Vale.

Unele stațiuni ca, de exemplu, Borsec, 
Sinaia, Predeal, Călimănești. Sovata, Go
vora au fost amenajate pentru a primi 
oamenii muncii la odihnă în tot cursul 
anului. La Tușnad și Amara s-au refăcut 
și s-au pus în funcțiune pavilioanele de 
băi calde, iar la Călimănești va funcționa 
în curind un nou sanatoriu balnear cu o 
capacitate de 250 de locuri. Pentru prima 
oară începînd din acest an sanatoriile

balneare de la Eforie, Vasile Roaită și 
Techirghiol vor funcționa și în timpul : 
iernii. La Techirghiol a luat ființă un sa-., 
natoriu pentru convalescenta copiilor car» 
au suferit de poliomielită.

Alocarea de fonduri sporite stațiunilor 
și lucrările care s-au realizat în fiecare 
an au avut ca rezultat creșterea continuă 
a numărului oamenilor muncii care-și pe
trec concediul de odihnă in stațiunile 
balneo-climaterice. Aproape 590.000 de 
muncitori, tehnicieni, funcționari și co
pii pleacă în acest an la odihnă în crle. 
mai frumoase și mai pitorești regiuni ala..’ 
țării. .

Nu există Bastilie în calea poporului francez
Niciodată nu se va șterge din memoria 

poporului francez imaginea cruntei Ba- 
stilii, acea Bastilie ce exprima cu putere 
de simbol asuprirea și teroarea, fărăde
legile și decăderea morală a aristocrației 
și absolutismului feudal.

Fresca ultimelor decenii din secolul 
XVIII alătură desfrâul din somptuoasele 
săli ale palatelor de la Versailles sau 
Trianon de vagabondajul și cerșetoria 
ce-și aveau izvorul îh lipsurile în care-și 
trăia zilele populația „de jos“ a Franței. 
Era epoca marchizilor cu peruci pudrate, 
a dantelelor spumoase, a grelelor brocate 
în aur. In „lumea mare“, în sunetul idi- 
liac al menuetelor, se împărțeau favoru
rile. se jefuiau averi nemuncite. Era epoca 
cînd poporul împovărat de impozite uriașe 
era batjocorit, iar demnitatea lui strivită 
în picioare.

în acele zile cineva s-a adresat minis
trului Foulon :

— Poporul nu mai are pîine. Exce
lență...

— N-are canalia pâine I N-are decît să 
crape fin...

Mizeria, lipsurile constituiau realități la 
fel ca și luxul și desfrâul din curțile aris
tocraților. în acea vreme se ridica o clasă 
nouă, burghezia. Societatea franceză trăia 
zilele unor mari frământări. Și cum gla
surile nemulțumirilor, ale .poporului înfo
metat ajungeau totuși pînă în saloane și 
palate regale, aristocrații cu blazon nu 
găseau un alt răspuns decît a striga în 
gura mare, prin cuvintele baronului Bre- 
teuil : „Dacă Parisul trebuie ars, îl vom 
arde“ ! De la vorbe la fapte n-a fost mare 
distanță. Au fost aduse de către feudali, 
la Paris, trupe străine : regimentele ger
mane de la Charentin Reimach și Dies- 
bach, care în orice moment erau pregă
tite să măcelărească în mod crunt popu
lația.

Bastilia era contopită în imaginea po
porului francez cu palatul nobililor de 
la Versailles, Launay — guvernatorul 
Bastiliei cu regele și curtea sa. Bastilia 
reprezenta culmea atotputerniciei vechii 
orînduiri sociale, decăderea acestui re
gim. Orice om ce nu era pe plac regi
mului aristocratic sau oricărui parazit 
nobil era aruncat în temnițele acestei în
chisori care a fost Bastilia, fără a se 
încerca măcar vreo motivare.

în aceste condiții a fost de-ajuns ca 
In dimineața zilei de 14 iulie 1789 să se

strige cuvintele „Spre Bastilia 1“ pentru 
ca mii de oameni să formeze un val uriaș 
care să pornească la atac asupra închi
sorii regale. In frunte se aflau lucrătorii 
din cartierul „Saint Antoine“.

Așa cum fulgeru] «p despică norii ne_ 
gri adunați deschide drum liber șuvoiu
lui de ape, tot așa, atacul asupra Basti
liei a dezlănțuit lupta poporului împo
triva absolutismului feudal.

Salvele de tun au omorît aproape 100 
de asediatori, au rănit citeva zeci. Zidu
rile semețe, plumbii ucigători s-au dove
dit însă a fj fără putere. Fortăreața a 
căzut, poporul, masele au triumfat.

în noaptea de 14 spre 15 iulie, ducele 
de Liancourt anunța regelui speriat eve
nimentele

— Este o revoltă ! izbucni speriat re
gele.

— Nu, sire, este o revoluție I îi răs
punse ducele.

Intr-adevăr, așa era. Căderea și dărî- 
marea Bastiliei, a acestei temnițe ce sim
boliza în ochii maselor asuprirea și o 
culme a fărădelegilor a constituit momen
tul crucial al revoluției franceze din 1789, 
care a înlăturat regimul feudal și a insta
urat republica burgheză.

Pentru poporul Franței, aniversarea în 
fiecare an a zilei de 14 iulie e legată de 
cele mă; însemnate bătălii pentru liber
tate, pentru independență. Burghezia 
franceză a trădat însă idealurile sfinte 
pentru care a luptat poporul, a aruncat 
peste bord orice apartenență la aceste 
idealuri revoluționare care a adus-o la 
putere. Aflată la conducere, burghezia, 
trimite sub cuțitul călăului sărăcimea 
..vinovată“ de a fi crezut că revoluția îl 
va aduce zile mai bune, îi va înlocui 
foamea prin îndestulare, nedreptatea prin 
egalitate.

Muncitorimea franceză, poporul eroic 
al Franței sînt cei ce au preluat și au 
dezvoltat de-a lungul deceniilor tradiții
le luptei eroice pentru libertate. Pe bari
cadele din 1871 ale Comunei din Paris, 
în anii mișcării de rezistență împotriva 
cotropitorilor hitleriști, sau în anii de 
după cel de al doilea război mondial în 
luptă împotriva amestecului fățiș ame
rican în treburile interne ale Franței, 
poporul francez a dovedit țări* «a mo

rală, faptul că-i sînt scumpe libertatea, 
independența națională, viața și viitorul 
Franței.

Istoria consemnează faptul că în urmă 
cu 166 de ani, după ce Bastilia a fost 
distrusă, iar cu pietrele ei s-a construit 
podul „Concorde”, cheile Bastiliei au 
fost trimise In America care pe atunci 
era o țară ce se afla în plină luptă pen
tru libertate, pentru independență națio
nală.

Dacă cheile Bastiliei care simbolizau 
lupta pentru libertate a poporului francez 
au fost date Americii, astăzi la Washing
ton se află destinele Franței, „cheile” po
liticii Franței — aceasta datorită trădării 
intereselor națiepale ale țării de1 către 
guvernanții reacționari. Cercurile condu
cătoare ale S.U.A. pun astfel în depen
dență Franța de politică lor agresivă. 
Franța a fos't obligată să. Consimtă la re- 
înarmarea Germaniei occidentale, să intre 
într-o alianță agresivă. N.A.T.O., să-și mă
rească în permanență cheltuielile pentru 
înarmare. Drept urmare, poporul Fran
ței trăiește astăzi zile grele ce-i amintesc 
de vremea cînd în locul aristocrației ba
nului atotstăpînitor erau aristocrații cu 
blazoane. Pauperizarea continuă a cla
sei muncitoare din. Franța este un 
fapt ce nu poate fi tăgăduit. Pentru ca 
un muncitor metalurgist — de pildă — 
să-și poată cumpăra o pereche de ghete, 
el trebuie să muncească azi aproape de 
două ori mai mult decît în 1913. Pentru 
a-șj plăti o masă la restaurant el trebuie 
să muncească de două ori mai mult ca în 
1913. Situația muncitorilor agricoli este 
de asemenea extrem de gravă. Puterea 
de cumpărare a acestora ă scăzut de la 
90 în 1938 (luînd drept bază 100 pentru 
1914) la 78 în 1950. Din 1950 și pină în 
prezent situația lor s-a înrăutățit și mai 
mult.

Tineretul muncitor este grav lovit de 
politic« trădătoare a burgheziei franceze. 
Aceasta se manifestă prin existența con
tinuă a șomajului, prin salarii de mize
rie, prin intensificarea exploatării. In- 
tr-un raport asupra rezultatelor unei an
chete in legătură cu situația a 10.000 de 
tineri muncitori, organizată de cercuri 
catolice care sînt departe de a împărtăși 
același punct de vedere cu masele pro

gresiste ale Franței se spune ci»’- că ,,a 
parte din ce în ce mai mare tineri 
muncitori francezi trăiesc in condiții neo
menești. Faptele ne fac să credem că 
această situați''! va continua să se agra. 
veze și mai mult.

Poporul francez, la fel ca toate po
poarele lumii iubitoare de pace își pune 
mar, speranțe in apropiata conferință a 
celor patru puteri dc ia Geneva. Dacă în 
prezent tendința spre slăbirea încordării 
internaționale a devenit mai puternică, 
aceasta se explică în primul rînd prin 
faptul că imperialiștii se feresc să dezlăn
țuie un război datorită presiunii popoare
lor și influenței lor asupra guvernelor. 
In politica internațională a căpătat o 
mare influență forța opiniei publice. Și 
opinia publică din Franța joacă Un 
rol însemnat în viața internațională ; 
se afirmă hotărât împotriva încercărilor 
cercurilor agresive de a remilitariza Ger
mania occidentală. Partizanii păcii, nu
meroase organizații obștești și presa pro
gresistă din Franța cer ca la Geneva, gu
vernul francez să se pronunțe în apărarea 
adevăratelor interese ale Franței, ca ea 
să ocupe la Conferința de la Geneva o 
poziție independentă și să contribuie la 
destinderea situației internaționale.

Sint insă cercuri conducătoare franceze 
care nu doresc o asemenea destindere.

In ciuda unor acțiuni ale guvernanților 
Franței, lupta poporului acestei țări are 
de partea sa solidaritatea tuturor popoare
lor iubitoare de pace.

Cu prilejul zilei de 14 iulie, poporul 
muncitor și tineretul nostru trimit un 
călduros salut poporului și tinerelului 
francez. Nu există Basti'Iie care să poată 
sta în calea luptei poporului francez pen
tru libertate, pace, independență națio
nală, pentru o viață mai bună.

C. ROMAN
...................................  ......  
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privire la convocarea
0^

celui de al XX-lea Congres ordinar al P.C.U.S
MOSCOVA 13 (Agerpres). — Agenția TASS transmite: 
Plenara Comitetului Central al P.C.U.S. hotărăște:

- I. — Să se convoace cel de al XX-lea Congres ordinar al P.C.U.S. la 14 fe
bruarie 1956.

IL — Să se aprobe următoarea ordine de zi a Congresului:
1. Raportul de activitate al Comitetului Central al P.C.U.S. — raportor tov. 

N. S. Hrușciov, Secretar al Comitetului Central.
2. Raportul de activitate al Comisiei Centrale de Revizie a P.C.U.S.—raportor 

tov. P. G. Moskatov, Președintele Comisiei de Revizie.
3. Directivele celui de ai XX-lea Congres al P.C.U.S- cu privire la Ce! de ai 6-lea 

plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 1956—1960 — 
raportor țov. N. A. Bulganin, Președintele Consiliului de Miniștri, al U R.S-S.

4. Alegerea organelor centrale ale Partidului.
III. — Să se stabilească următoarele norme de reprezentare Ia cei de al XX-lea 

Congres al P.C.U.S. t un delegat cu vot deliberativ la 5.000 de membri de partid 
și un delegat cu vot consultativ la 5.000 de candidați de partid.
' IV. — Delegații la cel de al XX-lea Congres al partidului se aleg, potrivit Sta
tutului partidului, prin vot închis (secret). Din partea organizațiilor de partid ale 
regiunilor ținuturilor și republicilor autonome ale R.S.F.S.R... delegații se aleg în 
cadrul conferințelor de partid regionale, de ținut. In celelalte republici unionaile, 
alegerea delegaților la Congresul partidului se va face în cadrul conferințelor regio
nale de pa-rtid sau la congresele Partidului Comunist în republicile unionale — după 
aprecierea C-£. al Partidului Comunist din republicile unionale.

Comuniștii care fac parte din organizațiile de partid ale Armatei Sovietice. Flo
tei Maritime Militare, unităților de grăniceri, pazei interne si altor unități ale Mi
nisterului Afacerilor Interne al U.R.S-S. vor alege delegații la Congresul al XX-lea 
al partidului împreună cu celelalte organizații de partid în cadrul conferințelor de 
partid, regionale, de ținut, sau la congresele Partidului Comunist în republicile 
unionale.

Comuniștii care fac parte din organizațiile de partid ale unităților Armatei So
vietice și Flotei Maritime Militare, aflate în străinătate vor alege delegații la Con
gresul al XX-lea al partidului în cadrul conferințelor de partid ale unităților mili
tare respective.

V. —• Conferințele de partid, regionale, de ținut și congresele Partidului Co
mun.st în republicile unionale să se țină în decembrie 1955 — prima jumătate a lumii 
ianuarie 1956.

Declarațiile lui Eicenhower
NEW YORK 13 (Agerpres). — TASS 

transmite : După cum anunță corespon
dentul din Washington al agenției United 
Press, luînd cuvîntul la Casa Albă în fața 
unui grup de studenți străini, președintele 
Eisenhower a declarat că merge la con
ferința de la Geneva a celor patru puteri 
în speranța de a duce lumea „mai aproa
pe de pace“ și de a face cu putință ca 
oamenii de pretutindeni să trăiască „mal 
liniștit“.

Președintele a spus că la Geneva ,,nol 
vom încerca să studiem motivele pentru 
care această lume nu s-a apropiat, precum 
se vede, de pace și vom căuta să găsim 
căile care vă vor da vouă tuturor posibi
litatea, dacă lumea va păși pe aceste căi, 
să trăiți întrucîtva mai liniștit decît oa
menii din generația mea''. Oamenii „nu 
vor conflicte“, a spus Eisenhower. Numai 
„liderii care se înșeală , manifestă un spi
rit războinic excesiv și consideră că oa
menii vor cu adevărat să lupte". în de
clarația sa Eisenhower a subliniat nece
sitatea de a se manifesta „o atitudine con
ciliantă, fără idei preconcepute'* față de 
punctul de vedere al altora.

Eisenhower a făcut aceste declarații 
■după o întrevedere cu conducătorii Con
gresului S.U.A. asupra apropiatei ‘confe
rințe a celor patru puteri.

N.
secretar al

Hrușciov
C.C. al P.C.U.S.

Ho Și Min a fost primit 
K. E. Voroșilov și N. A,

MOSCOVA 13 
transmite: La 13 
președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.SJS. l-a primit pe Ho Și Min, pre
ședintele Republicii Democrate Vietnam.

La convorbirea care a avut loc cu acest 
prilej a luat parte V. M. Molotov, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
și ministru al Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

La convorbire au fost de față N. M. 
PegOv, secretarul Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., A. A. LavtișceV, am
basadorul extraordinar șț plenipotențiar 
al Uniunii Sovietice în Republica Demo
crată Vietnam, precum și Truong Șin, se
cretar general al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam și Nguen Long 
Bang, ambasadorul, extraordinar și p'eni- 
potențiar al Republicii Democrate Viet
nam în U.R.S.S.

(Agerpres,. — TASS 
iulie, K. E. Voroșilov.

Convorbirea a < 
de cordialitate și

de către 
Bulganin 

decurs într-o atmosferă 
l prietenie.

★
(Agerpres). — TASS 

: iuli© 1955. N. A. Bul-
MOSCOVA 13 

transmite : La 13 
ganin, președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., l-a primit pe Ho Și Min, pre
ședintele Republicii Democrate Vietnam

Președintele Ho Șj Min a fost însoțit 
dg Truong Șin, secretar general al C. C. 
al Partidului celor ce muncesc din Viet
nam și Nguen Long Bang, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al R. D. 
Vietnam în U.R.S.S.

Au participat de asemenea V. M. Mo- 
lotov, prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. șl A. A. Lavrișcev, am
basadorul extraordinar șț plenipotențiar 
al U.R.S-S. în R. D. Vietnam.

Dejunul oferit de N. A, Bulganin 
în cinstea lui Ho Și Min

MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 13 iulie, N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a oferit în Palatul mare al 
Kremlinului un dejun în cinstea, lui Ho 
Si Min, președintele Republicii Democrate 
Vietnam și a membrilor delegației guver-

★
MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 13 iulie, delegația guver
namentală a Republicii Democrate Viet
nam în frunte cu președintele și primul

namentale vietnameze aflați în U.R.S.S. 
la invitația guvernului sovietic.

N. A. Bulganin și Președintele Ho Și 
Min au rostit cuvîntări.

Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă 
deosebit de cordială.

★
ministru Ho Și Min, a vizitat mausoleul 
lui Lenin și Stalin și au depus corcane 
de flori.

Conferința de presă 
a delegației agricole a S. U. A. 

care va vizita U. R. S. S.
WASHINGTON 13 (Agerpres). — TASS 

transmite : Delegația agricolă a S.U.A., 
care pleacă în Uniunea Sovietică, a or
ganizat la 12 iulie o conferință de presă. 
Deschizînd conferința de presă, un repre
zentant al Ministerului Agriculturii al 
S.U.A. a spus că delegația agricolă este 
o ,,delegație neoficială", ș,- că membrii 
acestei delegații „nu reprezintă oficial gu
vernul american'*. El a precizat că dele
gația a fost primită de o serie de înalți 
funcționari ai Departamentului de stat ai 
Ministerului Agriculturii.

Dr. Lambert, decanul Colegiului agri
col de pe lingă Universitatea din statul 
Nebraska, șeful delegației agricole, a de
clarat corespondenților : „Vom călător; cu 
cetățeni particulari. Ne bucură această 
posibilitate de a cunoaște mai bine pe 
ferm'erii și conducătorii agricoli din 
U.R.S.S. și de a afla mai mult despre 
succesele agriculturii în această țară. Pre
țuim amabilitatea Uniunii Sovietice, care 
ne-a oferit posibilitatea de a vizita 
U.R.S.S. Grupul nostru recunoaște că 
această vizită oferă uriașe posibilități atît 
pentru cunoașterea agriculturii și popu
lației rurale a U.R.S.S., cît și pentru a 
transmite mesajul de bunăvoință din par
tea fermierilor S.U.A. Vom căuta îh mod 
s.incer să cunoaștem U.R.S.S. și să fim soli 
demni ai țării noastre1'.

Lambert a vorbit pe larg coresponden
ților despre eventualul itinerăriu al călă
torie; prin Uniunea Soviet’că ș,- a decla
rat că fără îndoială delegația americană 
va învăța multe de pe urma acestei vi
zite. Referindu-se la intențiil© sale perso
nale, el a arătat că speră să se întâlneas
că cu specialiști sovietici în domeniul ge
neticii și să discute îmoreună realizările 
lor științifice în acest domeniu. Lambert 
a spus că el personal a primit peste 200 
de invitații de a ține referate în diferite 
orașe și instituții de învățămînt din St; 
tele Unite asupra impresiilor culese 
călătoria în Uniunea Sovietică.

a- 
din

In legătura cu relațiile economice 
sovieto-austriece

MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS 
transmite: In conformitate cu memoran
dumul soviețo-austriac din 15 aprilie a.c., 
la Moscova au avut loc tratative în pro
bleme economice între reprezentanții Mi
nisterului Comerțului Exterior al U.R.S.S. 
și delegația economică austriacă.

în urma acestor tratative, care au de
curs într-o atmosferă prietenească șl în 
spiritul înțelegerii reciproce, la 12 iulie 
1955 a fost semnat acordul cu privire la 
livrările către Uniunea Sovietică de măr
furi drept compensație pentru bunurile 
pe care Uniunea Sovietică le transferă 
Austrie; in conformitate cu prevederile 
punctului 6 din articolul 22 al Tratatu
lui de stat cu privire la restabilirea unei 
Austrii independente și democrate.

Potrivit acestui acord, Austria va livra 
Uniuni; Sovietice în decurs de sase ani 
mărfuri în valoare globală de 150.000.000 
de dolari, în rate anuale de cîte 25 mi
lioane de dolari.

Concomitent a fost semnat acordul cu 
privire la livrările către Uniunea Sovie
tică de petrol brut drept compensație pen
tru exploatările petrolifere și rafinăriile 
petrolifere care se transferă Austriei de că
tre Uniunea Sovietică în conformitate cu 
memorandumul sovieto-austriac din 15 
aprilie a.c. Potrivit acestui acord, Aus
tria va livra Uniunii Sovietice în decurs 
de 10 ani 10.000.000 tone de petrol brut 
— cîte 1.000.000 de tone anual.

Acordul a fost semnat din partea so
vietică, de ministrul- Comerțului Exterior 
al U.R.S.S. I. G. Kabanov, iar din par
tea., austriacă de trimisul dr. W. Platzer.

Paralel cu tratativele pentru încheierea 
celor două acorduri menționate, au avut- 
loc de asemenea, tratative pentru înche
ierea unu; acord comercial și a( unpr con
venții cu privire Ia schimbul de mărfuri 
și plăți.

Situație încordată 
în protectoratul englaz Adan
BEIRUT 13 (Agerpres). — TASS trans

mite : Răscoala triburilor arabe din pro
tectoratul englez Aden, provocată de r>o- 
lltica colonialistă a autorităților engleze, 
continuă de două șăptămîni. Informațiile 
care sosesc din această parte a peninsulei 
arabe arată că între triburile arabe și 
trupele engleze se desfășoară adevărate 
operațiuni militare.

în urma unei lupte îndîrjite s-au înre
gistrat numeroase victime nu numai în 
rîndurile arabilor slab înarmați, ci si în 
rîndurile trupelor engleze. După, cum re
latează presa, numai în regiunea Kalhat 
într-o ambuscadă arabă au fost uc’și 73 
de soldați englezi și un mare număr de 
soldați englezi au fost luați prizonieri. In 
regiunea Ras-Sakane triburile răsculate au 
încercuit garnizoana engleză luînd pr.i- 
zorierî 15$ de soldați și ofițeri englezi. în 
ciuda cruntelor măsuri represive din par
tea autorităților engleze' operațiunile mi
litare în protectoratul Aden continuă.

Declarația comună a lui Nehru și Naser
DELHI 13 (Agerpres). — Biroul Indian 

'de Informații a transmis textul declara
ției comune a primuluj ministru al Indiei, 
Nehru. și a primului ministru al Egip- 

■ tului, Naser.
în prima parte a comunicatului sînt 

amintite întîlnirile anterioare ale celor 
do; prim-miniștri la Cairo, Delhi și Ban- 
dung, în cursul cărora s-a discutat „Un 
cerc larg de probleme care interesează 
deopotrivă cele două țări, precum și pro
bleme maj importante, de interes interna
țional. în special cei doi prim-miniștri 
sînt interesați în menținerea păcii și in 
extinderea libertății asupra unor regiuni 
care continuă să mai fie dependente sau 
se află sub dominația colonială".

La 11 și 12 iu’i© a.c., în timpul vizitei 
făcute de Nehru la Cairo, se spune în con
tinuare în comunicat, au fost discutate 
evenimentele internaționale, situația din 
Orientul mijlociu și alte problema care 
interesează deopotrivă cele două țări. S-a 
constatat deplinul lor acord asupra mo- 
du'ui de a trata aceste probleme. Prim- 
miniștrii ar dori să-și exprime încă odată 
convingerea că este de urgentă necesar să 
se contribuie la stabilirea păcii generale 
și la micșorarea încordării care există in 
diferitele regiuni ale globului.

în legătură cu aceasta ej sînt convinși

sau blocurile 
nu servește 
de cele mal

..Scînteia tineretului“
Pdg. 4-a 14 iulie 1955

că participarea la pactele 
militare cu marile puteri 
cauzei păcii și că de fapt 
multe or; dă rezultate contrare. La cauza 
păcii se poate contribui numai cu ajutorul 
metodelor pașnice și nu pe calea unor ac
țiuni care provoacă temerile altor țări. 
Temerile și suspiciunile care din păcate 
există astăzi în lume pot fi înlăturate 
numai prin abordarea în spirit prietenesc 
a problemelor și prin crearea unu.i senti
ment de securitate. In legătură cu aceasta, 
prezintă o mare însemnătate dezarmarea 
generală șj interzicerea producerii și fo
losirii armei nucleare.

Prim-miniștrii remarcă cu satisfacție că 
în ultimele luni se observă o oarecare 
îmbunătățire în situația internațională șl 
că au fost întreprinse unele acțiuni care 
au contribuit la micșorarea încordării. Cu 
toate acestea mai există probleme serioase 
și situația in unele părți ale lumii este 
primejdioasă. Acest fapt impune o ascu
țită Vigilență din parteâ tuturor statelor 
și străduințe de a evita reproșuri re
ciproce și orice acțiuni de natură să îm
piedice stabilirea acelei atmosfere de pace 
pentru a cărei creare se depun eforturi. 
Prim-miniștrii nutresc speranța profundă 
că apropiata conferință a șefi'or guver
nelor celor patru mar; puteri de la Geneva 
va pune bazele păcii și securității gene
rale.

Prim-miniștrii acordă cea mai mare în
semnătate menținerii legăturilor strînse 
și consultărilor în problemele importante 
de interes internațional și în problemele 
care interesează cele două -țări.

Scurte știri
■• în seara zilei de 12 iulie a sosit 

Bombay primul ministru al Indiei Nehru, 
care s-a înapoiat în India după că’ătoria 
făcută în Uniunea Sovietică și alte țări 
ale Europei. Municipalitatea orașului a 
organizat o primire festivă și o recepție 
în cinstea luj Nehru, la care au participat 
membri ai guvernului statului Bombay, 
personalități politice șj din viața publică, 
reprezentanți ai corpului diplomatic.

• După cum anunță ziarul „L’Huma
nité“, docherii din Bordeaux au refuzat 
să încarce pe vasul comercial „Media" 
arme care urmau să fi© transportate în 
Maroc,

■•'Agenția France Presse anunță că la 
11 iulie, în. două, puncte situate de-a lun
gul frontierei dintre Israel și Siria au avut 
loc incidente între patrule israélien© și 
siriene.

■• La 12 iulie, comisia Bundestagului 
pentru problemele securității a terminat 
discutarea 
voluntari" 
examinare 
se știe. Cu 
t.ij vest-germani intenționează să treacă la 
formarea efectivului Wehrmaohtului. La 
discutarea pe articole a proiectului de lege 
în comisie, sccial-democrații s-au pronun
țat împotriva proiectului de lege, cu ex
cepția unor paragrafe. La votarea proiec
tului de lege in ansamblu, comisia a adop
tat proiectul de lege cu o majoritate de 27 
■de voturi contra 9 (social-democraț'i).

în orașul Ostrowice, tribunalul garni
zoanei Varșovia a început judecarea pro
cesului unul grup de spioni ai serviciilor 
de spionaj- american și englez. Pe banca 
acuzaților se află Napoleon Idzikowski, 
organizatorul unei rețele de spionaj care 
a fost lichidată de organele securității de 
stat în martie a.c., precum 
lui.

O Delegația parlamentului 
se află în Uniunea Sovietică 
prezent Moscova. în ziua 
oaspeții au vizitat Kremlinul și metroul 
din Moscova.
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Este un lucru mal mult ca șl sigur că 
vor avea loc evenimente sportive impre- \ 
sionant© în cadrul programului celei de 
a II_a ediții a întilnirilor Sportive Inter
naționale Prietenești ale Tineretului de lâ 
Varșovia. Această garanție ne este
dată, fără îndoială de faptul că și-au anunțat pînă în 

sportive 
_ . ... 1 aceste

întâlniri Internaționale continuă. Primele pe listă sînt com
petițiile de ciclism. La întreceri vor pardcipa cicliști din 
18 țări. Locul al doilea 11 ocupă tenisul d© masă. Numărul 
țărilor participante se ridică la 17. Locul al IlI-lea este 
ocupat în egală măsură de atletism, înot șl lupte: pînă 
In prezent s-au Înscris cîte 16 țări.

Desigur un interes cu totul deosebit îl prezintă turneul 
internațional de fotbal. Fotbaliști din 14 țări se vor lupta 
pentru a căpăta medaliile de aur ale Festivalului. Mai 
ținem minte încă entuziasmul cu care au fost urmărite pasio
nantele partide de fotbal ln_ cadrul turneului internațional care a - - -- - -
Varșovia se vor întâlni pe stadioane dintre cei mai buni 
fotbaliști ai lumii.

Deosebit de apreciate de către specialiști sînt întîlnirile 
de scrimă. Trebuie spus că turneul de scrimă se va des
fășura la un nivel egal cu cel existent la jocurile olimpice, 
întrecerile vor avea loc In imensa sală de gimnastică a 
Academiei de Cultură Fizică din Varșovia — una din școlile 
superioare de sport care are unul din cel© mal bune 
pamente sportive din lume.

Concurențil vor dispune de piste din plută șl de 
metalice, iar loviturile de sabie și de floretă vor fi 
trolate de către un aparat electric special.

prezent participarea la Întrecerile sportive, echipe s] 
de o înaltă valoare din 37 de țări- înscrierile pentru

partide de fotbal In cadrul turneului Internați___
avut loc în 1953 la București. In august 1955, la

Noutăți sportive
Comitetul internațional ceză de volei comunică: 

de pregătire a Festivalului 
de la Varșovia ne trans
mite ultimele noutăți spor
tive. Vi le aducem la cu
noștință :

Belgia : Federația regală 
belgiană de box comunică 
că intenționează să trimită 
cel puțin doi boxeri la în
tâlnirile sportive de la 
Varșovia.

Finlanda : Federația na
țională de halterofili Suo- 
men — Painon-nos-tbllitto 
ne scrie : „Mulțumindu-vă 
pentru 
invitație la cea de a doua 
ediție a întilnirilor Spor
tive Internaționale Priete
nești ale tineretului care 
se vor ține la Varșov'a în
tre 1 și 14 august dorim să 
vă informăm în prealabil 
că avem intenția să tri
mitem cîțiva dintre cei 
mai buni halterofili ai no
ștri".

Franța: Federația fran-

amabila voastră

„Federația noastră stu
diază posibilitatea partici
pării fie a unei echipe 
„Franța B'1, fie a unei e- 
chipe „Franța juniori“...“.

Japonia: Federația na
țională de tenis de masă 
propune să trimită o echi
pă. Federația de lupte a 
decis să participe și ea.

Africa de Sud : Cunoscu
tul atlet Neville Price și-a 
anunțat participarea la 
tîlnirile Sportive de 
Varșovia.

Anglia: Federația 
gleză de tenis de masă a 
anunțat participarea unei 
echipe de 8 persoane. în 
compunerea echipei de 
tenis de masă a Angliei 
intră concurentele Elliot, 
Isacs, Baker și Milbank 
precum și ccncurenții 
Cralgie, Lowe, Jcnes 
Stephens.

Scoția: Federația
înot car© a anunțat

In
ia

en-

de 
în

echl-

piste 
con.

Cursele dc motocicllsm se bucură șl elertlr 
de o mare atenție. Semifinalele cursei se 
vor desfășura la Poznan și Wroclaw, pe t 
stadioane ce pot primi 70 de mii de spec- ? 
tatorl. Finalele se vor desfășura la Var- ț 
șovla. i

Cursele cicliste pe echipe se vor desfășura pe distanța da î 
100 km. Plecarea va avea loc de la Bielany. (un cartieț t 
mărginaș al Varșoviei). ?

Cursa individuală se desfășoară pe distanța de 180 da f 
km- într-un circuit închis, format din străzii? Varșoviei, i 
Lungimea străzilor parcursului este de 9 km., ceea ce C 
înseamnă că cicliștii vor avea de făcut 20 de ture. '

Cu frecare zi tot mal multe echipe șl sportivi își anunță ? 
sosirea la întâlnirile Sportive Internaționale Prietenești ale f 
Tineretului de la Varșovia. Succesul acestor întâlniri îl ga- i 
rantează înainte de toate valoarea concurențllor, printre 
care se află mulți recordmani mondiali, campioni al lumii, ‘ 
al Europei și Asiei, numărul mare de particlpanți. O ima- ? 
gine a acestui lucru nl-1 oferă șl faptul că la întreceri șl-au 
anunțat participarea echipe din cele mal diferite țări al» i 
lumii. Iată numai clteva exemple: î

Attetism : Australia, Africa de Sud, R. D. Germană, BeL ' 
gla, Bulgaria, China, Egipt, Finlanda, Grecia, Japonia, Un- ? 
garla, Polonia, Romînia, Uniunea Sovietică, Cehoslovacia.

înot: Belgia, Bulgaria, China, Egipt, Franța, Ungaria, ) 
India, Liban, Mexic, Polonia, Romînia, Cehoslovacia, Uniu. , 
nea Sovietică, Țara Galilor. t

burate: (Stil liber și greco-roman): R. D. Germană, BeL ? 
gia, Bulgaria, Egipt, Finlanda, Ungaria, Japonia, Uniunea ? 
Sovietică, Luxemburg, Norvegia, Romînia, Suedia, Polonia, ) 
Cehoslovacia, Elveția, Turcia. j

Am enumerat aici doar trei din cele 23 de discipline care , 
figurează în programul întâlnirilor Prietenești de la Var- ’ 
șovla- Vom avea Insă de urmărit partide interesante 1 ?

cu cîtva timp parti- 
înotă»

unmă 
ciparea renumitei 
toare Gordon la întrece
rile Sportive de la Varșo
via a trimis o înscriere su
plimentară a concurentu
lui Montherwill.

Cîteva aspecte din 
regulament

Box : întrecerea se va 
disputa prin sistem elimi
natoriu. în fiecare catego
rie nu se poate angaja de
cît un singur concurent.

Fotbal: "Pot lua parte la 
întrecere echipe reprezen- 
tînd cluburi sau orașe.

Echipele participante vor 
fi împărțite în 4 grupe, 
după sistemul tragerii la 
sorți. Este permis să fie 
înlocuit cîte vn jucător în 
fiecare partidă. întîlnirile 
de fotbal vor fi arbitrate 
de arbitri internaționali 
cunoscuți.
Cursă cicllstă pe șosea: 
Fiecare echipă se compune 
din 3—4 alergători. Cursa 
individuală se va disputa 
în ziua de 11 august.

Serbare sportiva

Arcașii polonezi
Sportul cu arcul, la fel ca și alte discipline sportive, este introdus pentru 

prima da,a în programul întâlnirilor Internaționale Sportive Prietenești ale Tine
retul«. Acesta este un sport practicat în diferite țări din întreaga lume. Totuși, 
încă puțin răspmdit. v

Care este situația pe care o dețin arcașii polonezi în lume și care sînt șansele 
Pentru ocuparea unui loc bun în timpul întilnirilor sportive ?

Chiar de la început trebuie spus că sportul cu arcul constituie una din ramurile 
dezvoltate a.e sportului din R. P. Polonă. La ultimele concursuri internaționale de 
arcași organizate de Federația Internațională de Arcași (F.I.T.A.), R. P. Polonă a 
c^upst la probe e feminine, primul loc, iar la probele masculine locul trei, după 
Cehoslovacia și Finlanda. Aceste rezultate bune nu au surprins în mod deosebit 
teecuR06 arca^n p°l°nezi Slnt cunoscuți și iși continuă succesele abținut© în anii

Cei ma-i buni arcași

Recordmeni
și campioni

proiectului „legii cu privire la 
care l-a fost prezentată spre 
(după prima citire). După cum 
ajutorul acestei legi, militariș-

și complicii

sirian care 
vizitează în 
de 12 iulie

d'n echipa poloneză s!înț Spychajowa, Kondracka, 
Dynowna și Mazurek, Napierala și Hauschild.

Maestra emerită a spartului Spychajowa a ocupat 
în cadrul acestor concursuri locul doi, după suedeza 
Alund și înaintea campatriotei sale Kondracka.

Printre bărbați, Mazurek a fost al 4-lea, Napierala 
al 19-lea etc.

în fruntea arcașilor lumii, în afară de Polonia se 
găsesc Cehoslovacia, Anglia, Suedia, Finlanda, Aus
tralia, Elveția și Belgia.

înaintea competiției de arcași de la Varșovia, repre
zentativa de arcași a Poloniei va lupta pentru titlul 
suprem în cadrul campionatelor mondiale de la Hel
sinki. La cîtva timp numai după întoarcere, concu- 
renții polonezi vor lupta în zilele dintre 9-12 august 
în competiția de arcași a jacurilor Festivalului,

Pînă acum, la această competiție și-au anunțat par- 
ticipanții, următoarele țări : Belgia, Suedia, Elveția, 
și Cehoslovacia, țări ce se află în fruntea competiți
ilor mondiale de arcași.

Competiția de arcași, la care vor participa desigur 
și alte țări; promite să fie interesantă și fără îndoială 
că ea va contribui la popularizarea acestei frumoase 
discipline sportive în rîndurile tineretului.

| Tineretul din toate țările, pregătin- g 
8 du-se pentru Festival, organizează ser-1 
| bări ale prieteniei,
£ Este și firesc ca în țara gazdă a * 
8 Festivalului din acest an, asemenea | 
ș serbări ale prieteniei să fie organizate ii 
? în număr mare. Cu acest prilej sînt | 
8prezentați 0 seamă de atleți valoroși.^

Dar ceea ce produce o impresie deose- 8 
ț bită, este participarea fruntașilor spor- | 
? tului din Polonia, la aceste serbări. g 
? O astfel de serbare prietenească a g 
8 fost și cea organizată în Botzonow, voi- 3 
3 vodatul Varșoviei. Oaspeții, printre 8 
8 care libanezul Karim ș; englezul Nixon | 
8 au admirat demonstrația atleților grei 8 
J din asociația sportivă „Budowlani'1 din 1 
8 Varșovia. In fotografie: un tînăr hal- ? 
8 terofil din asociația amintită, care și-a | 
^demonstrat măiestria cu prilejul ser- 8

8
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| demonstrat măiestria cu prilejul 
Șbării din Bodzanow.O

Medalia învingătorilor

1 Comitetul interflațional j 
fde organizare a celui de) 
l al V-lea Festival Mondial j 
j al Tineretului și Studenți- ] 
fior pentru Pace și Priete-î 
I nie a primit numeroase sa- J 
f luturi și adeziuni din par- j 
f tea a numeroși sportivi j 
(dintre cei mai cunoscuți în J 
(întreaga lume. Printre cei ] 
f ce au trimis saluturi este j 
f și boxerul italian Aurelia- j 
[ no Bolognesi, campion o- ] 
f'-impic- pe anul 1952. . j
f Printre sportivii ce vor J 
[participa ia întîlnirile prie- { 
[tenești de la Varșovia se j 
f află nume deosebit de cu- I 
[ noscute in lumea sportivă j 
[mondială: la atletism vor j 
f avea loc întreceri disputate J 
[ între Kuț, Zatopek, Chro- j 
[ m:k, Anufriev și alți aler- J 
(gători renumiți. La pro- I 
[bele de sprint vor concura) 
[printre alții Stusmik (R.D J 
(Germană), Iharos (R. P.) 
[ Ungaria), deținător a două } 
[ recorduri mondiale. La j 
(probele de natație vor par-) 
[ticipa: Turhpek, Szekely și) 
[ Novak (R.R. Ungaria), Aldo j 
(Eminente (Franța), Goț-) 
[ don (Scoția), Grosman (R. j 
[D. Germană) și alții. Deși- j 
( gur, participarea unor con- J 
( curenți de asemenea va-) 
[ loare ridică mult nivelul j 
[ competițiilor sportive.
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Sportivii din R. P. R.
Sportivii din R.P.R. se află în toiul 

pregătirilor .pentru întîlnirile Sportive In
ternaționale Prietenești al© Tineretului de 
■la Varșovia. Cel mal bum sportivi, care 
vor participa la întreceri se află în canto, 
namente. Aci ei desfășoară antrenamente 
șl exerciții sub conducerea antrenorilor-

Concomitent, o seamă de valoroși spor
tivi a! țării noastre au participat în uiltima 
vreme la diferite concursuri internațio
nale, printre care se disting în mod spe
cial întâlnirea, internațională de natație 
dintre reprezentativele R. P. Romîne șl 
R. P. Bulgaria și meciul internațional 
atletic de juniori între R. P. Bulgaria șl 
R. P. Rcmină, în competiția de înot s.a 
dovedit forma bună a reprezentativei noa
stre care a învins la băieți cu 68-28 și la 
fete cu 
bună a 
bilit în 
aceștia
și Mircea Ursac.

în cadrul întrecerilor 
așteptăm rezultate cit mai

Învingătorii tuturor probelor spor
tive care se vor desfășura în cadrul 
celei de a doua ediții a întilnirilor In
ternaționale Sportive Prietenești ale 
Tineretului de la Varșovia vor primi 
medalii;

57-28. Trebuie remarcată și forma 
■tinerilor noștri atleți oare au sta. 
ultimele zile noi recorduri. Printre 
sînt Iolanda Balaș, Mircea Steln

— Medalia de aur pentru primul loc
— Medalia de 

lea loc.
— Medalia de

lea loc.

argint pentru al doi-

bronz pentru al trei.

la întoarcere mulți

de la Varșovia 
ridicatei

Să sperăm că 
dintre sportivii patriei noastre partici- 
panți la întrecerile prietenești de la 
Varșovia vor purta pe pieptul lor ase
menea insigne !

4 '

Sărituri cu schiurile în
Există o seamă de lucruri bine cunoscute ce nu 

mai trebuie confirmate. Așa de pildă un lucru 
stabilit odată pentru totdeauna este și acela să 
iarna se organizează concursuri de schi, sanie 
etc., tot la fel cum vara se desfășoară jocuri de 
fotbal, handbal etc.

Totuși..., aceste lucruri bine cunoscute vor su
feri o modificare in timpul Festivalului Mondial 
de la Varșovia. In zilele lui august 1955, la Var
șovia, pe lingă probele prevăzute în programul 
întrecerilor sportive prietenești se organizează 
competiții cu caracter demonstrativ.

O demonstrație care va prezenta multă atrac
ție, puțin cunoscută și mai puțin obișnuită, este 
și saltul cu schiurile. De îndată este și firesc să 
te întrebi; Cum se poate ca in luna august să 
sări cu schiurile ?

august
Săriturile se vor desfășura pe o pistă special 

amenajată, care va permite sărituri de 40 metri. 
Intr-adevăr va fi un spectacol impresionant !

O mare atracție o prezintă demonstrația de 
gimnastică și demonstrația de gimnastică de 
masă. Pe stadionul pe care va avea loc ceremo
nia deschiderii și închiderii Festivalului vor evo
lua două mit de sportivi ș; sportive din R. P 
Polonă.

In cadrul demonstrațiilor sînt prevăzute și 
concursuri hipice cu participarea celor mai buni 
călăreți ai Poloniei. Se anunță de asemenea ca 
fiind foarte interesantă cursa de înot pe dis
tanța lungă, de la Milanow la Varșovia (pe 
Vistula). Această cursă va avea o lungime de 
aproximativ 8 km.
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