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Tineri muncitori și muncitoare, pionieri, elevi, studenti și j 

funcționari ! j
Alaturați-vâ eforturilor oamenilor muncii de pe ogoare pen- j 

tru strîngerea recoltei în cel mai scurt timp ! Inițiați acțiuni de j 
munca voluntara, contribuii cu toate forțele la asigurarea unui j 
succes deplin în bâtâlia secerișu'ui și treierișului ! .!

Etapa a ll-a a Concursurilor Sportive 
ale Tineretului

Toate forțele pentru strîngerea la timp a recoltei!

Astăzi in întreaga țara în
cep întrecerile etapei a doua a 
Concursurilor Sportive ale Ti

neretului, întrecere organizată în cin
stea celui de al V-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților pen
tru pace de la Varșovia.

De pe acum, se poate spune că a- 
ceastă mare competiție de masă și-a 
atins în mare parte scopul propus. 
Peste 700.000 de tineri entuziaști din 
țara noastră s-au avîntat în iureșul 
dîrzelor întreceri la cele 11 discipline 
ale competiției.

Numărul maire de tineri antrenași 
în activitatea sportivă — număr 
nemaiîntîlnit pînă acum într-o^ altă 
asemenea competiție — prezintă un 
succes de seamă al mișcării noastre 
sportive de masă. In aceeași măsură 
trebuiesc apreciate — amenajarea și 
construirea de noi baze sportive, tre
cerea normelor G.M.A., întărirea co
lectivelor sportive prin primirea de noi 
tineri membri, precum și alte acțiuni 
care au avut loc în timpul desfășurării 
competițiilor. Numai în regiunea Su
ceava — de pildă — pentru a parti
cipa în condiții cît mai bune la Con
cursurile Sportive ale Tineretului, ti
nerii au amenajat și construit din ini
țiativa organizației U.T.M. peste 100 
de terenuri și instalații de sport.

„Participînd la Concursurile Spor
tive ale Tineretului — ne scrie în- 
tr-una din scrisorile sale un corespon
dent voluntar, 62 de tineri membri ai 
colectivului sportiv „Progresul“ din 
orașul Craiova și-au trecut toate nor
mele complexului G.M.A. și în curînd 
pe pieptul lor va străluci insigna 
G.M.A. gradul 1“.

Competiția a avut ca scop să antre
neze un mare număr de sportivi, în- 
tr-un cuvînt să dezvolte mișcarea 
sportivă de masă. In același timp, ea 
urmărește pregătirea tinerilor spor
tivi în diferitele ramuri sportive, an
trenarea lor și pe mai departe în 
concursuri pentru obținerea unor re
zultate valoroase, pentru o deplină 
continuitate în activitatea sportivă, 
pentru descoperirea unor noi elemente 
talentate. In acest sens un rol deose
bit îl are etapa a Il-a. Rezervată par- 
ticipanților individuali sau echipelor 
care au reușit să obțină în etapa pre-

cedentă locuri fruntașe, etapa a Il-a 
are menirea să întregească succesul 
de care se bucură competiția în an
samblul ei.

Pentru a asigura buna desfășurare 
a întrecerilor etapei între colective la 
orașe și între sate sau între comune, 
numeroase comisii comunale și oră
șenești de organizare a Concursurilor 
Sportive ale Tineretului au și luat mă
surile necesare. Intense pregătiri s-au 
făcut în această direcție și în regiunea 
Constanța. După ce s-au fixat centre
le de comune unde se vor desfășura 
întrecerile etapei a ll-a, din inițiativa 
organizațiilor U.T.M. și cu sprijinul 
colectivelor sportive s-a trecut la com- 
plectarea și înzestrarea bazelor spor
tive care vor găzdui întrecerile, cu in
ventarul sportiv necesar. Cu toate că 
mai sînt de luat o seamă de măsuri, 
unele de ordin organizatorico-adminis- 
trativ ca de pildă asigurarea condi
țiilor de cazare (numai în cazurile 
prevăzute de regulament) a concu- 
renților ce se deplasează din locali
tate, s-ar putea spune că în regiunea 
Constanța, și în deosebi în raioanele 
Medgidia, Babadag, etapa a Il-a în
cepe cu succes. Este necesar ca orga
nele locale U.T.M. din întreaga țară 
să acorde toată atenția măsurilor pen
tru buna organizare și desfășurare a 
concursurilor.

Organizațiile de bază U.T.M. au 
datoria să se preocupe intens de mo
bilizarea participanților la concurs. O 
atenție deosebită trebuie să fie acor
dată mobilizării tinerelor fete.

Este știut că orice concurs se des
fășoară în bune condițiuni numai 
atunci cînd este bine organizat. Arbi
trii, cronometrorii și ceilalți oficiali au 
un rol însemnat în buna organizare a 
unui concurs. Iată de ce la concursu
rile etapei a Il-a nu trebuie să lip
sească sau să fie descomplectat corpul 
oficialilor. De asemenea nu trebuie să 
lipsească de la concurs nici membrii 
comisiilor de examinare și control 
G.M.A. care au datoria să acorde nor
mele G.M.A. participanților ce le-au 
obtinut în timpul întrecerii.

Mai sînt puține zile pînă la Festival. 
Să asigurăm succesul deplin și al ce
lei de a Il-a etape a Concursurilor 
Sportive ale Tineretului!

Și păioasele culcate 
pot recolta mecanizat

In regiunea Stalln, recoltatul pă
ioaselor începe mai tîrziu ca în alte 
regiuni ale țării. Zilele trecute, 
muncitorii de la gospodăria agricolă 
de stat Valea Lungă au început re
coltatul, secerînd orzul de pe 22 ha. 
De pe suprafața recoltată muncito
rii de la această gospodărie au ob
ținut o producție medie de 2.200 kg. 
de orz la hectar. Au început recol
tatul și muncitorii gospodăriei agri
cole de stat din Jidveiu.

Pentru ca seceratul să se poată 
executa cu mijloace mecanizate și 
pe terenurile unde culturile de pă- 
ioase sînt culcate din cauza ploilor, 
conducerea gospodăriei de stat din 
Valea Lungă a luat măsuri pentru 
construire« unor 
toare de plante, 
sînt adaptate la 
tori și combine,
au mai fost Iuțite și la gospodăriile 
agricole de stat Agnita, Richișu, 
Mediaș și Axente Sever.

ce

dispozitive ridică- 
Aceste dispozitive 
secerătorile legă- 

Asemenea măsuri

ORADEA (de la co
respondentul nostru).

Lupta pentru re
colte îmbelșugate — 
au gîndit tinerii mun
citori de la fabrica de 
produse metalice 
„Bemat Andrei" 
din Oradea — nu pri
vește numai pe tine
rii muncitori de pe 
ogoare, ci și pe noi. 
Cu cît recolta de pe 

ogoare va fi strînsă 
mai repede, cu atît 
pierderile vor fi mai 
mici — va fi mai 
multă pîine. Se cade 
deci să le dăm și noi 
ajutor să culeagă cît 
mai de grabă rodul 
îmbelșugat al ogoa
relor.

Gindul tinerilor muncitori a rodit. De la 
fabrica „Bemat Andrei" a pornit chemarea 
fierbinte adresată tinerilor muncitori de la 
întreprinderile din regiune ca, în cinstea Fes
tivalului Mondial al Tineretului și Studenți
lor de la Varșovia șt a zilei de 23 August, să 
ajute la strîngerea recoltei. 30 de tineri din 
această fabrică vor munci efectiv pe ogoare, 
la recoltat, timp de 15 zile, iar alți 200 de 
tineri muncitori vor lucra voluntar, în zilele 
de sîmbătă și duminică, ajutînd gospodăriile 
agricole de stat să strîngă recolta fără pier
deri.

Iată, în fotografia de mai sus (de la stînga 
spre dreapta) pe cîțiva dintre tinerii care 
s-au înscris, printre cei dintîi, să meargă să 
ajute tinerilor muncitori din gospodăriile 
agricole de stat din regiune în bătălia recol
tării: Adalbert Barth. lăcătuș sculer; Ernest 
Vizvâri, tehnician: Iuliana Joo, strungar; Va
sile Haidu, lăcătuș și Mărcuș Friedmann, 
electrician.

★
Chemarea tinerilor muncitori de la fabrica 

de produse metalice „Bernat Andrei“, a fost

primită cu multă însuflețire de către tine
rii muncitori din întreprinderile din oraș și 
regiune. Prin entuziaste mitinguri, numai 
într-o singură zi, tinerii din peste 20 de în
treprinderi, instituții și școli au hotărît să se 
alăture chemării, să ajute la strîngerea recol
tei. Astfel de la cooperativa meșteșugărească 
„Ludovic Minszki“ vor pleca 20 de tineri. 
Adalbert Kovacs și Alexandru Acs au fost 
printre primii care s-au înscris. La Centrul 
de librării și difuzarea cărții din Oradea s-a 
format o brigadă din 7 tineri. In fruntea ei 
se află tovarășul Bodo Ervin, secretarul or
ganizației de bază U.T.M. La fabrica „Tran
silvania" 24 de tineri s-au angajat să lucreze 
la recoltat vreme de două săptămîni, In 
numai două zile, peste 1.000 tineri s-au 
înscris să muncească la recoltat cîte două 
săptămîni, iar alți peste 1.100 tineri s-au an
gajat ca, în timpul liber de sîmbătă și dumi
nică. să se deplaseze acolo unde va fi nevoie 
și să ajute la strîngerea recoltei.

Înscrierile pe listele celor ce se angajează 
să muncească voluntar la strîngerea recol
tei continuă.
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Stropi mărunți de rouă 
Umeziră grîul.
Haide, ziuă nouă. 
Iasă-țl slobod friul.

Vină șl destramă 
Nopții învelișul. 
Iute — că mă cheamă 
Strașnic, secerișul 1
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Dimineața
Stea cu stea se stinge, 
Umbrele se-ascund 
Unde nu le-atinge 
Soarele rotund.

Brîu de nestemate 
Grîurile Țar,
Zîmbind rourale
Razelor de jar.

s

Răspunderea noastră
Acum cîteva zile am citit Hotărîrea. 

C.C. al P.M.R. fi a Consiliului de Miniș
tri al R.P.R. cu privire la ridicarea rolu
lui maistrului in producție, o nouă dovadă 
a grijiț pe care o poartă partidul și gu
vernul celor ce muncesc.

Recenta hotărîre arată clar însemnăta
tea maiștrilor în procesul de producție.

Practica a dovedit că succesele se obțin 
numai atunci cînd ești stăpin pe meserie, 
cînd ea nu mai prezintă pentru tine nici 
un fel de taină. Maistrul va fi într-adevăr 
organizatorul principal al producției la 
locul de muncă, dacă el va avea un bagaj 
bogat de cunoștințe, dacă se va preocupa 
zi de zi, fără întrerupere, de studierea 
tehnicii noi, dacă va ajuta pe fiecare 
muncitor s-o înțeleagă și s-o aplice.

In sectorul în care lucrez am realizat, 
cu sprijinul muncitorilor, mai multe ln0" 
vații printre care și un dispozitiv de strun-

este acum mai mare
jit vane. Folosirea lui reduce mult timpul 
de prelucrare a pieselor.

Acum mai mult ca oricînd mi-am dat 
seama de sarcinile și răspunderea pe care 
o am ca maistru in secția strungărie. In 
această secție lucrează mulți tineri, care 
n-au deprins încă bine tainele meseriei. 
Pentru a face din fiecare un fruntaș, un 
inovator, îmi propun să stau mai mult în 
mijlocul lor, să-i îndrum în munca de fie
care zi.

In calitate de conducător unic al sec
ției încredințate voi îndruma pe fiecare 
muncitor să reducă consumul specific, să 
realizeze în același timp o producție spo
rită, pentru ca angajamentul nostru de 
onoare să fie îndeplinit și depășit.

DIMARCO IDRENO 
maistru strungar la 

fabrica T.C.U.P.-Bacău

După cum i-au sfătuit 
agronomii

Secerișul griului a început numai 
de cîteva zile în comună. De la o 
zi la alta, tot mai mulți țăran; mun
citori ies să strîngă rodul bogat al 
holdelor. Țăranii muncitori din co
muna Țigănești, regiunea București, 
știu — asta au învățat-o de la agro
nomi și au desprins-o și ei din cărți 
— că griul se seceră cînd dă în 
pîrg. In felul acesta nu se pierde 
nici un bob din recoltă.

Numai în cîteva zile, în comună
secerat peste 180 hectare de grîu. Țăranii 
muncitori Niță Vișan, Tudorache Vintilă, 
Dumitru Ologeanu și alții nu s-au mul
țumit numaj că au început și au 
secerișul cei dintîi din comună, 
dezmiriștit terenurile de pe care 
recolta. Ba tovarășul Niță Vișan 
și grîul la arie, ca să poată fi 
ieriș printre cei dintîi.

In comună, secerișul griului 
șoară tot mai intens. De la o : 
cresc necontenit suprafețele 
Țăranii muncitori din Țigănești se stră
duiesc ca, Un bătălia strîngerii recoltei, 
comuna lor să se afle printre cele frun
tașe.

Pentru grăbirea recoltatului 
și treierișului

Trandafirii de la Lidice—;

terminat 
ci au și 
au strîns 
și-a adus 

și la tre-

se desfă- 
zj la alta 
recoltate.

Corespondent 
MUGUR PASACHE

In ciuda ploii

t . Recomandările Ministerului Agriculturii și Silviculturii
întinsele ogoare ale patriei noastre
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O groapă comună, ruine jalnice și 
apoi o tăbliță : „Aici a fost comuna 
Lidice”. Aici au trăit oameni pe care 
groapa comună i-a înghițit; aici au 
fost case care au devenit mormane da 
moloz; aici într-o zi după eliberare, a 
apărut tăblița neagră, simplă dar răs
colitoare.

Am văzut în urmă cu ani un film 
despre satul martir. Imaginile acelea, 
prinse pe peliculă de către operatorul 
cinematografic îmi stăruie și acum în 
memorie. Fac parte doar din lucrurile 
despre care — in mod curent, însă cu 
mult temei — se spune că peste ele 
timpul nu poate să cearnă uitarea...

Lidice a reînviat pe harta lumii. Rî- 
sul zglobiu al copiilor răsună din nou, 
dărâmăturile au început să dispară, dar 
a rămas groapa comună — martor mut, 
zguduitor, ai însîngerărilor cumplite 
din noaptea hitleristă. Acum groapa 
aceasta este străjuită de un parc. Un 
parc — se poate afirma fără teamă 
de a fi contrazis — este un lucru oare
cum obișnuit. Parcul de la Lidice este 
insă cu totul altfel. Să fim bine înțe
leși : nu-i vorba de o anume așezare 
arhitecturală, ci de altceva, care apar
ține domeniului semnificațiilor pro
fund umane. Pe pămîntul udat cu 
sînge și lacrimi de la Lidice au fost 
plantate 17.000 tufișuri de trandafiri, 
pe care oameni din cele cinci conti
nente le-au trimis în sătulețul ceho
slovac. ldeea a pornit de la niște oa- 
șneni simpli din Anglia (Lidice este 
doar frate bun cu Coventry, ca și cu 
Oradour și cu atîtea orașe sovie
tice distruse de hitleriști). Că a- 
ceastă i/dee a găsit sprijin pretutin
deni în lume nu-i greu de înțeles. 
Asemenea inițiative au întotdeauna 
ecou puternic pentru că se adresează

celor mai firești simțăminte ale oame
nilor. Dovadă categorică: trandafirii 
de ia Lidice. Unele din tufișuri au stră
bătut mări și oceane pînă a prinde 
rădăcini în pămîntul de la Lidice. Al
tele au venit din țări apropiate — 
avioanele care le-au transportat au 
săltat numai peste coama unui munte 
ori au ascultat o fracțiune de minut 
șipotui unei ape. Undeva, acolo în par
cul de la Lidice, se găsesc și trandafiri 
din patria noastră. Sînt cîteva tufișuri 
— nu le știu culoarea și nici nu știu 
exact unde anume au fost plantate. 
Dar nu aceste amănunte sînt impor
tante, ci faptul în sine, al prezenței lor 
la Lidice. Or, această prezență are 
valoarea unui înflăcărat mesaj...

Cei de la Lidice denumesc parcul ca 
fiind al prieteniei și al păcii. Deși des 
folosite, aceste cuvinte — alăturate 
trandafirilor de la Lidice — capătă 
parcă înțelesuri noi pe care desigur 
poeții și obișnuiții reportajului lite
rar nu vor întîrzia să le descifreze.

La Lidice peisajul s-a schimbat. Oa
menii se mai opresc însă în tăcere în 
fața gropii comune și privesc cu luare, 
aminte — ca întîia oară parcă — tă
blița care înștiințează laconic și dure
ros : „Aici a fost comuna L'dice”. Oa
menii aceștia poposesc cu amintirea în 
trecut dar gîndurile le fug îndată spre 
viitor. Nu, viitorul nu trebuie să mai 
fie întunecat de însîngerările trecutu
lui. Nicăieri pe suprafața planetei noa
stre nu trebuie să mai apară gropi co
mune, dărîmături și tăblițe ca cea de 
la Lidice, Iar trandafirii să înfloreas
că, mereu și pretutindeni. Dar nu pe 
pămînt udat de sînge și lacrimi...

M. RAMURA
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BlRLAD (de Ia corespondentul nostru).— 
In ultimele zile a plouat zi șl noapte, 

cu mici întreruperi. Ploaia s-a revărsat 
peste ogoare, stîrnind supărarea țăranilor 
muncitori, care au nevoie de timp frumos 
pentru a începe recoltatul.

Utemistul Artenie Eugen, 
S.M.T. Zorleni, împreună cu 
sînt pe drept cuvînt cei mai nemulțumiți. 
Ploaia „l-a legat de mîini și de picioare1', 
cum zice el. De trej zile stă la gospodăria 
colectivă din Sîrbi, raionul Bîrlad, aștep- 
tînd recoltatul griului. Luni dimineața, 
colectiviștii s-au săturat să tot aștepte 
vremea bună, mai ales că recoltatul nu 
așteaptă. Deci ei au hotărât ca fiecare oră 
bună de muncă să fie folosită din plin 
pentru a termina recoltatul la timp. Te
renul fiind moale, nici combina și nici 
secerătoarea-legătoare nu puteau intra în 
lan. Secerișul nu mai putea fi însă întîr- 
ziat. Ce să facă colectiviștii ? Au hotă
rît să pornească cu toții la lucru și să 
secere manual. Așa că luni, dis-de-dimi- 
neață, întreaga brigadă de cîmp și chiar 
colectiviștii ce lucrează la grădină, în 
frunte cu comuniștii Cosma Constantin, 
Iacob Maria, Simiraș Mihaj Ș| utemiștii 
Aneta Palade, Didina Iacob. Gheorghe 
Ganea și alții, au intrat cu secera în grîu. 
S-a muncit cu multă rîvnă. De-abia pe 
la ora 6, după amiază, cînd a prinȘ din 
nou să plouă, colectiviștii au lăsat sece- 
rile. Tovarășul Ganea Stelian, socotitorul 
gospodăriei, a măsurat repede și a anun
țat pe toți colectiviștii că, în ziua aceea, 
au fost secerate și legate în snopi 10 hec
tare de grîu. A doua zi, deși nu au avut 
decît cîteva ore bune de lucru, ei au se
cerat încă patru hectare

Co’ectiviștii sînt hotărîți să continuie 
secerișul întregii suprafețe cu grîu folo
sind fiecare oră bună de lucru, lucrînd 
fie cu mîna. fie cu mașinile

combiner la 
ajutorul său.

Pe 
a început recoltarea păioaselor, moment 
deosebit de important pentru întreaga 
țărănime muncitoare.

Știrile sosite de pe întreg cuprinsul 
țării, arată că numeroase gospodării agri
cole de stat, gospodării colective și în
tovărășiri agricole, țăranii muncitori cu 
gospodării individuale, vor obține anul 
acesta producții deosebit de mari. După 
primele evaluări făcute rezultă că sânt 
regiuni unde raioane întregi vor obține 
o producție medie de cca. 1.800—2.000 
kg. grîu de toamnă la hectar, și peste 
2.500 kg. orz de toamnă la hectar.

Dar aceste recolte mari, care umplu de 
bucurie inimile țărănimii muncitoare, sînt 
deocamdată în cîmp. Dacă ele nu se re
coltează repede și în momentul cînd 
ajung în faza de coacere în pîrgă, semin
țele se scutură, spicele se rup cauzînd 
pierderi deosebit de mari. Țăranii munci
tori d'n regiunea Craiova înțelegând im
portanța recoltării la timp a păioaselor, 
ascultînd îndemnul și sfatul inginerilor 
agrcnomi, au trecut cu toată seriozitatea 
la strîngerea de pe cîmp a cerealelor. 
Astfel, în decurs de numai o săptămână 
ei au reușit să recolteze peste 50 la sută 
din suprafața totală de grîu și 
raioane întregi unde recoltarea 
a orzului de toamnă 
gime. w

Trebuie să spunem 
meroase regiuni unde 
lor decurge în mod nesatisfăcător. Așa 
sînt regiunile Constanța, Galați, Timi
șoara. unde lucrările de recoltare au ră
mas în urmă. Deși în aceste regiuni griul 
de toamnă a început să treacă de faza de 
coacere în pîrgă, lucrările de recoltat nu 
se execută în ritmul necesar și posibil.

Orice oră este deosebit de prețioasă în

s-a făcut

orz. Sînt 
griului și 
în între-

sînt nu-însă, că
recoltarea păioase-

în rîndul
Holde frumoase de grîu și de orz se 

întind în întreg cuprinsul raionului Co
rabia din regiunea Craiova. Spice grele 
de rod, ce se încovoale spre pămînt fă
găduiesc o recoltă îmbelșugată. Culturile 
au prins treptat, să capete reflexe aurii... 
Au dat în pîrgă... Țăranii muncitori, pre
gătiți încă din timp pentru această mare 
bătălie, au pornit să strîngă rodul bogat 
al lanurilor. Lucrează de grabă și cu gri
jă ca să strîngă recolta la timp și fără 
pierderi. Nu sînt multe zile de cînd co
lectiviștii din satul Gura Padinii, comu
na Grojdibodu, au început recoltatul. To
tuși, pînă de curînd el au strîns recolta

Foto : EUG. CSIKOS

La gospodăria co
lectivă ,,23 August“ 
din comuna Bălleșt’, 
regiunea Craiova, o 
bună parte din pă- 
loa.se au fost recol
tata cu mijloace me. 
canizate, fapt care a 
permis executarea 
dezmiriștKulul fără 
întîrzleri. lată, în fo
tografie, pe utemista 
Floarea Cenușe, de 
la S.M.T. Bălleștl, 
dezmirlștind printre 
clăi pe ogoarele gos
podăriei.

momentul de față. Trebuie să depunem 
toate eforturile, muncind zi și noapte, 
pentru ca în următoarele 3-4 zile să ter
minăm secerișul în toate regiunile unde 
recoltatul a rămas în urmă, precum și in 
regiunile unde păioasele au ajuns în faza 
de coacere în pîrgă. In regiunile din nor
dul țării, unde păioasele se coc mai tîr- 
ziu să desăvîrșim organizarea forțelor de 
muncă în așa fel, ca secerișul să fie exe
cutat în termenul cel mai scurt și la mo
mentul cel mai potrivit.

Paralel cu secerișul păioaselor, trebuie 
să începem treieratul lor. Orice prelungi
re a treieratului, 
clăile de pe cimp, 
părți d'n recolte, 
ției la hectar.

In regiunile din 
în raioanele din regiunea București, Ga
lați și chiar în regiunea Craiova unde se
cerișul este mai avansat, treierișul se des
fășoară încă nesatisfăcător. Sînt nume
roase arii de treierat încă neorganizate, 
său incomplet organizate.

Treieratul direct din căruțe, odată cu 
căratul de pe cîmp, nu se recomandă, 
întru cît nu poate asigura alimentarea 
continuă și normală a batozelor.

Treierișul poate și trebuie să înceapă 
în fiecare dimineață din zori, și să con
tinue pînă la înserare. Trebuie să utili
zăm la maximum ariile electrificate. La 
ele s-au creat condiții deosebit de favo
rabile pentru treieratul continuu timp de 
24 ore fără întrerupere.

Oameni ai muncii din agricultură! Orice 
întârziere în executarea lucrărilor de re
coltat și treleriș aduce pagube mari, mic
șorează producția la hectar. Să mobilizăm 
toate forțele și mijloacele pentru strîn
gerea recoltei la timp și fără pierdere 1

tinerea recoltelor în 
duce la pierderea unei 
la micșorarea produc-

sudul țării, în special

Sus, In slăvi lumina 
Risipi un nor,
Pe cînd jos combina
Seceră de zor,

Hotărîre
Neted, neted rlu — șl mină 
Brîul apei ce se-nglnă
Cu al «ringului foșnit. 
Cîntă, clntă clocîrlla, 
Freamătă sporit cîmpla 
Din zori pîn.la asfințit

Ba șl noaptea pe alocuri 
Becuri ard șl focuri, focuri, 
Văd sub cercănatul cer, 
Semn că-n cîmpul țării mele 
Nu stă munca, de cînd stele 
Se aprind șl pînă pier.

Cum să șed pe vremea asta 
Ori să spun : deacuma, basta 1 
SI la umbră să mă trag ?
Cum s-așiept eu leneș seara, 
Cînd e cltpa-n care țara
Șl partidul nostru drag

Pusu-șl-au nădejdea-n mine ? 
Vremuri, de neliniști pline, 
Vremuri cu speranțe dragi 
Eu, pentru partid și țară
Nu m-ol face de ocară 
Adăstînd muiețl posmagi.

Fiarbă apele-n bulboane; 
Tone — zece milioane 1
Ni-e îndemnul hotărît 
Mult ? Firește ! Dar se poate, 
Că doar nu robesc pe coate 
Și cu jugul peste git.

Cînd știu pîlnea cea gustoasă 
Pentru propria mea masă, 
Pentru viața alor mei, 
Oameni buni: pe nicăierea 
Nu-s puteri să-mi frlngă vrere» 
Fie-mi calea numai slei.

C. SLAVIC
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fruntașilor
de pe cele 5 hectare cu orz și de pe 
mai bine de 10 hectare cu grîu.

Ca și în alte munci tineretul a fost și 
de data aceasta în primele rîndurl. Tine
rii Ioana Tlroiu, M. Milcu și alții se nu
mără printre fruntașii gospodăriei în bă
tălia pentru strîngerea pîlnil poporului.

...Au dat în pîrgă și lanurile gospodăriei 
agricole de stat „Tudor Vladimlrescu” din 
comuna Cornești, raionul Tg. Jiu. Mun
citorii au și început să strîngă recolta. Ti
nerii din gospodărie se străduiesc să 
obțină realizări cît mal frumoase în bă
tăi a recoltării. Către aceasta îi îndeamnă 
apropierea celui de al V-lea Festival Mon. 
dial al Tineretului și Studenților de 13 
Varșovia și a zilei de 23 August. în cin
stea acestor însemnate evenimente tine
rii tractoriști din brigada condusă de to
varășul Vasile Buligan, de pildă, s-au 
angajat ca să recolteze și să dezmlrișteas- 
că cele 60 hectare repartizate brigăzii în 
timp cît mai scurt. Au trecut puține zile 
de cînd și-au luat acest angajament. Au 
trecut și mai puține de cînd au început 
recoltarea, iar pînă de curînd ei recolta
seră și dezmiriștiseră peste 35 hectare, 
Nu se poate să nu-și îndeplinească an
gajamentul, pentru că în brigadă, sînt 
trac'briști ca Vasile Saragea și Ioan Sa
ragea pe care răsăritul soarelui îi găsește 
în capătul tarlalei și care realizează zilnic 
cîte o normă sau o normă și jumătate 
peste cea planificată.

Corespondenți 
IOAN RIZOIU 

NICOLAE ROVENȚA

Buna organizare — 
chezășie a succesului
Mecanizatorii și muncitorii din gospo

dăriile agricole de stat din majoritatea 
regiunilor țării desfășoară de citeva zile 
din plin recoltatul păioaselor.

Pînă la 10 iulie, in gospodăriile agri- 
cole de stat a f°st recoltată peste 73 la 
sută din suprafața cultivată cu orz de 
toamnă, din care 42 la sută a fost și tre
ierată. Gospodăriile agricole de stat din 
regiunile Pitești șl București au terminat 
pînă Ia această dată recoltatul orzului de 
toamnă. De asemenea, gospodăriile de 
stat din regiunile Craiova, Constanța, 
Arad și trustul gospodăriilor de stat pen
tru aprovizionarea Capitalei au strins re
colta de orz de toamnă In procent de 91- 
95 la sută. In majoritatea gospodăriilor de 
stat din partea de cîmpie a țării a înce
put de cîtva timp și recoltatul griului. In 
cîteva zile de la începerea recoltatului, 
muncitorii din gospodăriile de stat au 
strîns grîul de pe aproape 7.000 ha. Din 
suprafețele recoltate pînă acum, peste 60 
la sută sînt recoltate cu nmbineie și se- 
cerătorile-legători. Combinerii Radu Con
stantin si Ion Ratmaher de la gospodăria 
de stat P'atra Olt Nicolae Munteanu de 
la gospodăria de stat Cuparu, regiunea 
Pitești realizează zilnic peste 20 tone de 
cereale. Producțiile de cereale obținute 
pînă acum în gospodăriile de stat sînt 
mult mai mari față de anul trecut. Ast
fel, muncitorii de la gospodăria de stat 
Piatra Olt au obținut de pe o bună parte 
din suprafața recoltată cu orz o produc
ție de peste 5.200 kg. la hectar, muncito
rii de la gospodăria de stat Hănești, re
giunea Suceava, 4000 kg. de orz la hectar 
etc. Producții frumoase de orz au obținut 
și muncitorii de la gospodăria de stat Ro- 
manu, regiunea Galați, care de pe 73 ha. 
cultivate cu orz eu strîns o producție me-> 
die de 2750 kg. de orz la hectar.

Pentru executarea recoltatului cu mij
loace mecanizate și a suprafețelor culti
vate cu păioase culcate din cauza ploilor, 
mecanicii din atelierele multor gospodării 
de stat au început construirea dispozitive
lor de ridicare a păioaselor culcate și 
adaptarea lor la secerătorile-legători și 
combine. Asemenea dispozitive s-au con
struit în multe gospodării de stat din re- 
giunile Galați, Stalin și Constanța.

(Agerpres) j



Un tînăr compozitor sovietic
Gherman Galînin 

aparține acelei gene
rații de compozitori 
sovietici care s-au 
format în anii de 
după război. Biogra
fia lui este simplă, dar foarte caracteris
tică. deoarece dovedește grija și atenția 
societății sovietice pentru dezvoltarea ori
cărui talent, autentic.

Gherman Galînin are acum 32 de ani. El 
s-a născut în familia unui muncitor din 
Tuia. Avea 10 ani cînd și-a pierdut părin
ții și a fost trimis la o casă a copilului. 
Aci și-a făcut studiile și deoarece se inte
resa de muzică, a participat la activitatea 
orchestrei de amatori, însușindu-și cu re
peziciune tehnica cîtorva instrumente 
populare. Dar aceasta nu-1 mulțumea pe 
tînărul muzician și el a început să învețe 
singur pianul, apoi să compună. El a 
fost sprijinit iar în 1938 a devenit student 
la un institut muzical de pe lingă Conser
vatorul de stat din Moscova.

Fără îndoială că Galînin ar fi intrat apoi 
la conservator dar atunci a izbucnit 
războiul și în anul 1941 tînărul a intrat 
în rîndurile armatei sovietice pentru a-și 
apăra patria. El a slujit în armată timp 
de doi ani. In anul 1943 a fost demobilizat 
și trimis la Moscova pentru a-și continua 
studiile. A fost primit la Conservatorul de 
stat din Moscova, unde a început să mun
cească cu perseverență '

Gherman Galînin a avut fericirea să fie 
elevul a doi compozitori sovietici de frun
te — D. Șostakovici și N. Miaskovski.

Lucrarea de examen a lui Galînin 
„Poem epic” pentru orchestră, a fost pri
mită de cercurile muzicale sovietice cu 
interes și. cu căldură. In anul 1951, 
,.Poemul epic’1’ a fost distins cu Premiul 
Stalin și de atunci a fost executat în re
petata rînduri atît în Uniunea Sovietică 
cît și în străinătate.

Titlu1! acestei lucrări poate da impresia 
că ea e închinată trecutului. Insă realita
tea e alta. Compozitorul însuși ne explică 
concepția sa în următoarele cuvinte : „Se 
obișnuiește să se considere că tot ce e le

I. Martînoy
muzicolog

La clubul minerilor din Petrila
p e cît de oropsit era traiul minerilor in trecut, pe atît 

de înfloritor este astăzi. Prin grija regimului nostru 
de democrație populară viata minerilor devine pe zi Ce frece 
mai frumoasă, mai plină de bucurii. Cartea, muzica, toate 
binefacerile culturii au pătruns adine în viata fiecărui miner.

La Petrila, unul din cele mai importante bazine carboni
fere din Valea Jiului s-a Construit în ultimii ani clubul mine
rilor. Aci se desfășoară în numeroase săli o vie activi
tate culturală.

Tinerii dansatori din echipa de dansuri naționale a sindi
catului minerilor din Petrila pregătesc in sala de repetiții a 
clubului minerilor din Petrila un nou program de dansuri, 
(fotografia nr. 1).

Minerii iubesc insă foarte mult și activitatea sportivă. 
După ce ies din abataje, numeroși tineri vin în sala de 
sport a clubului1 și își dispută cu ardoare o partidă de tenis 
de masă (fotografia a 2-a).

Nici tinerii instrumentiști nu se lasă mai prejos. Activi
tatea muzicală a sindicatului minei Petrila este foarte in
tensă în cadrul clubului. In sala de repetiție se pregătește 
cu intensitate orchestra de instrumente de coarde formată 
din 22 persoane, orchestra de muzicuțe compusă din 12 
persoane și orchestra de instrumente de suflat. (Fotografia 
a 3-a înfățișează orchestra de instrumente de suflat la o 
repetiție).

gat de cuvîntul , țe
pos“ trebuie să oglin
dească numai întâm
plări din trecutul în
depărtat. în lucrarea 
de față eu nu am pro

cedat așa. deoarece doream să redau senti
mentele și gîndurile omului sovietic, sen
timente și gînduri legate nu numai de tre
cutul îndepărtat ci și de evenimentele isto
rice ale Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei și de asemenea de eroismul zilelor 
noastre”. După cum se vede, tînărul com
pozitor și-a luat o sarcină grea — să redea 
caracterul eroic al timpului nostru. El a 
reușit să rezolve cu succes această proble
mă.

La baza „Poemului epic’’ se află patru 
melodii rusești împrumutate din cunoscu
tele culegeri ale lui Balakirev. „Poemul 
epic” abundă în contraste puternice și 
atrage prin dinamismul dezvoltării melo
diilor, îmbinate cu o măiastră concepție.

Poemul simfonic al tînărului compozitor 
se mai remarcă prin ingeniozitatea cu care 
sînt dezvoltate melodiile populare, prin ori
ginalitatea personalității compozitorului. 
Această lucrare este socotită pe drept cu- 
vînt printre realizările de seamă ale ar
tei muzicale sovietice. In ea, Gherman Ga- 
lînin a dovedit că și-a însușit la perfecție 
tradițiile simfoniei clasice ruse, în spiritul 
căreia l-a educat Nikolai Miaskovski. El a 
dovedit totodată o înțelegere justă a sarcl. 
nilor legate de dezvoltarea muzicii simfo
nice Contemporane. Aceasta a determinat 
marele succes al lucrărilor sale, primite 
cu atît interes de public

Muzica simplă și melodioasă, profund 
populară prin esența ei, caracterizează și 
toate celelalte opere ale lui Galînin pe care 
are prilejul să le asculte acum publicul 
sovietic ; trio pentru pian, vioară și violon
cel, suita pentru orchestră de instrumente 
cu coarde și altele. Creația lui Gherman 
Galînin se remarcă prin originalitatea sa, 
prin forța și coloritul său național. Toate 
aoestea fac din el unul din reprezentanții 
de seamă ai tinerei generații a compozito
rilor sovietici.
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Comitetul U. T. M. desfășoară 
o muncă rodnică

Un corespondent voluntar ne-a semna
lat faptul că organizația de bază U.T.M. 
de la întreprinderea Economică „Gilort“- 
Tg. Cărbunești, nu desfășoară o activitate 
vie, interesantă, plină de conținut. Co
lectivul de redacție al gazetei de perete 
nu-și face conștiincios datoria — artico
lele nu sînt schimbate cu lunile.

în continuare corespondentul arăta că 
nici un tovarăș d.in activul comitetului 
raional U.T.M. nu ajută munca acestei 
organizații de bază, cu toate că ea se află 
numai la câteva sute de metri distanță de 
sediul comitetului raional.

Acest semnal critic a fost înaintat spre 
rezolvare Comitetului regional U.T.M. 
Craiova, care ne comunică că lipsurile 
semnalate au existat, fapt pentru care 
s-au luat măsuri menite să învioreze 
munca acestei organizații de bază U.T.M.

„Acum — se spune în răspuns —- un 
membru din biroul raional U.T.M. Gilort, 
aontrolează șț îndrumă munca acestei 
organizații de bază U.T.M. Ca rezultat al 
acestui fapt, comitetul organizației de 
bază U.T.M. a reușit să organizeze adu
nări generale Interesante, să îmbunătă
țească munca colectivului de redacție al 
gazetei de perete care schimbă acum cu 
regularitate articolele și să întărească dis
ciplina în muncă în rândurile tinerilor.

îndrumați îndeaproape de comitetul or
ganizației de bază U.T.M., tinerii din în
treprinderea Economică ,,Gilort‘‘ aduc un 
aport serios la îndeplinirea planului de 
producție“.

Tribuna propagandistului

Pregătiri pentru noul an de studiu
în cercul politic pentru începători pe 

care l-am condus timp de un an de zile, 
au fost încadrate 22 de utemiste. Majori
tatea dintre ele sînt muncitoare în sec
ția de deoortieare a nucilor a întreprinde
rii „Fruct-export” din Focșani. Ele sînt 
tinere cu diferite caractere, deprinderi și 
năzuințe. Dar ceea ce găsești comun la 
fiecare este setea pentru cunoștințe, inte
resul firesc pentru tot ce este legat de 
țara noastră, de dezvoltarea ei, interesul 
pentru cunoașterea evenimentelor din 
țară și de peste hotare.

îmi amintesc că într-o ședință a cercu
lui în care se predase lecția: „P.M.R. — 
forța conducătoare și călăuzitoare a po
porului pe drumul construirii socialismu
lui”, una din cursante a cerut să se lămu
rească, ce partide sînt în alte țări. 
Puteam oare să las această problemă fără 
răspuns 1 Desigur că nu ! De aici mi-am 
întărit convingerea mai mult că în cali
tate de propagandist trebuie să fiu întot
deauna bine pregătit din toate punctele 
de vedere, pentru a putea răspunde la 
toate întrebările care interesează pe 
cursanți, chiar dacă nu sînt legate direct 
de tema lecției respective. M-am oonvins 
odată mai mult cît este de necesar pen
tru un propagandist să-și ridice neconte
nit nivelul cunoștințelor, să-și desăvîr- 
șească frumoasa lui muncă.

La convorbirea recapitulativă, mulți 
cursanți și-au exprimat dorința să ne mai 
întâlnim din cînd în cînd, în timpul verii, 
pentru a organiza unele acțiuni comune. 
Propunerea lor a fost primită cu bucurie, 
atît de comitetul U.T.M. din întreprinde
rea noastră, cît și de mine, care doream 
să nu-mi întrerup cu totul activitatea de 
propagandist. Dat fiind că în timpul des
fășurării anului de învățămînt politic s-a 
văzut că unii cursanți au un bagaj mai 
redus de cunoștințe, că nu cunosc o serie 
de probleme ale muncii de U.T.M., m-am 
sfătuit cu tovarășul Aurel Plopeanu, se
cretarul comitetului U.T.M. și împreună 
am ajuns la concluzia că n-ar fi rău să 
pregătim unele conferințe pe care să le 
ținem în fața tineretului. într-o conferință 
le vom vorbi despre tradițiile de luptă 
ale U.T.C., despre cinstea și mândria ace
lora care fac parte din rândurile Uniunii 
Tineretului Muncitor. în altă conferință 
vom dezvolta problema drepturilor și a 
obligațiilor utemiștilor. Și așa treptat, 
treptat, cursanții cercului și alți tineri 
vor putea cunoaște mai temeinic o serie 
de probleme ale muncii organizației noas
tre. în același timp și eu, -care mă voi 
ocupa de pregătirea acestor conferințe, voi 
putea să-mi ridic nivelul meu politic, să 
capăt cunoștințe noi, folositoare, care mă 
vor ajuta în munca de propagandist. în
drumările primite din parte® tovarășilor 
de la secția de propagandă a comitetului 
raional U.T.M. asupra materialelor ce tre
buie să le studiez, cum și dosarul în care

Sosirea în Capitală a orchestrei de muzică populară
a orașului

Joi dimineața a sosit în Capitală, la 
invitația Institutului romîn pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, orchestra 
de muzică populară a orașului Budapesta, 
care va da o serie de concerte în țara 
noastră.

în Gara de Nord, oaspeții au fost în
tâmpinați de reprezentanți ai Institutului 
romîn pentru relațiile culturale cu străină
tatea, ai Ministerului Culturii, ai Radio
difuziunii, ai Filarmonicii de Stat „George 
Enescu”, ai Orchestrei de muzică popu
lară „Rarbu Lăutaru” etc.

Adrian Baranga, director în Institutul 
romîn pentru relațiile culturale cu stră
inătatea, a rostit un cuvînt de bun sosit, 
la care a răspuns Szegedi Laszlo, repre
zentant al Institutului pentru relațiile cul
turale cu străinătatea din R.R.U., con
ducătorul ansamblului.

Din vastul repertoriu al orchestrei fac 
parte lucrări ale marilor compozitori Bar- 
tok Bela, Kodaly Zoltan, precum și ale 
unor compozitori cunoscuți ca Weiner 
Leo, Lajtha Laszlo, Adam Jend și alții. 

păstrez tăieturi din ziare eu articole de 
fond, cu diferite materiale care apar la 
rubrica „Viața de partid" -din „Scinteia” 
precum și materiale cu teme ale vieții de 
U.T.M. din „Scînteia tineretului” îmi sînt 
de un real folos în pregătirea acestor con
ferințe. în alegerea subiectelor pentru 
conferințe — care, țin să precizez, nu vor 
trata numai probleme ale vieții de 
U.T.M. — vom folosi și unele propuneri 
venite din partea activiștilor comitetului 
raional și a .tineretului din întreprindere.

în elaborarea acestor conferitițe vom 
cefe ajutorul cabinetului de partid, ai co
mitetului raional P.M.R. Chiar zilele tre
cute am fost Pe acolo pentru a vedea ce 
anume acțiuni menite să ajute pe propa
gandiști în munca lor se vor organiza în 
timpul verii. Astfel am aflat că în cel 
mai scurt timp se vor ține periodic unele 
informări politice Pe tem« internaționale, 
precum și diferite lecții privind metodică 
muncii de ' propagandist Și conferințe de 
cultură generală.

în însușirea temeinică a problemelor 
de către cursanți, în învățarea lecțiilor, 
un rol important îl au diferite materiale 
demonstrative. în anul de învățământ po
litic trecut noi n-am avut decît puțin ma
terial demonstrativ. De pe acum însă, mă 
îngrijesc de procurarea unei hărți. Din 
pliantele care se găsesc la bibliotecă, 
precum și din fotografiile apărute în di
ferite ziare și reviste m-am gîndit ca îm
preună cu unii membrj ai cercului să 
confecționăm câteva fotomontaje pe dife
rite probleme. Un fotomontaj va cuprinde 
aspecte «le _ construcției socialismului din 
țara noastră. Altul va vorbi despre con
strucțiile comunismului din U.R.S.S. Un 
al treilea va înfățișa aspecte din lupta 
popoarelor pentru pace, sau alte probleme 
curente al® vieții politice internaționale. 
Vom confecționa de asemenea cîteva gra
fice și un album.

Nu de mult am început să citesc roma
nul „Clocote” scris de A. G. Vaida. Nici 
nu știu cînd am parcurs mai mult de ju
mătate din această minunată carte. Asu
pra acestui roman — pe care, după cîte 
știu îl citesc cu mult interes și alți ute- 
miști din organizația noastră de bază — 
m-am gindit să țin în fața cursanților cît 
de curînd o recenzie. Aceasta îi va ajuta 
pe cursanții cercului politic și pe alți ti
neri din întreprinderea noastră să cu
noască mai multe episoade din lupta eroi
că a clasei muncitoare din Romînia, iar 
pe .mine mă va ajuta să înțeleg mai bine 
ideile cărții și cum să le exprim într-un 
mod viu și curgător în fața tineretului.

Frumoasa muncă de propagandist spre 
care mă simt atras și în care din nou 
voi munci în viitorul an de învățămînt 
politic, sînt convins că va da roade mult 
mai bogate.

NICOLAE VLASE

Budapesta
Un izvor nesecat pentru îmbogățirea re
pertoriului orchestrei îl constituie tradi
țiile cele mai valoroasă ale muzicii popu
lare maghiare.

Orchestra de muzică populară a orașu- 
luj Budapesta prezintă anual 100 de con
certe, dintre care circa 50 în sălile de 
concert din Budapesta sau ale orașelor 
mari din provincie, iar restul în uzine 
și cămine culturale. în lunile de vară, 
orchestra face turnee în cele mai mari 
centre industriale ale țării și în impor
tantele regiuni agricole.

Conducătorul artistic ai orchestrei, Fa- 
ludi Rezso și directorul orchestrei Kozak 
Gabor Jozsef au fost distinși, pentru acti
vitatea lor rodnică, cu înalta distincte de 
stat „Medalia de merit pentru cultură so
cialistă“.

în Capitală, orchestra de muzică popu
lară a orașului Budapesta va da primul 
concert vineri, 15 iulie, ora 20, la Teatrul 
C.C.S. Ea va mai concerta în București 
și în alte orașe din țară.

(Agerpres)
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Noutăți tehnice romîneștî
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tuna din problemele importante care se j 
(pun este procurarea unui bun noroi j 
|de foraj, care trebuie tratat în per. { 
imanență pentru a-și păstra vlscozitatea { 
{redusă.
f Metoda sovietică a forajului cu apă 
{ al sondelor a atras pe specialiștii noștri 
| pentru că în comparație cu metodele 
t vechi prezintă o serie de avantaje prin- 
(tre care sporirea considerabilă a vitezei 
| de foraj.
[ Forarea cu apă se face pînă la atln- 
| gerea stratului productiv, cînd apa se 
t înlocuiește cu noroi. Apa utilizată la j 
{ circulație în sondă prezintă față de ) 
{ noroi avantajul că, avînd vlscozitatea I 
( mică, spală mai bine fundul găurii j 
{pe care lucrează sapa, dezagregă J 
[ mai ușor roca dizolvlnd-o în bună I 
t parte, răcește sapa și permite sporirea J 
[ vitezei de avansare. Prin aplicarea J 
{acestei noi metode de foraj s-au ob- { 
(ținut succese remarcabile ca de exem- j 
[ piu 4608 m., granie-lună și chiar I 
15168,4 m., granic-lună de către bri- 
(găzile tovarășilor Gheorghe Tatu șl 
[ Ion Călinuț.
( Rezultate asemănătoare au fost ob- 
[ ținute șl de alte oficii și tresturl de 
j foraj.
t

f __la
( uwinn >duvui«a ivai realizat un j 
* sistem de lămpi oglindate pentru ilum-1. j (tioron Izvm-ll li î rin I
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Incubatorul B-60
INCUBATORUL B-60 realizat de J

Lămpi oglindate
ÎNTREPRINDEREA „ELEC- J 

t TROFAR”-București a fost realizat un 
fnarea locului de muncă.
( Aceste lămpi au o serie de avanta- 
{ je: distribuie fluxul luminos către o
| suprafață mică pentru a se obține un , 
t iluminat mai economic, au o strălucire j 
{ redusă pentru a exclude fenomenele de j 
I orbire. Un număr mic de astfel de lăm. I 
f pi deasupra locului de muncă asigură j 
{ o iluminare uniformă cu un randament j 
( de 3—4 ori mal ridicat față de cel J 
(obținut cu același număr de lămpi I 
{ cu incandescență, ce au aceleași ca- j 
f racteristlcl electrice. In plus, lămpile J 
(oglindate nu dau naștere la reflexe su- I 
| părătoare și la umbre pronunțate, j 
(Acest tip de lampă este utilizabil în ) 
( diverse întreprinderi industriale ca : { 
{ țesătorii, fabrici de tricotaje, fabrici de j 
f confecții, uzine constructoare de ma- { 
[ șini, uzine constructoare de aparate I 
{etc ’■

\....._ ____,
j tnv. I. Donciulescu. laureat al Premiu- 
{ lui de stat, reprezintă un element nou | 
f în tehnica construirii incubatoarelor. I 
l El poate incuba simultan circa 64.000 { 
1 de ouă- Incubatorul B-60 este compus j 
r dintr-o cameră izotermă cu scheletul 1 
[din beton armat șl cu pereții ?î plafo- I 
| nul formate din trei rînduri de gea- j 
f muri. Termolzolarea este asigurată de J 
I spațiul dintre geamul exterior și mljlo- j 
{ ciu. Prin spațiul dintre geamul mljlo- j 
(ciu și cel interior circulă aer cald, care J 
(încălzește mediul din incubator. Condi- I 
|ționarea aerului se face într.o cameră j 
f specială. încălzirea aerului se poate J 
( realiza electric, cu aragaz sau cu gaz I 
| metan- Temperatura și umiditatea se j 
f reglează în mod automat. In interiorul J 
j incubatorului, steluțele cu sertarele de I 
{incubație sînt dispuse de o parte și dej 
( alta a unui culoar central, întoarcerea > 
{lor fiind automată.
( Acest incubator creează condiții de { 
|incubație mal apropiate de cele ale j 
| clocitului natural, prin suprimarea cu- j 
(renților puternici de aer șl prin posl- J 
I bllltatea de a produce răciri periodice I 
[ ouălelor, similare cu diferențele de j 
(temperatură realizate de cloșcă, prin J 
[ mutarea ouălelor în cuib de la cen-1 
| tru spre periferie. Incubatorul este j 
I simplu, ușor de reglat, necesitând în ) 
{ comparație cu alte incubatoare un vo- ] 
} lum de muncă de numai 30 — 50 la ț 
( sută în comparație cu alte incubatoare J 
{mai voluminoase.

j
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FOILETON

In audiență la „o fată
DEDICAȚIE

Tovarășei liilia Croitoru, absolventă 
a liceului mixt din Turnu-Măgurele, 
în speranța că se va recunoaște 
puțin...

Fericită și absolventă, eroina Se întor
cea acasă. Absolvise liceul cu chiu cu 
vai. cu note mici, cu note de trecere, dar 
ce-a fost, a trecut, absolvise... De ce să 
pîngărim clipa suavă a izbînzii, a atingerii 
scopului prin analiza minuțioasă a mij
loacelor 7 I Notele mici i se păreau un 
detaliu oarecare, o chichiță insignifiantă, 
un flecușteț neînsemnat în comparație cu 
simpatica realitate: absolventă a liceului 
mixt ! Absolvise ! Scăpase ! Răzbise ! Tri
umfase! Cîștigase ! „Trăiască umanitaris
mul corpului didactic !*’ „Trăiască va
canța“ ! Pesemne că „Trăiască vacanța“ 
i se păru o expresie prea generală, căci 
simți nevoia ■ să facă precizări: „Trăiască 
zilele fără chimie și fizică”.

Fata aștepta rezultatele examenelor cu 
neliniștea novicilor ce joacă la prono
sport. Nu era de loc convinsă că va trece... 
O neliniște cumplită îi sbu-ciuma sufletul. 
„Dacă nu se dă jumătatea de punct din 
oficiu, ce mă fac ?”

în jumătatea de punct din oficiu își 
puse toată speranța.

De la jumătatea de punct din oficiu 
aștepta fericirea, bucuria, diploma de ab
solvire.

Pe această jumătate de punct din oficiu 
se clădeau toate visurile ei de viitor, ab
solvirea liceului, facultatea la București, 
bucuria părinților, apoi — de ce să ne 
ascundem — căsătoria.

Trecuse...
Absolvise— 
Cîștigase...
Nici nu credea... .
Ca prin urechile acului—
în sfîrșit !
Jignită de ipoteza emisă tot de ea cum 

că n-ar avea merite prea multe în obți. 
nerea diplomei, își lua singură apărarea: 
„In definitiv am învățat și eu cîte ceva... 
Ce dacă a dat și corpul didactic o jumă
tate de punct? în definitiv, asta e obliga
ția lui, să mai ajusteze ici colo, unde se 
simte nevoie. Dacă nu învățam conștiin
cios, n-avea ce să rotunjească”. La sfârși
tul autoanalizei se declară mulțumită: 
„Am și lipsuri dar am și realizări”.

— încă un trecut! filozofă bucu. 

roasă... Cîte hopuri nu sânt hărăzite omu
lui în viață...

Hopul următor în ordinea ierarhică era 
examenul la facultate- Ce facultate să 
urmez?!, se întrebă gînditoare recenta 
fericită treeîndu-și în revistă toate șan
sele. O facultate simpatică, drăguță, poe
tică și pitorească. Plăoută și — dacă se 
poate — fără chimie...

Unii își ascund o lipsă — lene sau co
moditate — transformînd-o în principiu cu 
pretenții filozofice. De fapt, la mijloc e o 
lene obișnuită : le e greu să se deslipească 
de pe scaun ca să îndeplinească o anume 
sarcină concretă, la fața locului. Lenea o 
preschimba în principiu, în convingeri 
pornite din suflet, „Nu mă duc tovarășe... 
fiindcă cred că e nejust... Asta e părerea 
mea. Am și eu dreptul să am convin
geri ? !” Lenea transformată în principiu e 
mai greu de sezisat. Unul întîrzie o oră de 
la serviciu și apune : „Am ascultat pe 
Beethoven. N-am putut să plec de lingă 
aparat. Fără muzică nu se poate trăi”... 
în loc să-ți spună concret unde a fost o 
oră îți pune în față înalte principii este
tice. Lenea banală, lenea meschină e aco
perită cu idealuri mari, cu invocarea cla
sicilor artei universale. Acesta e leneșul 
„superior”, cu „pretenții intelectuale”.

Eroina noastră face parte din prima ca
tegorie. Ei îi era pur și simplu lene să 
învețe serios. Găsi o facultate cu o pro
gramă analitică ce i se părea mai ușoară 
și in funcție de aceasta își alese 
profesiunea.

— Mamă, geolog mă fac...
De ce geolog ?... Credea că o să intre 

mai ușor în facultate. Comoditatea s-a 
transformat în principiu, în convingeri 
sincere, într-o chestiune de viață sau 
moarte. „Ah, ce poetică e geologia ! Pei
saje adorabile, călătorii splendide... Orice 
ar fi, geolog mă fac”.

Mama era însă de altă părere :
— Nu sînt de acord cu geologia... Asta 

nu e profesie pentru o fată... Ție îți tre
buie o meserie curățică, civilizată, gînde- 
ște-te Ia sexul tău, la viitorul tău... Uite, 
eu m-am gîndit să urmezi farmacia...

— Nu e poetică mamă. Dacă idealul 
meu e geologia, de ce să mă oprești ?

— Dar ce, geologia e poetică ? Cum o 
să fie poetică dacă e insalubră ?

— E mămică ...Are peisaje..
— Peisaje î Drumuri de țară nenoro-

romantică
cite !... Farmacia e curată. Asta e adevă
rată poezie...

— Poate... Dar n-are miros de tei, de 
levănțică. Miroase a iod, a cloroform.

— Nu asta contează fata mea... Intr-o 
farmacie lumea vorbește politicos: „Dă-mi 
te rog, un piramidon”, „Aveți cumva bi
carbonat de sodiu ?” Și poate în mediul 
ăsta găsești mai ușor și fericirea...

înspăimântată de programa analitică de 
la farmacie, care cerea mai multe cunoș
tințe pozitive, căpăta noi puteri în apăra
rea profesiei alese:

— Te rog maimă, nu mă influența ’... 
Lasă-mi meseria ce mi-e dragă... Ce pro
fesie îmi aleg, mă privește pe mine...

După o scurtă pauză de cugetare, își 
luă o poză melodramatică și conchise: 
— Ori geologie, ori nimic.

*
Au trecut aproape do; ani de zile de 

la fericita clipă a absolvirii. împinși de 
curiozitate, am plecat la locul de baștină 
al eroine; să analizăm concret, la fața lo
cului, situația. I-am solicitat o audiență 
și, spre bucuria noastră, ne-a primit ime
diat, cu amabilitate și chiar cu voioșie. 
Timpul fiind limitat, am scurtat — con
form înțelegerii reciproce — mult din 
obligațiile protocolare, intrînd direct, cu 
tact șj delicatețe în gingașul subiect.

— Am venit în chestiunea idealului... 
precizez eu, cu toată gingășia necesară 
unei întrebări atît de delicate.

Problema nu î se păru de loc clară. Trecu 
în revistă toate idealurile posibile, dar 
operația rămase pe semne fără rezultat, 
căci după ce-șî dete voinicește părul peste 
cap se răsti la mine :

— Care ideal tovarășe ? Fă bunătatea 
și fii mai concret...

— Idealul vieții dumneavoastră, șoptesc 
eu, intimidat de cadrul atît de intim al 
discuției. Visul dumneavoastră de a de
veni geolog...

— A... a... de profesiune vorbiți ?
Da, desigur...

Ea făcu un semn trist cu mîna.
■— Am renunțat la geologie...
— Așa ușor ? Era doar pasiunea dum

neavoastră...
— Era... Dar corpul didactic n-a înțe

les-o... M-a trîntit tovarășe la examen... 
Aveau motive profesorii 7

— Ej așa susțin... Că nu cunosc ma
teria. Din punctul lor de vedere,..

— Ceea ce-i complect fals, îi mărturisii 
eu convingerea.

— Nlcj chiar așa... N-am avut răbdare 
să învăț... îmi plăcea geologia. Era visul 
meu din copilărie. Nu știu dacă înțele
geți acest sentiment... Șj totuși, închi- 
puiți-vă nenorocire, n-am reușit...

— înțeleg sentimentul, dar vă întreb ’ 
de ce n-ați reușit ?

— Eu știu ? Mă gîndeam tot timpul, 
ziua și noaptea la geologie... Ce profe
siune frumoasă, ’țaptivantă, mi-am ales.. 
Mă și închipuiam colindînd munții... Se 
făcea că primesc o decorație... Așa sînt 
eu, se scuză ea timidă... O fire visătoare...

— Da dumneavoastră nu v-ați descu
rajat... Ați dat din nou examen la geo
logie...

— Ce să dau tovarășe 7 Se supără 
eroina. Cum să dau ? Unde să dau ? De 
ce să dau ?... S-a schimbat programa 
analitică. Au introdus materii extrem de 
antipatice...

— Și?
— în -situația asta critică ce era să fac ? 

I-am dat dreptate mamei... Ori cum. far
macia e plăcută, curățică.

— Și utilă societății !, adăogai eu, 
vrînd să dau o bază mai solidă noului ei 
ideal.

— Da, probabil... Evident... Mă rog... 
murmură ea distrată. Apoi cu voce pu
ternică, plină de pasiune... Puneți-vă și 
dumneavoastră în situația mea... Puteam 
eu să ies din cuvîntul mamei 7

Iarăși fenomenul se repetă. Fata vroia 
o meserie mai curățică. Comoditatea s-a 
transformat în principiu. „Dacă mama 
vrea, nu pot să ies din cuvîntul ei“

— Atunci »înteți în anul II la farma
cie...

— Pe dracu! se răsti ea... Am căzut 
la examen...

— Iar 7 oftai eu.
— Iar, zimbi ea cochetă. E destul de 

neplăcut, vă rog să mă credeți... Sînt un 
om sensibil, adun totul la inimă, mă con
sum... Puneți-vă și dumneavoastră în si
tuația mea...

Cum această inversare de roluri nu-mi 
surîdea, am tăcut o anume vreme.

— Și ce vreți să faceți acum 7
Răspunsul țîșni prompt:
— Mă duc la igienă..
— Vă place 7
— Ce să-mi placă 7 se strîmfoă ea. Ce-ai 

găsit dumneata așa simpatic în meseria 
asta 7 Mă certă atît de aspru de parcă 
eu i-aș fi propus să meargă la igienă.

— Oricum, e folositoare, luai eu spontan 
apărarea acestei branșe.

— O fi... consimți indiferentă.

— Atunci ce v-a îndemnat spre facul
tatea de igienă 7

— Programa analitică tovarășe !
— Nu e un criteriu !
— Dar e o soluție... mă corijă ea cu o 

superioritate pe care numai zîmbetul 
amabil reuși să o atenueze puțin, foarte 
puțin. Pot să intru la facultate... Știi și 
dumneata... Dragostea adevărată vine mai 
tîrziu, după căsătorie...

— N-aș crede !
— Vă privește, eu cred!
— Și dacă nu reușiți nici la igienă 7 

îndrăznii să-i pun în față sumbra ipo
teză.

— Mă duc la stomatologie!
—- Vă pasionează 7 '
întrebarea mea o jigni de-a dreptul. Mă 

inspectă cîteva secunde cu nedumerire.
— Cum o să-mi placă tovarășe 7 Ce gă

sești dumneata interesant în meseria asta? 
Să umbli prin toate scîrboșeniîle, pardon 
de expresie. Prin dantur; cariate, măsele 
stricate, abcese... Ducă-se pe pustii... Și 
cu uh gest gingaș își acoperi nasul 
gingaș.

— Atunci ce vă chiamă spre stomato
logie ?

. — Sînt locurj tovarășe, sînt locuri! 
țipă aproape, uimită că nu înțeleg un lu
cru atît de elementar. Unde vrei să mă 
duc ? La medicină generală unde ăînt zece 
pe un loc 7

Hotărîi să pun punctul pe i, să-i adre
sez o întrebare decisivă ;

— Dumneavoastră spuneți că vreți să 
urmați o facultate... La două examene ați 
căzut... De ce nu învățați, de ce nu vă 
alegeți o profesiune pe care să o puteți 
îndeplini... Aveți cumva și dumneavoastră 
lipsuri ?

Ea zîmbi nu știu de ce. șăgalnic. Nu- 
se teme de întrebări puse prin surprin
dere. Știe să facă față unei autocritici 
în societate, e fată cu manieră. Nu se 
analizează, ci ciugulește partea simpatică 
a autocriticii, partea amuzantă a lipsu
rilor, căutând să le facă drăguțe și sim
patice...

—- Ei și dumneata tovarășe !... Sigur că 
am lipsuri... Sînt prea romantică poate... 
Am mereu visuri interesante... Uite, ieri 
seară de pildă...

Fiind aproape edificat, mă hotărî; să 
bat în retragere :

— N-aș vrea să vă mai rețin... Exame
nele desigur vă răpesc mult timp... 
Acum trebuie să reușiți, să vă hotăriți, 
vremea zboară, o luai și eu sentimental, 
ca să fiu în atmosferă.

— Poți să stai tovarășe, mă liniști ea 
făcîndu-mi semn să nu părăsesc scaunul. 
Nu mă omor cu pregătirea... Am expe

riență. Ce sînt pregătirile 7 Dacă jude
căm adînc, sînt un fel de superstiții. .- 
Principalul e să ai noroc...

— Și n-ai avut noroc ! o consolez, 
cu toată îndurerarea de care e capabil un 
autor satiric.

— Just tovarășe ! Norocul m-a evitat, 
se jelui ea. Alte colege de-ale mele sînt 
plecate în București pe la facultăți... Din 
promoția mea numai eu am rămas aici 
singurică, singurică...

— Și mă mai gîndesc la un lucru to
varășe, vi-1 spun cu toată sinceritatea... 
Dacă mă căsătoresc ce mă fac cu profe
sia 7 Căsătoria e și ea un ideal în viață, 
nu 7 Două idealuri nu poți să ai... Si 
nici nu e bine, se stingheresc unul pe al
tul-.. Mai . bine unul singur, dar să te ții 
de el...

Disperat, pusei la cale o tentativă filo
zofică :

— După cum observ, dumneata vrei 
să intri în viață prin scara de serviciu, 
o mustrai, cerîndu-i din ochi iertare pen
tru aceste cuvinte tari.

— Da ! aprobă imediat.
— Dar scara de serviciu e insalubră, 

miroase, obiectai. Cu o privire ageră în
țelese imediat metafora. Figura ei din 
acea clipă spunea parcă : „Zadarnice 
sînt orice încercări. Pe mine nu mă duc’’ .

— Da,... Recunosc... Scara de serviciu 
are dezavantajul insalubrității... Dar de 
ce să nu vedem și părțile ei bune 7 De ce 
să fim negativiști 7 Se intră maj ușor po. 
scara de serviciu... De obicei nici nu 
există portar !...

Mirat de uluitorul simț practic al aces
te; visătoare, insistai și mai mult în pă
rerea mea.

— Bine tovarășe, dar miroase, miroase 
groaznic, duhnește...

— Ei și 7 îți pui o batistă la nas șj nu 
mai simți nimic.

După tentativa filozofică, încercai una 
pedagogică:

—- Faci o confuzie tovarășe... Dumneata 
confuzi profesia cu programa ana’itică 
mai ușoară... O facultate cu multe locuri 
vacante, cu programa analitică ușoară, 
devine, prin forța lucrurilor, idealul dumi- 
tale.

— Da, și ce e rău în asta 7 Fără aceste 
sondaje nici nu-mi hotărăsc profes unea.

— Mai sînt și alte aspecte ala proble
mei, îi spuse; eu cu mînie, uitînd com
plect de diplomație și tact pedagogto. Pa
siunea pentru o meserie, unde crezi dum
neata că poți fi mai folositoare... Undo 
e maj multă nevoie...

Mă privf cu dispreț suveran ;
— Lasă detaliile tovarășe !...

TEODOR MAZILU



La a 10-a aniversare 
a ziarului „Apărarea Patriei”

-a.

In întîmpinarea
( La 15 iulie, ziarul ,.Apărarea Patriei", 
I organ central al Ministerului Forțelor 
f Armate ale R.P.R., împlinește 10 ani 
[ de activitate rodnică pusă în slujba 
i întăririi capacității de apărare a Repu. 
( blicii noastre populare.
'( De-a lungul celor aproape 2800 nu- 
( mere apărute în acești ani, ziarul 
( ,.Apărarea Patriei" a adus o contribuție 

de seamă la educarea de contingente 
( de militari devotați partidului, patriei 
( și poporului nostru muncitor, la întă- 
f rirea Armatei noastre populare — scut 
f de nădejde al independenței și securită- 
1 ții Republicii Populare Romîne. Du- 
j- cînd neîncetat în rîndurile militarilor 
i cuvîntul partidului nostru, însuflețind 
l zi cu zi pe militari în îndeplinirea 
[ exemplară a îndatoririlor lor patrio- 
( tice, ziarul „Apărarea Patriei“ și-a cu- 
( cerit stima și respectul ofițerilor, ser- 
j- genților și soldaților, care scriu și se 
f adresează ziarului lor ostășesc cu dra- 
( goste și încredere. Pentru rezultatele 
j- obținute, ziarul a fost decorat cu Or- 
f dinul Steaua RPR. cl. I.
l Pe calea indicată de partid, „Apă- 
f rarea Patriei“ explică în coloanele sal? 
( problemele politicii interne și externe 
( și face cunoscute realizările regimului 
[ democrat-popular, activitatea însufle- 
( țită a oamenilor muncii pentru înflo- 
( rirea patriei. Ziarul popularizează mă-

Pentru realizarea a 1000 hanfri cu fiecare tractor K. D.-35

Unul dintre mecanizatorii fruntași
Vasile Ciuștea este cunoscut ca cel mai 

destoinic dintre tractoriștii S. M. T.-ului 
din Negrești. Ba maj mult chiar: pînă 
acum el este și tractoristul fruntaș pe re
giune în întrecerea Pe profesie.

Nu-i de mirare că atît în Vulturești cît 
și în celelalte sate ale comunei Buhăiești, 
unde a lucrat în campania agricolă din 
primăvara acestui an, Vasile Ciuștea s-a 
făcut cunoscut mai de toți țăranii mun
citori datorită priceperii cu care le-a lu
crat ogoarele. Și cînd te gîndești că abia 
mai ieri a intrat în cel de al douăzecelea 
an al vieții sale !

Dar pînă la succesele de acum n-a fost 
scurt drumul...

...Vasile e de prin părțile Romanului, 
din comuna Miron Costin. Pe acasă se 
ținea numai de „pozne“. Odată, de exem
plu, numai ce i-a venit în cap să „cu
pleze'' roata de la fintînă cu încă una 
mai mititică. I-a minunat pe ceilalți cît 
de ușor se putea scoate așa, găleata cu 
apă. într-o zi, cînd veni acasă soră-sa 
Lucreția împreună cu soțul ei, fierar la 
S.M.T. Roman, Vasile începu să-și isco
dească cumnatul.

— Bădie, eu aș vrea să lucrez pe trac
tor. Ce zicj aș putea face asta ?

Pe Nicolae Surei l-a bucurat faptul că 
Vasile este atras de frumoasa meserie de 
tractorist. El i-a explicat, cum poate intra 
în școala de tractoriști și, mai mult chiar, 
l-a chemat să treacă pe la stațiune, să 
vadă mașinile mai de aproape...

...într-o dimineață din toamna anului 
T954 Vasile s-a prezentat conducerii 
S.M.T.-ului din Negrești.

— Sînt repartizat la dumneavoastră, i-a 
zis el simplu directorului. Aștept să-mi 
dați un tractor în primire și să încep lu
crul.

I s-a dat un K.D. 35, și... sfaturi, că fără 
ele nu se poate, apoi a plecat în prima 
sa campanie agricolă. Rezultatele pe care 
le-a obținut n-au fost nici prea-prea, nici 
foarte-foarte. N-a ieșit nici codaș, dar 
nici fruntaș.

în primăvara acestui an, Vasile Ciuștea 
s-a avîntat cu elan în întrecerea pentru 
titlul de „cel mal bun tractorist".

— Ca să poți cîștiga întrecerea, i-a spus 
mecanicul de sector Petre Grapă, trebuie 
să ai tot timpul grijă de mașină. Dacă o 
să ai multe defecțiuni în campanie, n-ai 
să-ți faci hantrajul.

Vasile i-a ascultat sfatul. în primul

Căminul anilor tinereții
Pretutindeni este important ca tinere

tul să aibă o locuință bună, un cămin 
prietenos. Dar cred că la noi, la Hune
doara. această cerință e și mai actuală. 
Aici, atrași de marea dezvoltare a com
binatului siderurgic, mii de băieți și fete 
— printre care ș; eu — au venit din toată 
țara, ieșind din primii ani ai tinereții de 
sub ochii și îngrijirea părinților.

Desigur, fiecăruia i s-a dat o locuință. 
O mare parte din tineri au fost repartizați 
într-un grup de cabane. Din păcate însă, 
multă vreme condițiile din aceste clădiri 
n-au fost cele dorite. Dormitoarele erau 
în dezordine iar disciplina tinerilor lăsa 
și ea de dorit.

Organizația U.T.M., socotim noi, pentru 
ca să-și înderolinească îndatoririle pe care 
i le-a încredințat partidul, trebuie să se 
considere ca tată și mamă pentru tine
ret. Comitetul U.T.M. al combinatului a 
analizat de aceea, la începutul acestui an. 
condițiile de cazare și de viață ale tine
rilor noștri muncitori. S-a ajuns la con
cluzia că începînd cu cabanele, no; tre
buie să asigurăm organizarea tineretului 
pentru a folosi în mod just condițiile de 
trai.

Prin luna februarie la cabane a avut 
loc o consfătuire neobișnuită Tov. Marcu 
Vasile. secretarul comitetului U.T.M., a 
cerut părerea participanților asupra m j- 
lcacelor de îmbunătățire a situației din 
dormitoare. Toată lumea a fost de acord 
să se încredințeze gospodărirea grupului 
de cabane unui colectiv ales. Luînd cu
vîntul, tinerii au propus mai mulți tova
răși în acest colectiv. Printre aceștia, ei 
mi-au făcut și mie cinstea de a mă alege.

Imediat după consfătuire, noi am ținut 
prima ședință a noului colectiv. N-aveam 
nici unul experiența organizării unui mare 
cămin, dar toți ne simțeam îndatorați su
telor de tineri, care avuseseră încredere 
că prin sprijinul nostru viața le va fi mai 
frumoasă, în cadrul colectivului au fost 
necesare următoarele funcții: responsabil, 
locțiitor, responsabil economico-sanitar, 
responsabil cultural-artistic și responsabil 
sportiv. Sarcina de a conduce colectivul 
mi-a revenit mie. 

rețele fapte de arme ale eroilor so- J 
vietici din Marele Război pentru Apă- ! 
rare® Patriei, cultivă tradițiile glo- j 
rioase de luptă ale armatei noastre J 
contribuind astfel la educarea politică ■! 
a militarilor noștri, la formarea unor j 
luptători curajoși, devotați, conștienți J 
de înalta misiune ce le-a fost încre- •! 
dințată. „Apărarea Patriei“ .populari- j 
zează experiența munci, politice a or- J 
ganizațiilor de partid, a organizațiilor j 
U.T.M. stimulînd ridicarea permanentă j 
a rolului de frunte al comuniștilor și J 
utemiștilor în pregătirea de luptă și •! 
politică.

„Apărarea Patriei“ contribuie la J 
înarmarea militarilor noștri cu știința •! 
și arta militară sovietică, ajută pe ci- j 
titorii militari în însușirea tehnicii noi ) 
și în îngrijirea ei exemplară, în îm- j 
bogățirea neîncetată a cunoștințelor j 
lor, în ridicarea permanentă a măles- J 
triei lor de luptă.

La cea de a zecea aniversare a j 
„Apărării Patriei“, ,‘,Scânteia tineretu- 1 
lui“ adresează ziarului central al ar- f 
matei noastre un salut frățesc și-i ] 
urează no, și noi succese în educarea j 
militarilor în spiritul devotamentului J 
nemărginit față de partid, patrie și po- j 
por, în spiritul hotărîrii nestrămutate j 
de a apăra cu cinste patria și cuceri- j 
rile oamenilor muncii. I 

rînd totdeauna înainte de a alimenta mo
torul cu carburanți filtra benzina sau mo
torina. Apoi, în mod regulat curăța fil
trele, controla motorul, se străduia să 
nu-1 încarce prea mult. O atenție deose
bită dădea folosirii vitezelor, fapt ce i-a 
permis să utilizeze mai pe deplin capa
citatea de lucru a mașinii.

Dar Ciuștea s-a interesat și de econo
misirea carburanților și a pieselor de 
schimb. De pildă, cu un rezervor de mo
torină plin, el reușea să facă nu 4 hantri, 
cît prevede norma de consum ci 6 și -asta 
fiindcă motorul tractorului ce-1 avea în 
primire era bine îngrijit, cu garniturile 
strînse, fără locuri prin care să se scurgă 
motorina.

în campania de primăvară a realizat 
237 de hantri lucrări de bună calitate, 
adică patru norme și jumătate.

Datorită faptului că și-a îngrijit ma
șina, nici în perioada pregătitoare a cam
paniei de recoltare și treieriș n-a avut 
prea mult de lucru. La tractorul său a 
trebuit doar să schimbe segmenții.

...Pe coasta Mării Negre, la o casă de 
odihnă, Vasile Ciuștea și-a petrecut con
cediul său de odihnă. Cite amintiri fru
moase nu păstrează el despre plimbările 
pe faleză făcute împreună cu Dumitru 
Gheucă, tractorist fruntaș de la S.M.T. 
Huși și cu alți tineri veniți să-și petreacă 
concediul la mare, despre plimbările în 
larg cu barca, despre alte și alte distracții 
plăcute.

întors în S.M.T. Vasile Ciuștea s-a și 
interesat de muncile pe care le va avea 
de făcut în campania de recoltare și 
treieriș.

— Vei lucra în comuna Bănești, la cele 
două întovărășiri și în sectorul individual, 
i-au comunicat tovarășii din conducerea 
stațiunii.

— Să-mi pregătiți lucru cît mai mult 
fiindcă vreau să răspund chemării făcute 
de Eroul Muncii Socialiste, Vasile Voi- 
chiță, de a realiza 1000 de hantri anual 
cu tractorul meu K.D.-35 — le-a spus el.

Ciuștea este hotărît să realizeze cu trac
torul său cei 1000 de hantri. Tot așa cum 
a mărturisit celorlalți tractoriști din sta
țiune că nu prea îi trece prin gind să se 
lase întrecut de vreun tractorist din re
giune în întrecerea pe profesii.

Corespondent 
JOE LENȚER

O pagină din viața pavilioanelor 
tineretului de la Hunedoara

Primul obiectiv care a stat în fața co
lectivului de conducere al pavilioanelor 
a fost acela de a organiza tineretul in 
dormitoare pe baza locului de muncă al 
fiecăruia. Pînă acum, locuind la întîm- 
plare, tinerii nu aveau posibilitatea să se 
cunoască. La repartizarea tinerilor pe 
secții am primit un ajutor activ din par
tea organizațiilor de partid și conduceri
lor secțiilor din combinat. în acest fel, 
numai în trei zile cei peste 1500 de tineri 
de aici au fost repartizați — pe secții — 
în cabane.

După terminarea repartizării am trecut 
la organizarea tinerilor în dormitoare, 
prin alegerea colectivelor de conducere 
ale cabanelor și responsab’lilor de dor
mitor. Colectivele de cabană au fost alcă
tuite pe aceeași bază ca și colectivul do 
tabără. Curînd s-au ales 14 colective de 
cabană ș; 136 responsabili de dormitoare.

în fiecare dormitor a fost afișat un 
regulament, conținînd regulile elementare 
de igienă, disciplină și conviețuire tovă
rășească, elaborat cu concursul colecti
vului nostru. Sarcina responsabililor de 
dormitor a fost aceea ca asigurind apli
carea acestui regulament să facă viața ti
neretului cît mai plăcută.

Curînd, traiul în cămin, datorită activi
tății utemiștilor, ajutați de întregul tine
ret, a început să se îmbunătățească.

S-a organizat un concurs între camere, 
în care cîștigător a ieșit dormitorul ti
nerilor laminoriști. Tov. Pop Leonuț, res
ponsabilul dormitorului, stătea mereu de 
vorbă cu tovarășii săi, după orele de 
muncă, sfătuindu-i să păstreze curățe
nia. Nu peste multă vreme, cu ajutorul 
conducerilor secțiilor, dormitoarele, prin
tre care și acesta, au fost zugrăvite din 
nou. iar mobilierul uzat a fost reparat. 
Astăzi între paturi se întinde un co
vor, iar la geamuri sînt puse perdeluțe. 
Un difuzor cîntă tinerilor, iar cînd stația 
noastră de radioficare nu emite, ei se dis
trează cu acordeonul. Aici, ca și în tot

| Puține zile au mai rămas pînă la 8 
8 Festival. In cinstea marei sărbători a 8 
| tineretului lumii, tinerii pătriel noas-1 
g tre se pregătesc cu entuziasm.
8 La Atelierele Centrale I.T.B. ga- ? 
g zetele de perete, fotomontajele, pavoa- g 
g zarea vagoanelor, — toate acestea ex- 8 
8 primă dragostea cu care tinerii din ? 
| această întreprindere vor să întîmpine g 
8 marea în'aîlnire a tineretului lumii de 8 
8 la Varșovia.
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Muncă voluntară
în întîmpinarea Festivalului de la Var

șovia, mii de tineri din Capitală contribuie 
prin muncă voluntară la acțiunile de în
frumusețare a orașului, la lucrările de pe 
șantierele de construcții și. la strînsul re
coltei de pe ogoarele din preajma 
Bucureștiului.

De Ia 1 iunie și pînă acum, tineretul 
din raionul Lenin a depus peste 25.000 
ore de muncă voluntară la amenajarea 
unor parcuri, ja colectarea fierului vechi 
și la construcția „Casei Scîhteii”. Patru 
mi; de tineri din raionul Tudor Vladimi- 
rescu au lucrat peste 40.000 ore de muncă 
voluntară pe șantierele construcțiilor de 
locuințe muncitorești din acest raion.

Zilele acestea, gospodăriile agricole de 
stat din apropierea orașului s-au bucurat 
de sprijinul pe care l-au primi-t din par
tea tinerilor din Capitală la strângerea 
recoltei de legume. în 4 zile, 2.885 de ti
neri au lucrat voluntar 9.427 de ore Ia re
coltatul mazărei și ai cepei, la gospodă
riile agricole de stat Roșia. Mogoșoaia, 
Dudu și altele.

căminul așternuturile sînt schimbate regu
lat. Atmosfera gospodărească din dormitor 
i-a îmbiat pe locatari să-și chibzuiască mai 
bine și celelalte aspecte ale vieții. Ei nu 
mai cheltuiesc banii în zadar, ci sumele 
însemnate pe care le cîștigă le folosesc 
ca să-și cumpere haine, cărți și alte lu
cruri pe care mai apoi le păstrează în du
lapul personal.

Trecînd dincolo de pragul dormitoare
lor, colectivul nostru ,s-a îngrijit și de 
asigurarea une,- hrane substanțiale pentru 
tineret. La cămin există de mult o can
tină, unde mănîncă peste 650 de persoane, 
înainte, mesenii erau nemulțumiți atît de 
felul în care se prepara mîncarea cît și 
de felul în care era servită. Tovarășul 
director Zurovschi, care s-a ocupat de can
tine, poartă multă răspundere pentru 
faptul că a lăsat pe planul doi această 
cantină a tineretului.

Pentru îmbunătățirea alimentației, 
ne-am hotărît să formăm un comitet de 
cantină, de a cărui conducere se ocupă 
tov. Bcdea Grigore, fost locțiitor în ca
drul colectivului de conducere al pavilioa
nelor. în momentul de față în fiecare zi, 
un membru al comitetului de cantină con- 
trolează "felul cum se prepară și se ser
vește masa.

Se știe că la noi, la Hunedoara, s-au 
construit lucruri minunate. E însă păcat 
că deocamdată încă nu s-a ridicat aici 
un teatru sau un cinematograf modern, 
o sală potrivită pentru festivități, o clă
dire pentru o rodnică activitate cultural- 
artistiță. Din această cauză unii tineri 
n-au avut cum să-și petreacă timpul li
ber.

în cadrul căminului căutăm să soluțio
năm pe cît posibil problema folosirii tim
pului liber. în fiecare săptămînă la noi a 
avut loc „Joia tineretului" iar acum are 
loc „Joia Festivalului". în cadrul 
acestor întîlnîri tinerești se țin confe
rințe sau recenzii, jar după aceasta ur
mează dans timp de două-trei ore. Deo
camdată, la reuniuni, pe lîngă cei care se 
'distrează tinerește, sânt încă unii care nu 
au o comportare demnă. Colectivul de 
conducere al taberei a avut de furcă cu

„Ni se face o mare cinste“
Relatările tovarășei 

Margareta Niculescu 
directoarea Teatrului de păpuși șl mario

nete „Țăndărică“

E greu să vă redau 
în cuvinte entuzias
mul de care s-a sim
țit cuprins colectivul 
nostru la vestea că 
va participa la Festi
valul de la Varșovia. Pe bună dreptate. De 
faptul că e prima noastră vizită peste ho
tare și că asta presupune emoții, ne
răbdare, nici nu mai vorbesc. Cel mai im
portant motiv pentru care ne bucurăm 
este că vom avea cinstea să reprezentăm 
arta țării noastre la o manifestare inter
națională de proporții uriașe.

Onoarea care ni se face o considerăm 
drept răsplata eforturilor noastre pentru 
a pune în drepturile ei o artă cu vechi 
tradiții ța noi, pentru a da copiilor oa
menilor muncii, un mijloc de educație și 
distracție interesant și foarte atractiv.

Participarea noastră la Festival mai în
seamnă prețuirea care se acordă colecti
vului nostru tînăr, crescut în anii regi
mului de democrație populară și care s-a 
străduit în cei șase ani — de cînd a fost 
înființat — să-și ridice nivelul artistic la 
înălțimea sprijinului pe care l-am primit 
din partea statului.

Participarea la Festival stimulează din 
plin munca noastră. Pregătirile sînt acum 
în toi. De multe ori nu ne mai îndurăm 
să părăsim teatrul pînă noaptea târziu.

Spectacolul pe care-l pregătim se inti
tulează „Umor pe sfori“. Nu-i vorba însă 
exact de cel pe care-l jucăm și acum pe 
scena grădinii din strada Doamnei și din 
care ați văzut fragmente și la cinemato
graf. Am luat de aici numerele cele mai 
reușite, armonizîndu-le îhtr-un spectacol 
nou care a căpătat o altă structură, le
gată' de marele eveniment internațional 
pentru care ne pregătim. Am urmărit în 
primul rînd ca numerele din program să 
se potrivească caracterului sărbătorii de 
la Varșovia, gustului tinerilor spectatori 
veniți din lumea întreagă și am mers în 
general pe linia creării unor personaje 
colorate, cu variate individualități care 
prin cînt și joc să poată fi înțelese și iu
bite de solii tineretului lumii.

Din numerele actualului spectacol am 
păstrat pe cel de acrobație aerian'ă, dacă 
vă amintiți — clovnul Zotto și Isabela Cea 
Curajoasă și plină de grație. Sau trio-ul 
de cîntăreți a căror bună caracterizare a 
amintit spectatorilor noștri de un foarte 
cunoscut grup de interpreți de muzică 
ușoară. Taraful cu solista nm. socotit că e 
de asemenea potrivit pentru un asemenea 
spectacol care va fi văzut de mulți tineri 
care cunosc și prețuiesc arta noastră 
populară.

Dintre numerele noi, amintesc pe cel cu 
jonglerii chinezi, inspirat de măiestria ar
tiștilor de circ chinezi care au'fost în țară 

Delegați la Festival
în întreaga țară au loc însuflețite adu

nări în care tinerii patriei noastre aleg 
pe cei mai destoinici dintre ei ca dele
gați la cel de al 5-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților de la Varșovia.

In Capitală, la Clubul Universității „C. 
I. Parhon", studenții au ales ca delegat 
®1 lor pe Wilfried Bielz, din anul 3 al 
facultății de filologie. Anul acesta, Wil
fried Bielz a obținut la majoritatea exa
menelor calificativul „foarte bine“.

în aceiași zi sâla Clubului studențesc 
al raionului „V I. Lenin" a găzduit o în
suflețită adunare, cu care prilej studenții 
Institutului Politehnic, Institutului de 
arhitectură „arh. Ion Mincu". ‘Institutului 
de petrol și gaze și Institutului de științe 
economice și planificare „V. I. Lenin“ au 
ales ca delegat al lor la Festival pe tînă- 
rul Niculaie Popescu, student fruntaș în 
ultimul an ia Institutul petrol și gaze.

La Iași tinerii muncitori de la între-

Un simposion
în cinstea celui de al V-lea Festival 

Mondial al Tineretului și Studenților de 
la Varșovia, Uniunea Tineretului Munci
tor, Comitetul orășenesc U.T.M. București 
și Casa de Cultură a Sindicatelor din Bucu
rești organizează simposionul cu tema

tovarășii Lupaș Nicolae și Mihăilă Va
sile, care credeau — se vede — că bîțîin- 
du-se la dans și făcând gălăgie vor deveni 
maj simpatici fetelor. Nici gazeta satirică 
a colectivului de tabără, despre care am 
uitat să vă povestes*, nu-i iartă pe scan
dalagii, pe cei care lipsesc nemotivat sau 
nu păstrează curățenia, ci prin caricaturi 
•și articole îi ajUtă să-și îndrepte purtarea.

Dacă în tabără am realizat o viață mai 
plăcută, desigur că pentru aceasta a tre
buit să schimbăm și aspectul terenului 
înconjurător. Noroiul a bătut în retragere 
fiindcă tinerii au amenajat aleile și șose
lele principale, iar între alei și în fața 
cabanelor au plantat peste 600 de pomi, 
în mijlocul unor peluze înverzite.

Datorită condițiilor mai bune de viață 
am putut observa că tinerii depun la rin- 
dul lor străduințe mai mari în pro
ducție, pentru a da patriei mai mult 
oțel, fontă și laminate în. vederea înde
plinirii cincinalului înainte de termen. 
Acum ei contribuie activ la îndeplinirea 
angajamentului luat în cinstea Festivalu
lui și a zilei de 23 August de brigăzile 
de tineret : realizarea a 3 trenuri cu me
tal peste plan. Mulți din locuitorii tabe
rei tineretului, ca de exemplu tovarășii 
Cioroiu Ion, Furca Ludovic, Covaci Ion și 
alții, s-au ridicat în rîndul fruntașilor.

Bineînțeles, colectivul nostru de con
ducere nu ar fi putut obține toate aceste 
realizări fără ajutorul comitetului U.T.M. 
pe lingă care activează. Un sprijin prețios 
am primit din partea birourilor U.T.M. 
din secții. în mod deosebit am fost aju
tați de tovarășii Scarlat Ionel, secretar 
de U.T.M. la aglomerator, și Hrișcu 
Alexandru, secretar de U.T.M. la lami
noare, care zile întregi au stat în tabără 
pentru a ajuta tinerii să o înfrumusețeze 
și să îmbunătățească condițiile de locuit.

în toată activitatea lui, comitetul 
U.T.M. a fost îndrumat îndeaproape de 
către comitetul de partid al combinatu
lui.

Un ajutor simțitor am primit și din 
partea direcțiunii. Responsabilul colecti
vului de conducere al pavilioanelor tine
retului a fost astfel învestit și cu drepturi 
administrative. La pavilioane s-au făcut 

și care cere multă în
demânare și precizie 
în mișcări din partea 
mânuitorilor. Cu a- 
tenție și migală pre
gătim sceneta „Ceas- 

tușki”, în care apare un romantic acor- 
deonist și două tinere țărănci sovietice 
interpretând laolaltă cu mult umor ca
racteristice cuplete colhoznice.

Două amuzante satire se adresează ar
tiștilor rutinați, manicriști, a căror inter
pretare superficială se traduce printr-o 
gesticulație exagerată, prîntr-o mim’că 
ce n-are la bază nici un sentiment lăun
tric. Astfel e cîntărețui din opera „Tru
badurul“ cu mantia fîlfîind, cu mîna pe 
sabie, gata oricînd s-o scoată din teacă. 
Pe măsură ce se incintă de propria lui 
voce se depărtează toș mai mult de con
ținutul muzicii pe care-o cîntă. Cei doi 
cocostârci (unul la pian, altul la violoncel) 
vor să te convingă că adevărata virtuozi
tate constă în Abundența mișcărilor duse 
pînă la extrem.

In „Idilă în barometru” vorbesc senti
mentele duioase de dragoste între un „el” 
și o „ea". El indică totdeauna ploaia, 
vremea rea, ea dimpotrivă, soarele, timpul 
frumos. De aceea sînt. tare necăjiți: ni
ciodată nu se pot întâlni. Numai ghidușa 
natură le-a îndeplinit într-o bună zi do
rința: a plouat cu soare.

Vă voi vorbi puțin de băiatul nostru, 
de Țăndărică, principalul erou al specta
colului. Trebuie să știți că el e foarte 
conștient de răspunderea pe care o are, a 
învățat să cînte la muzicuță un potpuriu 
din muzica popoarelor, știe să Spună chiar 
și cîteva cuvinte în limba polonă. Focțrte 
țanțoș își face apariția pe bicicletă la în
ceputul spectacolului. Sosește din Cursa 
păci; în care spune că a ieșit primul. La 
sfîrșit el invită păpușile simbolizând tine
rii delegați ai diferitelor popoare, și chiar 
pe spectatori, ia o îndrăcită Perlniță, așa 
cum s-a dansat la neuitata întâlnire a ti
nereții din București, în ’53.

Specificul artei noastre impune ca la 
Varșovia să fie prezenți nu numai regi
zorii, mânuitorii și tehnicienii de scenă - 
teatrului ci și un număr de actori, cîntă
reți și interpreți ni scenei și muzicii româ
nești ale căror voci, imprimate pe bandă 
de magnetofon, vor putea fi auzite de 
participanții la spectacole. Printre ei sînt 
Ion Finteșteanu, Maria Tănase, Silvia 
Chicoș, ca și instrumentistul popular Fă- 
nică Luca și violoncelistul Radu Aldu- 
leScu.

Iar alături de colectivul nostru, de toți 
delegații R.P.R. la Festival, va fi și gândul 
fiecărui tînăr din țara noastră, pentru 
care țelurile Festivalului se confundă cu 
noțiunile de viață, tinerețe, frumos.

prinderea „Țesătura" au ales ca delegat, 
la Festival pe țesătoarea Maria Spătaru. 
Pînă în prezent, în regiunea Iași au ma’ 
fost aleși pentru a participa la mărea săr
bătoare a tineretului, Mihai Radnvîci, 
prim secretar al Comitetului raional Paș
cani al U.T.M., Mircea Alexandrescu, ab
solvent al Institutului de medicină din 
Iași, Cornelia Manolache, absolventă a 
Facultății de istorie din Iași și Maria 
Cotfas, colectivistă fruntașă din satul 
Cuci, raionul Negrești.

Hajdu Gydzo, critic literar, Ana Simo, 
tehnician la gospodăria agricolă de stat 
„1 Mai" din Sîngeorgiu de Mureș, ță
ranca muncitoare Carolina Bloj din co
muna Beica de Sus, raionul Reghin, trac
toristul Vasile Branea de la I.F.E.T. To- 
plița, studenta Elisabeta Pușkaș și eleva 
Ecaterina Kocsis sânt tinerii care vor 
duce participanților la Festival mesajul 
de salut al tineretului din Regiunea Au
tonomă Maghiară.

al tineretului
„Tineretul patriei noastre cîntă pacea și 
prietenia cu tineretul lumii“.

Simposionul are loc astăzi la orele 19 
în sala Casei de Cultură a Sindicatelor- 
din București, Bulevardul 6 Martie nr. 25. 
Va rula un film.

îmbunătățiri. Cu toate acestea direcțiunea 
ar putea să ne ajute mai mult. Spre 
exemplu, tovarășul director Budoi Fran- 
clsc a promis că dormitorului fruntaș pe 
tabără i se va acorda ca prenliu un apa
rat de radio. întrecerea a dăt rezultate 
bune, dar aparatul încă nu se vede. în pa
vilioane circulă gluma, că o fi — se vede 
— încă în construcție și cînd Va fi gata 

desigur că tinerii îl vor primi...
De asemenea, comitetul de întreprin

dere nu se interesează îndeajuns de re
zolvarea nevoilor tineretului. De fapt noi 
știm că și colectivul de conducere al pa
vilioanelor, ca și comitetul de cantină, ar 
fi bine să activeze sprijinit îndeaproape 
de sindicat. Dacă aceasta nu se întîmplă 
în prezent, nu e din vina noastră.

Deocamdată, noi mai avem și multe 
lipsuri. Nu toate dormitoarele au atins 
nivelul celor fruntașe, mai sînt tineri pe 
care nu i-am învățat încă să respecte 
disciplina și curățenia, să prețuiască bu
nul obștesc. Activitatea sportivă e slabă. 
Cu toate acestea, experiența celor cîtorva 
luni de activitate și părerea tuturor tine
rilor de la noi arată că aici viața s-a 
îmbunătățit. Comitetul U.T.M. a luat mă
suri pentru crearea de colective de con
ducere la toate căminele din oraș unde 
locuiesc tineri siderurgiști și unde deo
camdată situația nu este cea dorită.

Orașul nou, muncitoresc, crește pe zj ce 
trece. Desigur, peste cițiva ani, cei mai 
mulți dintre cei 1500 de tineri ai noștri 
vor fi muncitori și tehnicieni experimen
tați, se vor fi căsătorit, vor locul în apar
tamente confortabile, în noile blocuri și 
se vor plimba seara pe șoselele asfaltate 
mergînd spre teatru. Atunci, poate pavi
lioanele noastre, în forma lor de azi, nu 
vor mai exista. Dar toți își vor aminti 
cum în anii tinereții, departe la Zeci și 
sute de kilometri de locurile lor de 
baștină, s-au străduit împreună să-și cre
eze, după casa părintească, un al doilea 
cămin al lor.

GH. BULARDA 
responsabilul colectivului de conducere 

al pavilioanelor tineretului din Com. 
binatul siderurgic „Gh. Gheotghiu-Dej", 

Hunedoara

Adunarea festivă 
închinată aniversării ziarului 

„Apărarea Patriei“
Joi după arfiiază a avut loc în sala Tea

trului Armatei din calea 13 septembrie, 
adunarea festivă închinată aniversării a 
10 ani de la apariția primului număr al 
ziarului „Apărarea 'Patriei".

Au participat oameni el muncii,'oameni 
de artă și cultură, redactori și corespon
denți ai presei centrale și militare, gene
rali, ofițeri, sergenți și soldați ai For
țelor Armate ale R.P.R.

Adunarea a fost deschisă de generalul 
locotenent Ion Tutoveariu.

Tovarășul Sorin Toma a dat cîtire sa
lutului C.C. al P.M.R, àdrésàt ziarului 
„Apărarea Patriei”.

Redacției ziarului 
„Âpârarea Patriei"

Comitetul Central al Partidului Munck* 
toresc Romîn felicită colectivul redacțio
nal al ziarului „Apărarea Patriei” cu pri
lejul celei de a zecea aniversări a apari* 
țiej sale.

Sub îndrumarea Comitetului Central 
a] Partidului Muncitoresc Romîn, ziarul 
central al Ministerului Forțelor Armâte a 
adus în cei zece ani o contribuție însem
nată ja opera de făurire și întărire a Ar
matei noastre Populare.

Ziarul „Apărarea Patriei” a luptat acj 
tiv pentru popularizarea și aplicarea poli
ticii partidului în armată, a contribuit la 
ridicarea conștiinței politice a militarilor, 
la întărirea ordinei și disciplinei militare, 
la instruirea ofițerilor, sergențilbr Și sol- 
daților în condiții apropiate cîmpului de 
luptă modern. El a înfățișat în coloanele 
sale înaintata experiență de luptă cîști- 
gată de glorioasa Armată Sovietică în anii 
Marelui Război pentru Apărarea Patriei 
și a Eroicei Armate Populare Chineze 
de Eliberare în îndelungatul război de 
eliberare națională. „Apărarea Patriei" a 
împărtășit cu înflăcărare ostașilor Ar
matei noastre Populare nemuritoarele 
fapte de arme ale strămoșilor noștri în. 
lupta lor pentru libertate și indepen
dență.

Partidul cere ziarului „Apărarea Pa
triei" să continue a propaga în ' rîndurile 
Forțelor Armate atotfoiruitoàrea învăță
tură marxlst-leninistă, să desfășoare o 
largă muncă de educare în rîndul mili
tarilor in spiritul dragostei față de patria 
noastră, să popularizeze tradițiile de 
luptă, vitejia și eroismul de care poporul 
romîn a dat dovadă de-a lungul veacu
rilor in lupta pentru independență națio
nală, libertate socială și progres, să cul
tive în rîndul militarilor ideea solidarită
ții cu lupta popoarelor din întreaga lume 
pentru apărarea păcii, prietenia veșnică 
și de nezdruncinat cu marea Uniune So
vietică.

Sarcina importantă a ziarului este de 
a mobiliza militarii de toate gradele pen
tru desăvîrșirea pregătirii lor de luptă și 
politice, pentru stăpînifea temeinică și în
grijirea armamentului și a tehnicii de 
luptă moderne, de a lupta pentru o înaltă 
ordine și disciplină, pentru creșterea con
tinuă a combativității armatei, pentru 
întărirea capacității de apărare a patriei.

Comitetul Central
al Partidului Muncitoresc Romîn

Participanții la adunare au întîmpinat 
cu însuflețite aplauze salutul C. C. al 
P.M.R. Dtiipă aceea, colonelul Ion Gheór- 
ghe a citit Ordinul Ministrului Forțelor 
Armate ale R.P.R.

Raportul despre cea de a 10-a aniver
sare a ziarului „Apărarea Patriei“ a fost 
prezentat de generalul-màlor Gh. V. Za- 
haria. Au adus apoi saluturi din partea 
trupelor de us&at, generalul locotenent 
Mircea H>aupt. din partea Forțelor Ae
riene Militare, generalul-maior Mihail 
Burcă, din partea Forțelor Maritime Mi
litare, cpt. de rangul 3 Pricep losif.

Adunarea s-a încheiat cu tm bogat pro
gram artistic.

(Agerpres)
----- o—_

Recepția de la legația Franței 
din București

La 14 iulie a.c., Pierre FfaYièfòrt, tri
mis extraordinar și ministru plenipoten
țiar al Franței, a oferit o recepție cu 
prilejul sărbătorii naționale.

La recepție au participat : Chivu Stoica, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Simion Bughici, ministrul Afaceri
lor Externe, Marcel Popescu. ministrul 
Comerțului Exterior, Avram Bunaciu, se
cretarul Prezidiului Mării Adunări Naț'o- 
nale. Mihail Roșianu, Președintele Insti
tutului pentru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea, Nicolae CiOroiu, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe, funcționari 
superiori din Ministerul de Externe și Mi
nisterul Comerțului Exterior și reprezen
tanți ai vieții culturale și artistice.

La recepție au participat de asemenea 
numeroși membri ai corpuluj diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într.o atmos
feră cordială.

(Agerpres)
------O-------

INFORMAȚII
• Comitetul Național pentru Apărarea 

Păcii din R.P.R. organizează vineri, 15 
iulie, orele 18, la Arenele d’n Parcul Li
bertății, o adunare publică în cadrul că
reia se va prezenta darea de seamă a 
delegației poporului romîn care a parti
cipat. la Adunarea Mondială a Păcii de la 
Helsinki.

« In cadrul acordu'ui de colaborare 
culturală dintre R. P. R. și R. Ceho
slovacă, arhitecții ing dr. Jîndrich Krise 
și Karoll Palluș au făcut b vizită de 
studii in tara noastră, interesîndu-se de 
problemele construcției și reconstrucției 
orașelor, da construcțiile de locuințe mun
citorești și clădiri publice și de alte pro
bleme de arhitectură. Oaspeții au vizitat 
șantierul „Casa Scìnteli", construcțiile ri
dicate In timpul Festivalului de la Bucu
rești, const.rucții’e de locuințe muncito- 
reșt; din Capitală, Orașul Stalin, Cluj și 
Valea Jiului.

Péste cîteva zile va pleca în R. Ceho
slovacă o delegație de arhitecți romîni 
pentru un sch'mb de experiență cu arhi- 
tecț.ii cehoslovaci.

© Joi a părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Danemarca, o delegație a studenți
lor din R.P.R. care va participa la semi
narul internațional al studenților în pe
dagogie ce Se va desfășura în orașul 
Esiberg într: 16—24 iulie.

Delegația este condusă de tov. Paul Po
pescu, conferențiar universitar, prorector 
ai Universității ,,C. I. Parhon" din Bucu
rești.

(Agerpres)
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f^otărîrea adoptată de plenara C.C. al P.C.U.S. în legătură cu raportul tov. N. A. B jlgmii

„Despre sarcinile privind dezvoltarea continuă a industriei,
Ecouri la declarația agenției TASS 

în problema germană 
GERMANIA OCCIDENTALA

progresul tehnic și îmbunătățirile organizării producției“
al P.C.U.S. din 11 iulie 

o hotărîre în legătură cu 
A. Bulganin „Despre sar- 
dezvoltarea continuă a in-

în 
al

MOSCOVA 14 (Agerpres).— TASS trans- 
mite:

Plenara C.C. 
1955 a adoptat 
raportul lui N. 
cinile privind
dustriei, progresul tehnic și îmbunătăți
rile organizării producției“.

In prima parte a hotărîrii se spune :
Plenara C.C. al P.C.U.S. constată că 

enli care au trecut de la Congresul
XlX-lea al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Industria socialistă a obținut 
succese remarcabile. Cel de al 5-lea plan 
cincinal a fost îndeplinit în ce privește 
producția Industrială globală pînă la 1 
mai 1955, adică în patru ani și patru luni. 
Aceasta constituie o mare victorie a po
porului sovietic în lupta pentru întărirea 
puterii economice a statului sovietic, pen
tru mersul continuu al țării noastre spre 
comunism.

Succese importante au fost înregistrate 
de industria grea, care este temelia dez
voltării întregii economii naționale, a creș
terii neîntrerupte a bunăstării oamenilor 
muncii și a întăririi capacității de apărare 
a țării. Pînă la sfîrșitul anului 1955, pro
ducția mijloacelor de producție urmează 
să crească cu cel puțin 84% față de anul 
1950, și să reprezinte 70% din întreaga 
producție industrială a Uniunii Sovietice.

O mare realizare a perioadei de după 
război este construirea grandioaselor hi
drocentrale de la Kuibîșev și Stalingrad pe 
Volga, și de pe fluviile Siberiei. Puterea 
hidrocentralelor care se construiesc în pre
zent în țară va depăși de aproape trei ori 
capacitatea tuturor hidrocentralelor în 
funcțiune la începutul anului 1954.

Volumul global al producției industriei 
constructoare de mașini va crește în 1955 
de mai mult de două ori în comparație 
cu 1950 și de 4,6 ori în comparație cu 
1940. Au fost înregistrate însemnate rea
lizări în crearea și introducerea de noi 
mașini de mare productivitate, utilaje și 
aparate de precizie, în elaborarea și apli
carea proceselor tehnologice înaintate.

Creșterea producției construcției de ma
șini a permis să se ridice nivelul de me
canizare a muncilor grele și a lucrărilor 
care necesită un mare volum de muncă în 
cele mai importante ramuri ale industriei: 
carboniferă, metalurgică, petroliferă, fo
restieră, precum și în construcții, trans
porturi și agricultură. In prezent, pe ogoa
rele colhozurilor și sovhozurilor lucrează 
de două ori mai multe tractoare, combine 
cerealiere și alte mașini agricole decît în 
1940 ; pe baza acestei tehnici puternice 
6înt rezolvate cu succes sarcinile valori
ficării păminturllor virgine și înțelenlte, 
ale sporirii producției de cereale, culturi 
tehnice și produse animale.

Pe baza creșterii multilaterale a indus
triei grele se dezvoltă industria ușoară și 
alimentară. în 1955, nivelul producției 
mărfurilor de consum popular va depăși 
cu 72% nivelul producției din 1950, față 
de 65% cît era prevăzut prin planul cin
cinal.

Rezultatele activității Industriei din ul
timii ani confirmă din nou justețea liniei 
generale a partidului nostru de dezvoltare 
cu precădere a industriei grele. Urmînd 
neabătut această linie, partidu]
călăuzește după indicațiile marelui Lenin 
cu privire la necesitatea ca producția mij
loacelor de producție să fie dezvoltată mal 
rapid decît producția articolelor de con
sum, ca o condiție absolut necesară a re
producției socialiste lărgite.

Industria grea trebuie să se dezvolte și 
de acum înainte mal rapid decît celelalte 
ramuri ale economiei naționale. Cu cît 
în țara noastră nivelul de dezvoltare a In
dustriei grele, care determină avîntul con
tinuu al tuturor ramurilor economiei na-

se

ționale, va fi mai ridicat, cu atît mal de
plin vom putea satisface nevoile mereu 
crescînde ale poporului sovietic, cu atît 
mai rapid vom putea crea un belșug de 
articole de consum și realiza trecerea de la 
socialism la comunism. In âcest scop tre
buie să promovăm neîntrerupt progresul 
tehnic în economia națională, să folosim 
mal deplin rezervele de producție exis
tente, să stimulăm neîncetat inițiativa 
creatoare a maselor și să obținem pe acea
stă bază ridicarea simțitoare a producti
vității muncii.

După ce subliniază că într-o serie de 
ramuri ale industriei se introduc în pro
ducție în ritm lent importante realizări ale 
științei și tehnicii, plenara C.C. al P.C.U.S. 
arată că principala sarcină a organizații
lor de partid, sovietice și economice în do
meniul industriei, concomitent cu asigu
rarea îndeplinirii planului economiei na
ționale, este ridicarea prin toate mijloa
cele a nivelului tehnic al producției. Con
diția principală pentru îndeplinirea aces
tei sarcini trebuie să fie sporirea conside
rabilă a ritmului de perfecționare tehnică 
în toate ramurile industriei pe baza elec
trificării, mecanizării complexe și automa
tizării proceselor de producție, a intro
ducerii celor mai noi mașini-unelte, ma
șini și aparate de înaltă productivitate, 
perfecționarea neîncetată a tehnologiei 
producției, folosirii energiei atomice în 
scopuri pașnice.

Trebuie să fie efectuate pe scară largă 
lucrările de cercetări științifice, proiec
tări Și construcții pentru crearea 
unor mașini-unelte de înaltă productivi
tate, linii automate, prese mecanice de 
forjat și matrițat și prese hidraulice, ma
șini automate de forjat și presaj, utilaje 
de turnătorie, puternice turbine cu abur 
și turbogeneratoare, hidroturbine și hi
drogeneratoare, cazane de mare capaci
tate, instalații de turbine cu gaze 
și motoare Diesel, turbolocomotive cu 
gaze, locomotive Diesel și locomotive elec- 

. trice, laminoare automatizate, utilaj mi
nier, aparate pentru controlul și comanda 
automată a proceselor de producție.

Se vor elabora și aplica măsuri pentru 
reconstrucția tehnică a uzinelor și fabrici
lor în funcțiune — pentru înlocuirea uti
lajului învechit cu utilaj nou de mare 
productivitate precum și pentru moder
nizarea utilajelor existente.

în siderurgie și în metalurgia neferoa
selor se va populariza pe larg experiența 
acumulată în întreprinderile fruntașe în 
ce privește intensificarea proceselor de 
producție.

In industria carboniferă se va îmbună
tăți folosirea mașinilor și mecanismelor 
existente, se vor desfășura lucrări pentru 
crearea și introducerea în mine a noii 
tehnici miniere.

în industria petroliferă se va asigura 
o largă aplicare a metodelor înaintate de 
extracție a țițeiului. I

Construcția de centrale și rețele elec
trice se va înfăptui ținîndu-Se seama de 
necesitatea ca creșterea capacităților ener
getice să depășească dezvoltarea întregii 
economii naționale.

La proiectarea întreprinderilor noi și 
la extinderea celor existente vor fi prevă- 
zuți cei mai înalți indici tehnico-economici 
dintre cei realizați de către întreprinde
rile fruntașe din țară și străinătate.

în scopul lărgirii lucrărilor de automa
tizare a proceselor de producție în cele 
mai importante ramuri ale industriei, el 
trecerii de la automatizarea parțială a 
proceselor de producție la automatizarea 
complexă, plenara consideră necesar să 
se sporească considerabil producția de 
aparate și mijloace de automatizare și să

se îmbunătățească conducerea industriei 
constructoare de aparate.

Comitetul de stat pentru tehnica nouă 
de pe lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., Academia de Științe a U.R.S.S., 
ministerele și departamentele s'înt obli
gate să îmbunătățească organizarea infor
mării științifice și tehnice, să lărgească 
legăturile cu instituțiile de cercetări știin
țifica? din străinătate, schimbul de infor
mații științifice și tehnice precum și pro
curarea literaturii tehnice străine.

S-a hotărît să se organizeze o expoziție 
permanentă a realizărilor științifice și a 
experiențe; înaintate în economia națio
nală a U.R.S.S.

Ilotărîrea plenarei C C. al P.C.U.S. ex
pune apoi pe larg măsurile îndreptate 
spre lărgirea specializării și cooperării în 
industrie, spre îmbunătățirea conducerii 
industriei și muncii cu cadrele și specia
liștii, spre înlăturarea lipsurilor în repar
tizarea forțelor de producție în țară și alte 
probleme.

In capitolul privind sporirea productivi
tății muncii, plenara constată că în anul 
1955 productivitatea muncii în industrie 
va spori de aproape două ori în compa
rație cu anul 1940. Pe această bază în 
anu] 1955 salariul real al muncitorilor și 
funcționarilor din industrie va spori cu 
peste 90% în comparație cu nivelul 
dinainte de război. Aceasta se asigură în 
primul rînd prin introducerea în produc
ție a mașinilor și mecanismelor celor mai 
moderne, prin perfecționarea tehnolog'iei 
și organizării producției, prin ridicarea 
nivelului cultural și tehnic al muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor și prin 
dezvoltarea întrecerii socialiste.

Plenara C.C. al P.C.U.S. atrage atenția 
asupra necesității de a se înlătura lipsu
rile existente în organizarea și normarea 
muncii, de a Se reglementa salariile, de a 
se îmbunătăți condițiile de muncă și de 
viață ale muncitorilor, astfel ineît să se 
sporească necontenit productivitatea mun
cii în industrie și să se asigure pe această 
bază ridicarea necontenită o salariului real 
al muncitorilor și funcționarilor.

Plenara subliniază în hotărîrea sa că 
dezvoltarea planică a economiei naționale 
constituie unul din factorii principali ai 
superiorității sistemului socialist al econo
miei față de cel capitalist. An de an, in
dustria în ansamblu și majoritatea în
treprinderilor nu numai că îndeplinesc sar
cinile de plan, ci le și depășesc. Există 
însă întreprinderi și chiar anumite ra
muri ale industriei care nu îndeplinesc 
planul de stat.

Plenara C.C. al P.C.U.S. obligă comite
tele centrale ale partidelor comuniste și 
consiliile de miniștri ale republicilor, or
ganele locale de partid și sovietice, miniș
trii, conducătorii departamentelor și în
treprinderilor să asigure îndeplinirea ne
condiționată a planului de stat de către 
fiecare întreprindere la toți indicii tehni
co-economici în ce privește producția 
nomenclatura și sortimentul stabilit, 
ce privește introducerea tehnicii noi.

Plenara C.C. al P.C.U.S. cheamă pe 
muniști, comsomoliști, muncitori, munci
toare, maiștri, tehnicieni, ingineri, oa
meni de știință, funcționari, să depună 
eforturi în vederea îndeplinirii cu succes 
a programului trasat pentru dezvoltarea 
continuă a Industriei socialiste și își ex
primă ferma convingere că sub conduce
rea partidului comunist eroica clasă mun
citoare, Intelectualitatea și toți oamenii 
muncii din patria noastră vor asigura un 
puternic avînt al industriei și vor aduce 
astfel o nouă contribuție la cauza întă
ririi continue a puterii statului sovietic, 
la cauza construirii comunismului în țara 
noastră.

BERLIN 14 (Agerpres). — Declarația 
agenției TASS în problema germană 
atrage atenția întregii prese vest-berll- 
neze din 13 iulie. Ziarele publică pe pri
mele coloane sub titluri mari știri în care 
este expusă pe larg această declarație.

Majoritatea ziarelor publică comentarii 
ample consacrate declarației agenției 
TASS. Sînt scoase în evidență acele părți 
ale declarației în care se spune că Uniu
nea Sovietică se pronunță, ca întotdeauna 
pentru unificarea Germaniei și este ad
versara politicii de reînviere a militaris
mului german și de atragere a Germaniei 
occidentale, la fel ca ș.î a Germaniei uni
ficate, în grupări militare nu pentru că se 
teme de o Germanie unificată nflitaristă, 
ci pentru că o asemenea politică duce la 
agravarea primejdiei unui nou război.

FRANȚA
PARIS 14 (Agerpres). — TASS trans

mite : Declarația agenției TASS în pro
blema germană se află în centrul atenției 
presei pariziene care cu acest prilej face 
aprecieri asupra situației generale în aju
nul conferinței de la Geneva. Aproape 
toate ziarele au publicat textul integral 
sau expuneri foarte amănunțite ale de
clarației agenției TASS, sublinimd în ti
tluri marea însemnătate internațională a 
acestui document.

Ziarul „Figaro“ este vădit nemulțumit 
de principiile exouse în declarația agen
ție; TASS și califică acest document drept 
,,o bombă sovietică lansată cu 5 zile îna
inte de conferința de la Geneva“.

Potrivit afirmațiilor ziarului „Franc 
Tireur”, declarația agenției TASS „spul
beră unele iluzii“ întrucît ea „opune uni
ficarea Germaniei acordurilor de la Paris, 
lăsînd poarta deschisă pentru un pact de 
securitate“.

Z'arele „Parisien Libere“ și „Aurore“ 
se limitează să publice numai declarația 
agenției TASS. consacrîndu-și comenta
riile problemelor generale ale apropiatei 
conferințe de la Geneva.

SU.A.
NEW YORK 14 (Agerpres). — TASS 

transmite : Agențiile și ziarele americane 
acordă o deosebită atenție declarației 
agenției TASS în legătură cu problema 
germană, subliniind că această declarație 
este publicată cu cinci zile înainte de con
ferința de la Geneva a șefilor celor patru 
mari puteri.

Agențiile și ziarele expun în amănun
țime declarația și publică comentarii cu 
privire la poziția Uniunii Sovietice față 
de problema germană

După cum subliniază Hightower, co
mentatorul agenției Associated- Press, în 
cercurile influente din Washington „se 
arată că acest document (Declarația agen
ției TASS — N.R.) va fi studiat cu aten
ție”. Hightower susține că pozițiile Uni
unii Sovietice și puterilor occidentale față 
de problema germană sint de neîmpăcat.
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Pe toate meridianele globului pămân
tesc se simte puternic apropierea zile
lor luminoase ale Festivalului Mondial 
al Tineretului și Studenților pentru 
Pace și Prietenie de la Varșovia. In 
zeci de țări se fac ultimele pregătiri 
ale loturilor de tineri ce vor participa 
la Festival. Ansamblurile artistice și

Tineretul din țările 
de democrație populară se pregătește 

pentru Festivalul de la Varșovia
culturale repetă și îșj definitivează re
pertoriile. Echipele sportive cunosc fră
mântarea zilelor dinainte de concursuri. 
Tinerii care vor pleca la Festival, din
tre care mulțî au și pornit spre Varșo
via, trăiesc zilele intense ale plecării 
la o asemenea mare sărbătoare a ti
neretului lumii închinată păcii și prie
teniei.

Tinerii polonezi trăiesc din plin zi
lele ce-i mai despart de Festival. Mulți 
lucrează la amenajarea stadioanelor și 
parcurilor, alții — tinerii din ansam
bluri artistice — desăvîrșesc progra
mele.

„ -i

In aceste zile se fac și vizite de prie
tenie. Elevii din anii II și III ai Școlii 
de stat de marinari de la Gdynia 
făcut o asemenea vizită de prietenie 
bordul unui vas, de la Gdynia 
Odesa. (fotografia nr. 1)

Echipa artistică pe care o vede'ți 
fotografia a 2-a pregătește pentru Fes
tival un dans regional.
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Mesaje adresate Festivalului
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — P. A. P. 

transmite : Comitetul de organizare al ce
lui de al V«lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților primește numeroase 
scrisori de salut și declarații care spriji
nă această mare adunare a tinerilor.

Prof. Frédéric Joliot-Curie, laureat al 
Premiului Nobel, președintele Consiliului 
Mondial ai Păcii, a adresat Comitetului 
pentru organizarea Festivalului un mesaj 
în care scrie printre altele: „Tinerii pot 
contribui ]a lupta pentru dezarmare și 
pentru interzicerea folosirii armei atomi
ce, precum și la reglementarea probleme
lor care prezintă interes pentru orie.ne.

Viitoarea voastră întîlnire la Festivalul 
de la Varșovia dovedește că prietenia în
tre popoare este posibilă. Puteți face muit 
pentru pace la acest Festival. Sînt con
vins că veți găsi noi argumente pentru 
întărirea înțelegerii și extinderea colabo
rării între popoare, precum și pentru în
tărirea speranțelor omenirii”.

înainte de plecarea sa din Mexic, cu
noscutul regizor de filme și autor de sce
narii italian. Cezar Zavattini, laureat al 
Premiului Internațional pentru Pace, a 
făcut ziarului italian „Unita“ o declara
ție în care a spus : „Regret că, fiind ocu
pat cu turnarea unor filme în Mexic și 
Cuba, nu voi putea participa la Adunarea 
da la Varșovia. Vă mulțumesc călduros 
pentru invitația ce mi-a fost trimisă de 
Comitetul Internațional de pregătire a 
Festivalului.

Mă bucură mai ales inițiativa luată de 
tinerii studenți de la centrele cinemato
grafice experimentale de a organiză o 
discuție pe tema „Omul simplu în filme
le contemporane“.

Ramos Mejia, cunoscut muzician și 
pedagog din Buenos Aires, scrie: „Schim
bul cultural între tinerii din toate ță
rile constituie mijlocul cel mai direct de 
propagare a sentimentelor de prietenie. 
Fără îndoială că toate Festivalurile Mon
diale pentru Pace și Prietenie vor con
tribui la intensificarea luptei întregului 
tineret pentru pace“.

Cu privire la componenta delegației sovietice 
la conferința de ia Geneva a șefilor guvernelor 

celor patru puteri
MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS transmite: Consiliul de Miniștri al 

U.R.S.S. a aprobat delegația guvernamentală sovietică la conferința de la Geneva 
a șefilor guvernelor celor patru puteri.

Din delegație fac parte : N- A. Bulganln, președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. (conducătorul delegației); N. S. Hrușclov, membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.; V. M. Molotov, prlm-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S- șț ministru al Afacerilor Externe al U.R.S.S.; mareșalul Uni
unii Sovietice G. K. Jukov, ministru al Apărării al U.R.S.S.; A. A. Gromîko, prir.i 
locțiitor al ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Consilieri ai delegației au fost numiți I- A. Malik, S. A. Vinogradov, G. N. 
Zarubin, G. M. Pușkin și V. S. Semicnov.

Delegația de observatori a R. D. Germane 
a plecat la Geneva

BERLIN 14 (Agerpres). — A.D.N. tran
smite : La 14 iulie delegația de observa
tori a Republicii Democrate Germane la 
conferința de la Geneva a șefilor guver
nelor U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Franței

a părăsit Berlinul plecînd la Geneva. Dele
gația ests condusă de G. Handke, locți
itorul ministrului Afacerilor Externe al 
R. D. Germane.

Zi de trecere a normelor G.M.A.
Era într-o zi însorită de 

duminică. Ziua aceasta fu
sese declarată de tinerii 
din comuna Grosu, raionul 
Alexandria, „zi de trecere 
a normelor G.M.A.“. Au 
venit la terenul de sport 
o mulțime de săteni din 
comună și din satele înve
cinate pentru a urmări în
trecerile tinerilor sportivi. 
In acea zi 51 tineri (dintre 
care 22 din comuna Grosu 
și 29 din satul Schitu Poe- 
nari) au trecut cu succes 
normele la probele de 100 
m. plat Și aruncarea gre
nadei.

Dar iată ! Arbitrul îi

cheamă pe concurenți la 
start. Se dă plecarea în 
proba de 100 m. plat. Ute- 
miștii Milea M. Ion. Ma
nea I. Traian și Militaru 
Catriș sînt gata să se 
avînte în întrecere, desigur 
nu fără emoție. Pocnetul 
pistolului făcu ca pe cu
loarele albe cei 3 atleți să 
înceapă dîrza lor întrecere. 
Se aleargă în mare viteză. 
Cei trei utemiști depun și 
ultimul efort pentru un re
zultat cît mai bun. Si iată 
că acele cronometrelor au 
înregistrat timpul realizat 
de ei •' 12 secunde, un timp 
destul de bun — pentru 
începători. Proba de arun

care a grenadei a ținui 
multă vreme încordată a- 
tenția sutelor de săteni în- 
șiruiți de-a lungul terenu
lui. Foarte interesante au 
fost întrecerile dintre ute- 
miștii Drăgan Catriș, Voi- 
cu Florea și Biolan Florea 
care au aruncat în ordine 
grenada la 49,60 m., 48,70 
m. si 46,20 m.

Tinerii sportivi din co
muna Grosu, raionul 
Alexandria, sînt hotărîți să 
întîmpine Festivalul de la 
Varșovia cu noi succese în 
activitatea sportivă.

Core-spondent 
ROȘU MARIN

l Atletismul a cu?] 
[noscut în ultimii ani j 
(o mare dezvoltare. I 
[Zeci de mii de tineri | 
I din patria noastră au j 
(îndrăgit această ml- 1 
[ nunată ramură spor- 
I tivă cu ocazia parti. 
fcipării lor la compe. 
j tițiile cu caracter de 
[masă.
( Fotografia noas- 
[ tră reprezintă un as-
I pect din cursa de' 
1110 metri garduri,' 
[ desfășurată în cadrul I 
f unui concurs atletic j 
I pe Stadionul Tinere. J 
j tulul din Capitală, j

J

Cursa
Intre 19 și 24 iulie, în cinstea celui de 

al V-lea Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Varșovia, se va des
fășura prima ediție a competiției cicliste 
pe etape „Cursa Munților“, organizată de 
asociația sportivă „Dinamo“.

Caracteristic,t acestei interesante între
ceri este faptul că în mare parte ea se 
desfășoară pe șoselele care străbat munții 
Bucegi și Făgăraș. „Cursa Munților“ este 
o întrecere foarte dificilă și cere de la 
concurenți o pregătire specială și o con
diție fizică perfectă. Ea va fi un criteriu

Munților
de selecționare a celor mai buni cățără
tori din rîndiii cicliștilor noștri. Cele cinci 
etape ale cursei, în lungime totală de 783 
km-, au următorul itinerariu: etapa I: 
București — Orașul Stalin; etapa a Il-a: 
Orașul Stalin — Bran-Cîmpulung — Ora
șul Stalin; etapa a Ill-a: Orașul Stalin — 
Făgăraș — Poiana Stalin; etapa a IV-a: 
Orașul Stalin —■ Rîșnov — Pirîul Rece —• 
Predeal — Orașul Stalin; etapa a V-a: 
Orașul Stalin — București.

La „Cursa Munților“ vor participa cei 
mai buni cicliști din țară

À luat sfirșit turnau! da tenis da masă da la Moscova
MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 13 iulie a luat sfîrș’t la 
Moscova turneul de tenis de mas'ă la care 
au participat sportivi sovietici și rom: ni. 
La această competiție, care s-a desfășu
rat timp de patru zile, s-au disputat nu
mai întreceri individuale.

Avind mai multă experiență, maeștrii 
ro-mîni ai micii rachete au ocupat pri
mele locuri în toate probele disputate.

In grupa feminină, după cum era și de 
așteptat, victoria a revenit campioanei 
mondiale Angelica Rozeanu. Ea a cîștigaț 
toate întîlnirile, fără să fi pierdut nici 
un set. Angelica Rozeanu a totalizat 9 
puncte din tot atîtea posibile. Pe locul 
doi s’-a clasat Sar; Szasz (R.P.R.) cu 8 
puncte. Locul trei a fost ocupat de campi
oana U.R.S.S., E. Lestal, care în ultima 
zi a cîștigat meciul cu Strugaru (R.P.R.) 
Lestal a totalizat 7 puncte. Cîte 5 puncte 
au realizat Strugaru (R.P.R.) și Arakelian 
(U.R.S.S.)

In turneul masculin. Mircea Popescu și 
Matei Gantner (R.P.R), care au obținut 
fiecare cîte 12 puncte din 13 posibile, au 
trebuu să joace un meci de baraj. Mir
cea Popescu a învins cu 2—0 (21—17, 
21—19) ocupînd locul întii în clasament. 
Gantner s-a clasat pe locul doi. iar Pesch 
a ocupat locul trei cu 11 puncte.

Proba de dublu femei a revenit cuplului 
Angelica Rozeanu, Sari Szas'z. Ele au în
trecut în finală perechea Ușakova 
(U.R.S.S.), Strugaru (R.P.R.) cu 2—0 La 
dublu bărbați, locul intîi a fest ocupat 
de M. Gantner și T. Reiter.

Foarte interesantă a fost finala probei 
de dubiu mixt, în care s-au întrecut cu
plurile A. Rozeanu, M. Popescu și S. 
Szas<z, T. Reiter. Primul set a fost cîști
gat de Szasz, Reiter. dar următoarele 
două au revenit lui Rozeanu, Popescu 
care au obținut în felul acesta și primul 
loc.

70.000 fineri vor participa la întrecerile sportive în cinstea Festivalului

Scurte știri
• MOSCOVA. — La 14 Iulie, Louis Joxe, am

basadorul extraordinar și plenipotențiar al Franței 
în U.R.S.S., a oferit o recepție cu prilejul sărbă
torii naționale — Ziua Căderii Bastiliei.
• GENEVA. — După cum comunică Centrul de 

informații al O.N.U. de la Geneva, un număr de 
66 de țări au acceptat pînă în prezent să parti
cipe la conferința internațională pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice care va avea 
loc la Geneva între 8 și 20 august a.c. Printre 
aceste țări sînt : Albania, Anglia, Austria, Bîelo- 
rusia, Birmania, Bulgaria, Elveția, Franța, Repu
blica Federală Germană, India, Indonezia, Iugo
slavia, Japonia, Polonia, Romînia, S.U.A., Ucraina, 
Ungaria, U.R.S.S. și alte stat«.

O MOSCOVA. — La 13 iulie delegația guverna
mentală a Republicii Democrate Vietnam în frunte 
cu președintele Ho Și Alin, care se află la Mos
cova la invitația guvernuLui sovietic, a vizitat Krem
linul.
• MOSCOVA. — La invitația Academiei de Ști

ințe a U.R.S.S. și Ministerului Invățămîntului Su
perior al U.R.S.S., la 12 iulie a sosit la Mos
cova o delegație de oameni de știință din Franța, 
alcătuită din reprezentanți ai diferitelor ramuri ale 
științei — fizică, chimie, geografie, pedologie.

BELGRAD. — Ansamblul coregrafic ..Beriozka“ 
a sosit în R.P.F. Iugoslavia unde va da o serie 
de spectacole.
• PARIS. — După cum transmite agenția France 

Presse, la 14 iulie secretarul de stat ai S.U.A., 
Dulles a sosit la Paris.

Comisia regională de organizare a Con
cursurilor Sportive ale Tineretului din 
regiunea Baia Mare a organizat cu cîtva 
timp în urmă cu ajutorul comitetului re
gional de partid — o ședință de analiză 
la care au luat parte secretarii organiza
țiilor de bază U.T.M., secretari ai sfatu
rilor populare și directorii școlilor medii 
din regiune.

In cadrul acestei ședințe de analiză 
participanții la discuții au făcut o serie 
de propuneri menite să îmbunătățească 
munca sportivă în regiunea Baia Mare și 
în deosebi acțiunea de antrenare a tineri
lor la Concursurile Sportive ale Tinere
tului.

Datorită măsurilor luate după această 
ședință de comisia regională pînă-n pre-

O nouă victorie 
a handbalistelor noastre

Echipa feminină de handbal Admira 
(Viena) care se află în turneu în țara 
noastră a jucat ieri la Orașul Stalin, pe 
stadionul Tractorul, cu echipa se’ecțio- 
nată a asociației Progresul. Handbalistele 
noastre au obținut victoria cu scorul de 
8—2 (3—1). La meci au asistat 5000 
spectatori.

zent 39.000 tineri din întreaga regiune, 
participă la întrecerile de atletism, volei, 
trîntă etc. din cadrul Concursurilor Spor
tive ale Tineretului. Odată cu participa
rea la întrecerile sportive în cinstea Fes
tivalului, peste 2500 tineri d'n regiunea 
Baia Mare s'e întrec pentru trecerea pro
belor G.M.A. gr. I și II.

Membrii comisiei regionale muncesc pe 
zi ce trece cu mai multă însuflețire pen
tru ca în cinstea Festivalului să fie antre
nați la aceste întreceri sportive 70.003 
tineri.

GRIGORE CIOCAN 
președinte al Comisiei regionale 

de organizare a Concursurilor Sportive 
ale Tineretului — Baia Mare

Voleibaliștii albanezi 
au jucat la Tg. Mureș

La Tg. Mureș. în prezența unui nume
ros public, s-a disputat joi întîlnirea ■ ir» 
ternațională de volei dintre echipa orașu
lui Tirana și echipa reprezentativă a ora
șului Tg. Mureș. Victoria a revenit spor
tivilor din Tg. Mureș cu scorul de 3—1.

Spectacolele de azi

Nu mai puțin palpitantă e și munca 
migăloasă dar plină de patos a tineri
lor creatori, a acelor tineri care închi
nă eforturile lor creării unor minunate 
daruri ce vor fi trimise la Varșovia, 
delegatilor. tineretului lumii.

Printre cei ce lucrează cadouri este 
și acest t'snăr din R. P. Chineză (foto
grafia 3).
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TEATRE : Sala C.C./?. : Concert dat de Orchestra 
de muzică populară am Budapesta ; Ansamblul de 
Estradă (sala din Calea Victoriei nr. 174): Cer cu- 
vîntul; Grădina Boema: Visele se împlinesc; Tea
trul de vară ,,23 August“: Concert de muzică popu
lară romînească; Teatrul Țăndărică (Grădina de 
vară din str. Doamnei nr. 27): Umor pe sfori. 
Circul de Stat : Primăvara la circ.

CINEMATOGRAFE : Patria, București, Gh. Doja, 
Grădina Progresul, T. Vladimireseu: Inamicul pu
blic nr. I; Republica, I. C. Frimu, AL Popov, Donca 
Simo, Olga Bancic : Aventurile d-lui Pickwick ; 
Magheru : Prietenul meu Fabian ; Lumina, Ra- 
hova : Boul din Kulm ; Fillmon Sîrbu, Elena 
Pavel, 23 August: Dubla Lotte; Victoria: Hoții de 
biciclete; Maxim Gorki: ...Și Ilie face sport, Acva

riu. Bun venit... Eliza, Mică reprezentație; Timpuri 
Noi: Actualitatea în imagini. Noutățile zilei. Săr
bătorirea zilei de 1 Mai la Moscova, Pionieria nr. 
4/1955, Știința și tehnica nr. 58 1)55, Muzi
canții din B-ema ; Boleslaw Bie ut : Libelula ; 
8 Martie : Capete de cîini ; Vasile Roaită : 
Imblînzitoarea de tigri; Cultural: Chemarea desti
nului; Unirea: 2x2 = cfteodată 5; N. Bălcescu: Um- 
berto D; C. David: Un om teribil: Al Sah’a: Vină- 
torul de mare; Arta, Munca: Mînăstirea din Parma; 
Miorița: Agentul nr. 13; Moșilor: Neamul Jnrbi- 
nilor; llie Pintille: Insula misterelor; Popular: Cam
pionul lumii; M. Eminescu: Moștenire înslngeuită; 
1 Mai: Cei trei mușchetari ; Vo’ga : Conștiința ; 
8 Mai: Dama cu camelii; Libertății: Fridolin: Gh’. 
Coșbuc: Mandy; Aurel Vlalcu: Fiul pădurarului.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: București. Piața „Sctnteii“", Tel. 7.60.10, 7.61.00. Secția scrlaorl Tel. 7.66.91. TIPARUI, : Combinatul Poligrafic Casa Scinteli „I. V. Stalin’« STAS — 3452-52


