
Anul XI Seria Il-a Nr. 1936

r’'b!<oteca Centrală 1

Regională

• l'inedoara-Deva I

Proletari din toate tării);

4 PAGINI — 20 BANI

Toate tractoarele 
să lucreze din plin!

CU FIECARE TRACTOR — 1000 
hantri pe an ! Această chemare, 
pornită din inițiativa Eroului 

Muncii Socialiste Vasile Voichiță, șef 
de brigadă la S. M. T.-Sînnicolau 
Mare, regiunea Arad, a devenit curînd 
o lozincă de luptă cu mare răspîndire, 
fiind îmbrățișată cu entuziasm de me
canizatori din toate regiunile țării. 
Tractoriștii de la S. M. T. Remus 
Opreanu, Hagieni și altele din regiu
nea Constanța, de la S.M.T.-Grivița 
și gospodăria de stat Chirnogi din re
giunea București și mulți alții s-au 
alăturat acestei chemări, obligîndu-se 
s-o transforme în realitate. Din expe
riența pe care au cîștigat-o lucrînd 
de-a lungul multor campanii pe trac
tor, ei sînt convinși că realizarea vo
lumului de............ ’ ’ ' .
an este pe deplin posibilă și depinde 
de o bună organizare a muncii, dra
gostea de profesie și de mașina cu 
care lucrează.

Realizarea cu fiecare tractor K.D.- 
35 a unui volum de lucrări de 1000 
hantri pe an cere — mai înainte de 
toate — ca tractorul să fie folosit din 
plin în tot timpul anului, la tot felul 
de lucrări agricole. în momentul de 
față, toți oamenii muncii de pe ogoare 
luptă pentru strîngerea recoltei de pă- 
ioase în cel mai scurt timp și fără 
nici o pierdere. Ca și-n alte cam
panii, tinerii tractoriști sînt antrenați 
puternic și în această luptă. Țăranii 
muncitori colectiviști, întovărășiți sau 
cu gospodării individuale, ca și mun
citorii din brigăzile de cîmp ale gos
podăriilor de stat, așteaptă de la me
canizatori un mare sprijin în bătălia 
recoltării. îndreptățind această în
credere, tinerii tractoriști care luptă 
pentru realizarea a 1000 hantri anual 
cu fiecare tractor, au datoria de a |ega 
această luptă de sarcinile mari și 
de răspundere ale campaniei agricole 
de vară. Executarea grabnică a tutu
ror lucrărilor din această campanie va 
asigura pe de o parte strîngerea și 
înmagazinarea grabnică a recoltei, 
înlăturînd posibilitatea pierderilor, iar 
ne de altă parte va asigura — prin 
dezmiriștit și arăturile de vară — 
primele condiții agrotehnice cerute de 
recolta anului viitor.

înțelegînd pe deplin importanța 
acestor sarcini, mulți tineri tractoriști 
se străduiesc să folosească mai bine, 
mai din plin puterea tractorului cu 
care muncesc la lucrările din campa
nia de vară. Metodele folosite de frun
tași în această campanie sînt la în- 
demîna tuturor tractoriștilor. La lu
crările agricole de vară dau rezultate 
bune cuplajele de secerători-legători 
și discuitori, de două secerători-legă
tori sau de două pluguri cu cinci braz
de pentru dezmiriștit la un tractor. 
Tractoriștii de la S.M.T.-Segarcea, re
giunea Craiova, folosesc la treieriș și 
cuplaie de cîte două batoze la un trac
tor. Pentru a putea recolta cereale 
culcate, în multe S.M.T.-uri si gospo
dării de stat se folosesc dispozitive 
pentru ridicarea lor. Aceste dispozitive 
au dat rezultate bune la gospodăria de 
stat Urleasca, regiunea Galați. Metoda 
înaintată de organizare a muncii după

lucrări de 1000 hantri pe

graficul orar este folosită din ce în 
ce mai larg de tractoriști, în brigada 
condusă de Ion Budu de la S.M.T.- 
Hagieni, regiunea Constanța, toți 
tractoriștii aplică metoda Buneev de 
mai multă vreme și cu rezultate deo
sebit de bune.

O contribuție de seamă în realiza
rea la timp a sarcinilor din campania 
de vară este organizarea muncii în 
două schimburi. Lucrînd ziua la sece
riș iar noaptea la dezmiriștit, folosind 
electrificarea sau iluminarea ariilor 
pentru munca de noapte, lucrările pot 
fi executate mai repede, prin urmare 
cu mai mult folos.

Organizațiile de bază U.T.M. din 
S.M.T. și gospodăriile de stat au da
toria ca, în cadrul muncii politice 
desfășurate în rîndurile tinerilor me
canizatori, să explice acestora posi
bilitățile largi care le stau la înde- 
mînă pentru folosirea din plin a trac
toarelor în scopul executării rapide a 
tuturor lucrărilor din campania de 
vară și pentru un volum anual 
de lucrări de 1000 hantri cu fiecare 
tractor. Un obiectiv de seamă al or
ganizațiilor de bază U.T.M. din S.M.T. 
și gospodăriile de stat este și munca 
politică în rîndurile mecanizatorilor 
care lucrează în schimbul de noapte.

De mare importantă este asigura
rea condițiilor bune de muncă pentru 
tractoriști. Pentru aceasta, organiza
țiile de bază U.T.M. pot să facă pro
puneri conducerilor S.M.T. sau gospo
dăriilor de stat cu privire Ia îmbună
tățirea muncii, să ceară punerea la 
dispoziția tractoriștilor a mașinilor 
și materialelor de care au nevoie pen
tru ducerea la îndeplinire a sarcinilor. 
Organizațiile de bază U.T.M. să mo
bilizeze pe utemiștii și tinerii ingineri 
agronomi și mecanici la sprijinirea 
tractoriștilor, astfel ca aceștia să bi
ruie mai ușor și mai repede greută
țile pe care le întîmpină în cîmp și să 
vegheze la buna organizare și desfă
șurare a activității atelierelor mobile, 
pentru înlăturarea grabnică a oricărei 
defecțiuni ivite în cîmp, la tractoare 
sau la mașinile trase de tractoare.

Prin metodele înaintate pe care le 
aplică, fiecare mecanizator, în schim
bul în care lucrează, are sarcina prin
cipală de a contribui la recoltatul în 
cel mai scurt timp al păioaselor, la 
înmag^zinarea noii recn'te 
mai bune condiții, 
Tractoriștii trebuie 
din plin timpul, să 
nici un minut. în acest scop sînt ne
cesare îngrijirea exemplară a trac
toarelor si mașinilor agricole — ast
fel îneît de-a lungul întregii campanii 
să nu aibă de suferit nici o oprire — 
și organizarea exemplară a muncii — 
astfel îneît tractorul să aibă întotdea
una de lucru, fără deplasări în gol și 
să fie alimentat la timp. Ajutînd pe 
tinerii tractoriști la îndeplinirea aces
tor cerințe, organizațiile de bază 
U.T.M. din S.M.T. și gospodăriile de 
stat vor contribui la succesul campa
niei agricole de vară, la succesul ini
țiativei de a sc executa, cu fiecare 
tractor, 1000 hantri pe an.

în cele 
fără pierderi 

să folosească 
nu irosească
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Fiecare clipă, fiecare ceas
pentru strîngerea grabnică a recoltei!

TINERI DE ISPRAVĂ
Utemiștii Ion Pătrașcu și Andrei Călin din întovără

șirea agricolă Drăcșani, raionul Roșiori, nu s-au abă
tut niciodată de la treabă. Dimpotrivă ei muncesc cu 
dragă inimă pe ogoare, zilnic, fără a simți osteneala. 
Nu mai departe deoit la seceriș, ei au fost primii care 
au început. Au dat zor, lăsînd în urmă vecinii. Nici 
la treierat n-au zăbovit mult, iar la predarea cotelor 
Ion a primit chitanța nr. 1 și Andrei a primit chi
tanța nr- 2. Pilda lor a fost urmată de mai toți mem
brii întovărășirii. Iată cu adevărat doi tineri de 
ispravă.

Corespondent
ION FLOREA

CRAIOVA (de la corespondentul nostru).
Tinerii din fabricile și instituțiile craiovene con

sideră că strîngerea cît mai grabnică a recoltei este 
și o sarcină a lor. Duminică, peste 200 muncitori, 
elevi șl funcționari din orașul Craiova au muncit în 
gospodăriile de stat din Romanești și Breasla la strîn- 
sul recoltei de grîu. Prin munca depusă s au eviden
țiat tinerii Pană Constantin șl Ristoiu Tralan de la 
întreprinderea „Octombrie Roșu“, Bîcu Gheorghe de 
la autobaza nr. 2. I.R.T.A. — Dorobanțu Ion de la 
Sfatul popular orășenesc Craiova și alții.

Organizațiile de bază U.T.M. din comunele Brîn- 
coveni, Dobrun, Pîrșcoveni, Iancu Jianu și altele din 
raionul Balș, pe lingă faptul că au antrenat tineretul 
să participe 1:. grăbirea recoltatului în comunele lor, au 
organizat și acțiuni de munca voluntară. Zilele acestea, 
peste 240 tineri din aceste comune au mers în gos
podăriile de stat Iancu Jianu, Rusănești șl Robănești 
unde au strîns snopii șl paiele de pe o suprafață de 
peste 40 hectare.

In regiunea Craiova, un număr însemnat de ute
miști, tineri și pionieri participă cu mult elan 13 strîn
gerea spicelor de grîu de pe miriște. Pînă în prezent, 
în întreaga regiune s-au s'.rîns peste 13.000 kg. spice 
de grîu. Numai în raionul Cujmir, de pildă, utemiștii 
și pionierii au strîns mai mult de 1.500 kg. spice, 
iar cei din raioanele Calafat și Caracal — peste 850 
kg. spice de grîu.

Calafat șl Caracal — peste 850

Una din ariile tineretului
PITEȘTI (de la corespondentul 

nostru).
Duminică dimineața In fața sfatu

lui popular aț comunei Curtișoara 
din raionul Slatina au început să 
se adune tinerii. Tovarășul Gheir- 
ghe Fota, secretarul organizației de 
bază U.T.M., este îngrijorat că nu 
Se arată și utemistul Marinei Du
mitru, dar mai ales Constantin 
Marcu, membru în comitetul orga
nizației'. „Ce s-a întîmplat oare cu 
el 7 se întreba secretarul. Te po
menești că pentru astăzi tinerii vor 
fi prezenți înaintea lui la începerea 
acțiunii. Ar fi prima dată...”

Tocmai cînd se străduia să afle 
cauza întârzierii lui Marcu, acesta îi 
prinse mîinile pe la spate.

— Ne-a fost aprobată propunerea?
— Da. Organizația de partid a 

încredințat organizației U.T.M. răs
punderea amenajării și desfășurării 
întregii activități a ariei. Acolo va 
fi aria tineretului.

După puțin timp, un grup de mai 
mulți tineri din care nu lipsea ute- 
mista Fota Irina, tehniciană agri
colă a comunei, cu casmale. lopeți 
și sape se îndreptau 
După planul stabilit de 
agricolă s-a organizat 
munca, împărțindu-se

spre sat. 
tehniciană 
mal întil 
fiecăruia

într~o duminică

sarcini concrete. Aria a fost fixată. 
Rînd pe rînd sînt trasate și 
amenajate locul unde vor fi așe
zate butoaiele cu apă, locul de fu
mat, groapa de nisip șl baraca în 
care se va deschide un chioșc de 
unde, pe lingă răcoritoare, țăranii 
muncitori vor putea cumpăra dife
rite obiecte casnice.

Așezarea gazetei de arie șl a tu
turor indicatoarelor sînt lucrurile cu 
care, după 6 ore de muncă rodnică 
se termină amenajarea ariei tine
retului. Ca și în alte acțiuni, Gheor
ghe Fota, secretarul 
Constantin Marcu și Fota 
tehniciană agricolă, au constituit și 
de data aceasta un bun exemplu 
pentru ceilalți tineri. Cu multă dra
goste au muncit toți tinerii, însă,cei 
ce merită să fie evidențiați sînt ute
miștii Constantin Ioșan, Dumitru 
Marinei și tînărul Prădatu Marin.

In aceeași zi, s-au mai amenajat 
arii ale tineretului în comunele: 
Oporelu, Sîrbii-Măgura. Bălteni, Pe- 
rieți, și în alte 27 sate și comune 
din raionul Slatina.

Peste cîteva zile, la aceste arii 
tineretul va avea din nou prilejul 
să dovedească prin fapte dragostea 
cu care muncește pentru asigurarea 
pîinii poporului muncitor.

îndeletnicirea pionierilor 
din Urziceni

organizației,
Irina,

Tinerii timișoreni în preajma 
Festivalului

TIMIȘOARA (de la 
trimisul nostru). — 
Alo... redacția ! vă 
transmitem prin te
lefon de la comisia 
regională de pregă- 

din Timișoara.tire a Festivalului
în clipa de față doar cu 2 tovarăși pu

tem sta de vorbă, restul fiind plecați pe 
teren pentru a ajuta tineretul în puținele 
zile care au mai rămas pînă Ia Festival. 
Aici la „statul major“ al marilor pregătiri 
se string rapoarte, informări, vești, scri
sori din orașe și cele mai îndepărtate sate 
ale regiunii. Fiecare rînd ce se găsește 
aici așternut în grabă pe hîrtie vorbește 
despre entuziasmul cu care tinerii acestei 
regiuni cresc clipă de clipă realizările lor 
în cinstea Festivalului.

Iată, din raionul Oravița a sosit o scurtă 
știre.

Utemiștii din cele două organizații de 
bază U.T.M., G A.S. și sat, din comuna 
Ticvanul au reușit să strîngă peste 40.000 
kg. fier vechi. Această cantitate pare mică 
față de milioanele de kg. fier vechi 
strìnse pe întreaga țară. Dacă ne gîndim 
însă la tinerii din Ticvanul, cit au trebuit 
ei să cotrobăiască terenul, toate hățișuri’e 
comunei ca totuși într-un sat să găsească 
40.000 kg. fier vechi este aproape o mi
nune. De la raionul Oravița mai aflăm că 
tinerii din comuna Ciudanovița au reparat 
clădirea căminului cultural și a școlii și 
au amenajat un frumos parc.

La Ciudanovița, prin muncă voluntară 
tinerii au amenajat 2 terenuri de volei. în 
concluzie satul Ciudanovița în vara anu
lui 1955 în focul marilor pregătiri și-a 
schimbat mult înfățișarea.

în vestea primită de la Comitetul orășe
nesc U.Ț.M. Timișoara se arată că în
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La Festival, harnicii brigadieri de pe 
șantierul național al tineretului de la 
Cerna-Jiu vor fi reprezentați de Grl- 
gore Iofcea. Fără îndoială că el va vorbi 
solilor tineretului lumii despre cons
trucțiile din țara noastră, despre munca 
tovarășilor săi.
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BÎRLAD (de la 
pondentul nostru).

Duminică dimineața, la 
Sfatul popular comunal 
Munteni, raionul Tecuci, 
se adunară împreună, ca 
de obicei șivirstnici șj ti
neri. Utemista Margareta 
Lupu, tehniciană agricolă, 
care abia venise de pe 
ogoare, deschise vorba.

— Am zăbovit o leacă pe 
la combina colectiviștilor. 
Frumos grîu I Comoară de 
galbeni, nu altceva I Peste 
2000 kg. vor scoate anul 
acesta de pe fiecare hec
tar.

— Păi lucrează și dumi
nica 7 se crucj Toma Mar- 
dale.

— Ba bine că 
că recolta știe 
toare 7 Trebuie 
vreme, altfel e
gubă. Colectiviștii 
grîu mult, au 63 
nu ca dumneata 
pus în loc de 2 
abia o jumătate, îi răs
punse deputatul Sava Ră- 
ducanu.

— Asta așa-i, dar cine a 
știut că o să fie o recoltă 
așa de bogată, oftă Mar. 
dale.

— Cum cine a știut 7

cores-

nu ! Crezi 
de sărbă- 

culeasă la 
mare pa- 

au pus 
hectare, 
care ai 

hectare,

Dar ce crezi dumneata, 
că-ți bagă cineva cu de a 
sila în sac 7 Nu era destul 
sfatul tehnicienei ?

Pentru a curma această 
discuție, Margareta găsi 
de cuviință să le spună ce 
noutăți a mai adus de pe 
timp.

— De vineri și sîmbătă a 
început recoltatul griului. 
15 hectare au și fost recol
tate. Costache Po-stolache, 
Năstasie Ion, Mihalache 
Panait și alți țărani mun
citori au terminat secera
tul griului- în același timp, 
colectiviștii au terminat 
seceratul a 39 de hectare 
de grîu, din care 14 le-au 
secerat cu combina. Nu iz
buteau eî să facă lucrul 
ăsta, dacă nu era o orga
nizare temeinică și chibzu
ită. M-am uitat la utemis- 
ta Tîlmaciu Sanda, briga
diera de cîmp a gospodă
riei. Nu-și găsește astîm- 
păr, pînă ce echipele nu se 
apucă de lucru cum tre
buie. Echipa a 4-a bună
oară, din care fac parte ti
nerii colectiviști Rogoz 
Petrică, Zaira Toderescu, 
Gherghina Hurjui, simt 
îndrumarea brigadierei și

împreună cu tractoriștii 
Nicolae Sălmache și Vasile 
Răduchioiu, lucrează cu 
mult spor pe secerători-le- 
gători- Colectiviștii din 
Munteni, au fost primii 
care au predat cotele pri
mind chitanța nr. 1 pe ra
ion.

Vești bune 
alți țăranj din sat. Din dis. 
cuțiile lor, a reieșit că 
ariile din Munteni — arii 
model — sînt gata și aș
teaptă să primească curent 
electric de la G.A.S. Țigă
nești, iar celelalte două 
arii, din satele Ungureni și 
Țigănești maj au puțin 

fie amenajate, 
vorba,

au adus și

pînă să 
Unii aduc 
rumfoul este mare 
mos, maj cu seamă 
pe ogorul țăranilor 
tor; Polcovnicu Cezar și 
Ivan Iancu, care l-au pră
șit de multe ori, 
sfaturile primite 
rile agrotehnice-

Discuția s-a 
cu o hotărîre: , 
zorii zilei, 
muncitori din Munten; tre
buie să înceapă recoltatul 
griului și orzului pentru a 
nu avea pagube“.

că po- 
și fru- 
cel de 

munci-

urmînd 
la cursu-

încheiat
„Luni, în 

toți țăranii

București - Timișoara
aproape toate întreprinderile orașului au 
luat flintă colțuri ale Festivalului, unde 
după amiaza se desfășoară interesante 
programe artistice.

Iată aci un mic extras din Informația 
venită din raionul Făget care reflectă o 
stare deosebit de concludentă. în satele 
Cladova, Bethausen, Poieni, unde de cu- 
rînd au început lucrările de recoltare, 
chitanța nr. 1 și 2 la predarea cotelor a 
fost obținută de utemiști și tineri în cin
stea Festivalului de la Varșovia.

în această perioadă la gazetele de perete 
din raionul Lugoj au apărut 1300 articole 
despre Festival. Unele gazete de perete. în 
scopul de a însufleți întrecerea socialistă 
în cinstea Festivalului, schimbă zilnic ar
ticolele. în raion activează cu succes 42 
colțuri ale Festivalului unde tinerii pe
trec în timpul liber clipe minunate.

Pentru lărgirea bazelor furajele tinerii 
țăran! muncitori din raionul Lugoj au 
curățit de mărăcini, prin muncă voluntară, 
700 ha. de izlaz.

Unele vești ce sosesc aici de la Reșița 
ne relatează despre realizările tinerilor 
din Reșița „Cetatea de Foc". Informațiile 
vorbesc despre șarjele rapide date în 
stea Festivalului, despre realizările a

• In raionul Făget 
in cinstea Festivalului 
s-au organizat de către 
tineri 483 întreceri pa
triotice la sate.

• în raionul Meha 
dia au fost reparate 15 
poduri, și zeci de km. 
de drumuri.

• în raionul Lugoj, 
prin contribuția tlnere-

P E

cin- 
nu-

S

meroși tineri muncitori cunoscuți în în
treaga țară, ca oțelarii Judea Alexandru, 
Adam Jemănariu, brigada lui Moritz Ion 
de la motoare, care cinstesc Festivalul cu 
realizări deosebite.

Brigăzile și posturile utemlste de con
trol. duc cu succes lupta pentru economi
sirea metalelor. Economiile de metale rea
lizate în „Cetatea de Foc“ se ridică la 
sute de mii lei. Tinerii reșițeni au luat 
sub patronajul lor amenajarea prin mun
că voluntară a unui parc din oraș. în 
acest scop ei au confecționat 100 bănci 
de fier.

Aici la, „statul major“ al mari’or pregă
tiri. sosesc și numeroase scrisori de la ti
neri de pe întreg întinsul regiunii care co
munică comisiei regionale de pregătire 
succesele lor.

De la Ion Moina aflăm cît de interesantă 
este activitatea cultural-artistică din satul 
Surduc. raionul Oravița.

Tănase Cornel și Nemeș Nicolae scriu 
că tinerii de la depoul de locomotive au 
hotărît să lucreze în așa fel îneît să înde
plinească și sarcinile ce-i reveneau tova
rășului Iacob Martlnescu pe care l-au tri
mis ca delegat la Festival.

Aici la „statul major" al marilor pregă
tiri din regiune, se centralizează toate in
formațiile despre cantitățile de fier vechi

c U R T --------------------
numeroasa între-tului, 

prinderi și-au terminai 
cu mult înainte de ter
men pianul pe trimes 
trul II al anului în 
curs. La „Oțelul Roșu" 
în cinstea Festivalului 
au fost date de către ti
neret 3 șarje rapide din 
fierul vechi strîns de 
tinerii din uzină.

• In orașul Caranse
beș au fost amenajate de 
tineri două noi parcuri. 
Economiile obținute de 
tinerii din raionul Ca
ransebeș se ridică pînă 
acum, la 235.000 iei.

• Tinerii din raionul 
Oravija au predat pînă 
acum 112.000 kg. fier 
vechi.

economisit, parcurile 
amenajate, podurile 
refăcute, chitanțele 
nr. 1 obținute la tre- 

ieriș. Aș vrea să mă opresc asupra unei 
cifre centralizate. în regiune au fost con
firmați încă 195 tineri fruntași în produc
ție. Aceștia sînt promoția de fruntași al 
întreceri) socialiste pornită în cinstea Fes
tivalului de .la Varșovia.

Aici la „statul major" simți din plin 
pulsațiile marilor pregătiri. Tovarășul Co- 
necini Emil, șeful secției C.F.S. al regiunii 
U.T.M.. și membru al comisiei regionale 
de pregătire, era tocmai ocupat cu trimi
terea la raioane a celor 6675 insigne „Con
cursurile sportive ale Tineretului".

El ne-a spus că în regiune au participat 
la „Concursurile sportive ale Tineretului“ 
77.000 tineri. în această vară au fost con
struite de asemenea de către tineri 280 
de baze sportive. în comuna Ciacova, ra
ionul Deta se punea la un moment dat 
problema trecerii probelor la înot. Din 
cauza lipsei unui bazin, tineri; n-aveau 
unde să-șj dea aceste probe. Ce să facă 7 
Soluția a fost însă găsită. Au construit 
un frumos bazin de înot.

Alo...! Am terminat
Alo... ! Vă rog încă
mai sosit o 
raionul Deta. 
Campania de 
în toi. Din 
plecat 29 delegați de batoză și 31 dele
gați de convoaie. Tinerii din raion au 
luat sub patronajul lor 7 arii de treierat 
din 7 comune. De asemenea s-au format de 
acum și echipele de muncitori la batoze 
formate din tinerii de la cele 4 S.M.T.- 
url și cei de la G.A.S. din raion. Au în
ceput cu succes strîngerea recoltei. Ti
nerii din raionul Deta nu vor avea prea 
mul; timp dat fiind că ei strîng recolta 
in zilele Festivalului. Ei vor fi însă ală
turi de bucuria tineretului lumii prin 
munca încordată pentru a cuceri lanurile 
aurii ale holdelor bogate, pentru a da po
porului muncitor o parte din pîinea lui

■ cea r-ouă. ■

PLOEȘTI (de la corespondentul nostru/. 
Suprafețe întinse de teren au rămas 

golașe după recoltatul păioaselor de toam
nă. Ele așteaptă cu nerăbdare să fie dez- 
miriștite ori întoarse și semănate cu fu
raje pentru masă verde. Dar pînă atunci 
se mai găsește de făcut cîte ceva pe ace
ste terenuri care au fost cultivate cu grîu, 
orz șj secară. Această operație este strîn
gerea spicelor ce au rămas în urma se- 
cerătoarelor. combinelor și secerîlor. Este 
o lucrare migăloasă, dar pionierii o înde
plinesc cu plăcere. Ca în toți anii, în ra
ionul Urziceni, pionierii au organizat 
„Ziua strîngerii spicelor de pe cîmp". Anul 
acesta, prima zi organizată de ei pe în
treg raionul, a fost duminică 17 iulie. Sub 
îndrumarea utemiștilor și instructorilor 
superiori de pionieri, taberele pionierești 
au pornit ia strîngerea spicelor de pe mi. 
riștile gospodăriilor colective și de stat 
din raion. In prima zi rezultatele obținute 
de ei sînt mari. Numai unitățile de pio
nieri din comunele Grindu și Gîrbovi, con
duse de instructoarele de pionieri Ana 
Barbu și Puia Teodor au predat 250 kg. 
boabe gfîu și orz, rodul’muncii pionierilor. 
Rezultate frumoase au obținut și pionierii 
din Jilavele. Pionieri ca Manolache Dra- 
gcmira, Popescu Virginia, Barbu Ținea, 
Iancu Ioana și alții, sînt trecuți în jurna
lele de evidențiați ale taberelor de pionieri 
pentru o rodnică activitate de vară. Spic 
cu spic, bob cu bob, unitățile de pionieri 
din raionul Urziceni au realizat prin strîn
gerea spicelor, numai într-o singură zi, 
613 kg. boabe grîu și orz.
•------------------------------------------------------

transmisiunea, 
un minut. A 

știre importantă de la 
Vă redau conținutul- 

strîngere a recoltei este 
rîndurile tineretului au

Varșovia. Una din zilele 
de aur ale Festivalului. 
Bulevardele freamătă de 
mulțimea de tineri veniți 
din largul globului pămîn- 
tesc.

Un grup de tineri îmbră- 
cați în costume pitorești 
— ori fi mexicani, ori bra
zilieni — s-au oprit în fața 
majestuoasei clădiri a Pa
latului Culturii. Au străbă
tut holurile strălucitoare 
de marmoră și s-au oprit 
intr-o sală.

Aici e expoziția docu
mentară a Republicii Popu
lare Romîne.

Prietenii din țările înde
părtate privesc oțelarii 
care se luptă cu oțelul in
candescent al cuptoarelor. 
Tinerii mineri dintr-un 
abataj trimit spre ziuă pli
ne industriei-

Un tînăr tractorist brăz
dează de zor ogorul. In 
spatele lui se întinde nes- 
fîrșită cîmpia arată. Pe 
acest ogor, azi holdele s-au 
pîrguit și poate același 
tractorist stringe în snopi 
lanurile unduitoare aurii, 
plinea cea nouă a poporu
lui muncitor.

O tînără filatoare cu 
brațele încărcate de bobine 
albe de bumbac tide prie-

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
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è ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Cornelia Bucea, studentă în anul III 
la Facultatea de electrotehnică a Insti
tutului politehnic din Timișoara a avut 
într-o perioadă scurtă două mari bucu
rii: a terminat anul școlar cu rezultate f 

foarte bune, iar de curînd, ca încunu- -1 
nare a acestor succese colegii au ales-o 
ca delegată Ia Festival. Ce fericire c 
poate fi mai mare clecît aceea ca în ? 
numele a mii de studențl să duci la 
cel de al V-laa Festival Mondial al Ti
neretului de la Varșovia salutul lor 
neresc și să împărtășești tineretului 
peste hotare succesele objlnute de 
în cinstea Festivalului?

ti
de 
el

? 
?. 
?.

? 
?
?, 
t]

?

ì 1

? 
? 
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Tinerii scriitori clujeni, romini și ma
ghiari, au ales ca reprezentant al lor 
la cel de al V-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților de la Var- ? 
șovia pe poetul Ion Brad. £

Ion Brad este unul dintre tinerii noș- £ 
tri scriitori cunoscut și apreciat de ci- / 
titori. Răsfoind paginile revistelor și 
ziarelor din țara noastră întîlnești de- ' 
seori lucrări de ale sale, inspirate din c 
ceea ce este nou și înaintat în viața ( 
poporului nostru. Aceste poezii 

? pătat răspîndlre în masele largi 
} bitorllor de literatură.

au că- 
ale iu-

muncă 
aceste

Munca tînărului poet este o 
creatoare, plină de roade. Și 

? roade cresc zi de zi odată cu roadele 
omului muncii pe care poetul îl cu 
noaște și despre care scrie.

O oglindă 
a țării noastro

O 
de

în
de

re-

tenilor din fotografie. Ride 
din toată inima spunînd 
parcă : „La noi munca e 
bucurie, e fericire, e 
chestiune de glorie, 
cinste și da eroism".

Un rînd lung de fotogra
fii și fotomontaje ilustrea
ză cu multă putere viața 
nouă ce a înflorit pe plaiu
rile patriei noastre.

Iată cîteva fotografii ce 
oferă oaspeților imagini 
despre învățămîntul nos
tru. Săli de clase curate, 
copii ce ascultă atenți 
vățătoarea. Noi clădiri 
școli la sate,

Un mare fotomontaj
prezintă două fete lucrînd 
cu ardoare într-un labora
tor. Iată, din țara aceea a 
oamenilor ce semnau cu 
apăsarea degetului mare 
pe hîrtie, regimul demo
crat-popular a făurit o 
țară a culturii înaintate, 
unde fiecare copil poate să 
învețe și fiecare tînăr are 
cele mai largi posibilități 
pentru a-și însuși știința-

Copiii, viitorul, primă, 
vara patriei ! Cum să tri
mitem o expoziție în stră
inătate fără să prezentăm • 
și viața lor ? Priviți, oas
peți din țările îndepărtate, 
generația noastră de mîine,

uitați-vă la copilașii aceș
tia cum se joacă la măsu
țele din creșă I Sau iată 
aici, unde dorm in pătu
curi albe ca neaua sub su
pravegherea educatoarelor.

Urmează o serie de foto
grafii care vorbesc despre 
concediul oamenilor mun
cii. Oaspeții Varșoviei ad
miră minunățiile plaiuri
lor, pitorescul patriei noas
tre.

Alte numeroase fotogra
fii vorbesc despre viața 
culturală a tineretului, 
despre activitatea bogată 
de cultură fizică și sport, 
prin care patria noastră 
își formează un tineret vi
guros, oțelit.

In mijlocul expoziției 
oaspeții pot admira cîteva 
obiecte lucrate în stil 
popular din lemn, cerami
că și piatră.

Intorcîndu-se in patria 
sa, tînărul mexican sau 
brazilian va putea povesti 
tinerilor :

Am cunoscut și pe ti
nerii romini, dansurile, 
cîntecele lor... iar la Pala
tul Culturii am văzut o ex
poziție minunată despre 
viața acestor tineri.

ȘT. HALMOȘ



Să smulgem tehnicii tot ce poate da!
OSPODAR. Iată un cuvînt care cuprinde în el multe calități șl 
care astăzi este atribuit unul număr tot mai mare de tineri munci
tori ce se întrec pentru a da patriei acumulări socialiste peste plan. 

Oamenii muncii au. înțeles că economisind leu cu leu pot strânge milioane; 
de aceea ei și-au luat angajamente pe baza succeselor obținute pînă acum 
și a posibilităților existente la fiecare loc de muncă.

Acumulările socialiste înfăptuite prin sporirea producției servesc 
lucrărilor capitale era mari proporțiicentrale de energ..................i rea lucrărilor capitale c-j mari proporții: centrale de energie electrică, uzine, spi

nale, locuințe muncitorești; ele duc la creșterea nivelului de trai al populației.
! Fruntașii în producție șî-au asumat sarcina de marc răspundere de a scoate din 
• tehnică tot ceea ce ea poate da pentru ca productivitatea muncii să fie ridicată la o 
; treaptă tot mal înaltă. Ei s-au angajat să aducă în rîndurile lor pe cei rămași în 
-urmă și desfășurlnd larg întrecerea socialistă să împingă producția mereu înainte, 
realizând mai devreme sarcinile primului plan cincinal.

Promovarea șl ridicarea nivelului tehnic în producție, iată principala cale care 
riuce la creșterea acumulărilor socialiste.

Organizațiile U.T.M. au pus în centrul preocupării lor problemele de producție. 
^Ele mobilizează mai Intens tinerii la îndeplinirea ritmică a planului de producție. 
J înțelegând că problema Introducerii tehnicii la fiecare loc de muncă nu este 
>o sarcină de campanie ele trebuie să se preocupe mai mult de organizarea tineretu
lui în forme specifice de muncă, să-1 mobilizeze în aplicarea metodelor înaintate spe
cifice locului de producție, să se îngrijească de sprijinirea calificării profesionale și 
de ridicarea măiestriei profesionale a fiecărui tânăr în parte.

Organizațiile U.T.M. vor putea spune că și-au făcut datoria atunci cînd în 
fiecare întreprindere tinerii vor reprezenta o forță hotărîtoare în îndeplinirea planu 
lui. Și acest lucru poate fi realizat cu succes dacă se va lupta pentru întărirea disci
plinei în producție , pentru folosirea maxi mă a capacității de producție â mași
nilor și agregatelor, dacă se vor aplica pe scară largă minunatele metode de muncă 
sovietice și experiența fruntașilor noștri în producție.

— iată calea principală pentru 
sporirea acumulărilor socia
liste, 
efectua- >’

iată calea celor mai mari 
succese în întrecere, în 
cinstea Festivalului 
Mondial al Tine
retului și Studen
ților și a 
August!

I 
i

zilei de 23

îndrăzneață

CUCERITORII NOULUI

Tehnologie
Cu ani în urmă, folosirea apel la pre

pararea noroiului în proporții mai mari 
decît cele prevăzute de normele tehnice 
era considerată ca o gravă încălcare a 
tehnologiei forajului. Astăzi, la sondele 
situate în anumite terenuri, apa nu numai 
că se utilizează în proporții mal mari de
cît cele pe care le-ar fi îngăduit vechile 
norme, dar ea a înlocuit cu desăvârșire

Comunistul Săndor Mucha făcea deseori 
din noapte zi. Cu cît drumul pînă la vic
torie î se părea mai anevoios cu atîț se 
îndîrjea în realizarea planului propus.

Fiecare schiță în parte, s-ar putea spu
ne fiecare linie desenată, își avea Isto
ria sa.

Cu câtva timp în urmă, în atelierul 
I.F.E.T. d’n Toplița — Regiunea Auto
nomă Maghiară — se putea vedea urmă
torul decor. In fața bancurilor, câțiva 
muncitori pileau cu migală bucățelele 
mici de metal prinse în menghine, cărora 
trebuiau să le dea forma unor piese ne
cesare tractoarelor. Sus în munte, la ex
ploatările forestiere, tractoarele apropie 
buștenii la rampele de încărcare. De 
aceea ele nu pot aștepta.

Operația aceasta anevoioasă nu aducea 
muncitorilor satisfac
ția dorită. Ori cît de 
mult s-ar fi străduit, 
ei nu reușeau să pi
tească în 8 ore mgi 
mult de 90—100 de 
bucăți, așa că lipsa 
acestor piese mici 
împiedica de cete 
mai multe ori munca 
uriașilor pe șenile, 
făcind tractoarele ne
putincioase.

Muncitorii se stră
duiau. mînuiau pila 
cu mai multă ener
gie. dar în jurul lor 
creșteau stivele de 
bușteni netranspor
tați. I.F.E.T.-ul nu-și 
îndeplinea planul.

Săndor Mucha se 
obișnuise să priveas
că cercetător fiecare 
piesă. încerca să des
copere parcă în el o 

putere nevă zută care 
să înlocuiască munca migăloasă și să spo
rească roadele ei. O bună zi i-e dus gân
durile la un strung. Poate că acela ar pu
tea să o facă. în zilele următoare ideea 
s-a conturat mai precis, a crescut și a 
pus stăpînire pe Săndor.

Nu ora prime sa inovație, dar acum nu 
știa de ce nu vede clar cum trebuie să 
arate dispozitivul.

tn asemenea condiții exista o singură 
posibilitate: să meargă la biblioteca de 
la club, să studieze și-apoi să pornească 
la acțiune. Așa că zile de-a rîndul, după 
terminarea lucrului tânărul nostru mergea 
la bibliotecă și studia experiența frun
tașilor. își nota lucrurile noi și noaptea 
tîrziu le transpunea în schițe.

Cu cît lucra mai intens cu atât însă lu
crurile se complicau. Era clar că în de
sene i se Strecurase o greșeală de calcul 
pe care n-o observase.

Se afla la o răspântie de drum. Ce să

facă ? Să lase totul baltă și să continue 
lucrul ca și pînă acum? A face aceasta 
înseamnă că planul va continua să nu fie 
îndeplinit. Hotărî deci să meargă înainte, 
pînă va izbuti.

A făcut o nouă încercare. A mers la 
șeful cabinetului tehnic.

— Cum să fac tovarășe? Dispozitivul 
ne este necesar, dar încă nu î-am dat de 
rost.

Tovarășul Magyari Lajos a ascultat is
torisirea și împreună au reluat studiul. 
Cînd Săndor și-a dat seama de unde vine 
greșeala, a refăcut desenele și a executat 
din nou cuțitul necesar. Noul dispozitiv, 
instalat pe strungul său, și-a arătat 
măiestria din prima zi de întrebuințare. 
In 8 ore Săndor a strunjit 400 exagoane 
pentru șuruburi, adică atîtea piese cît ar 

fi .piliț cei 17 munci
tori din atelier în 4 
zile.

Astfel ceilalți oa
meni din atelier au 
putut fi -trecu-ți în 
alte sectoare. Socotit 
în cifre, folosirea a- 
cestui dispozitiv adu
ce anual fabricii eco
nomii în valoare de 
1.200.000 jei.

Acum inovația a 
devenit un bun co
mun. Utemistul Du
mitru Vodă, calificat 
la locul de muncă de 
Săndor, se mândrește 
cu profesorul său. 
Cînd prinde dispozi
tivul în strung, zâm
bește.

In curând vor zâm
bi și muncitorii de la 
I.F.E.T. Reghin 
Sovata, care in cele 
din urmă au găsit 
dezlegarea unei taine 

a creșterii producției și a productivității 
muncii prin folosirea acestui dispozitiv.

S-ar părea că inovatorul este pe deplin 
mulțumit, și că în cete din urmă și-a gă
sit liniștea sufletească. Cine-1 cunoaște 
mai bine ar condamna o asemenea părere. 
Săndor e omul care n-ar sta locului, care 
învață și caută să găsească căi nebănuite 
ce duc la folosirea integrală a tehnicii.

Acum, alături de responsabilul cabine
tului tehnic el lucrează la o nouă ino
vație. Oînd va fi gata, tăietorii de pădure 
vor munci cu mai mult spor la curățirea 
scoarței buștenilor.

De aceea și acum raza jucăușe de lu
mină de la fereastra locuinței inovatoru
lui se încăpățânează să înfrunte întune
ricul.

GHEORGHE BALINT 
corespondentul „Scânteii tineretului" 
pentru Regiunea Autonomă Maghiară

noroiul, aPRcîndu-se metoda forajului cu 
apă. In anul 1954, din totalul metrilor fo
rați în întreaga țară, 13,9 la sută au fost 
săpați cu apă. In trimestrul I al acestui 
an — 19,7 la sută,. în trimestrul II — 27 
la sută, iar pînă la sfîrșitu.i anului este 
prevăzută o creștere mult mai mare.

Certificatul de valabilitate al oricărei 
noi metode îl dă însuși felul în care ea 
este îmbrățișată de mase. Forajul cu apă 
s-a extins în acest ritm rapid datorită toc. 
mai avantajelor deosebite pe care le adu
ce. La sondele forate cu apă, viteza de 
înaintare a sapei crește pînă la 9 ori, iar 
viteza comercială medie se dublează. Bri
gada de sondori condusă de Ion Mirea de 
la Trestul 2 Pitești a realizat o viteză co
mercială care întrece de 4 ori recordul 
stabilit la noi în țară, sub regimul capi
talist, în domeniul forării rapide a sonde
lor. Cu ajutorul noii tehnologii, producti
vitatea muncii la acest trest a crescut 
într-o asemenea măsură, îneît timpul de 
forare al sondelor a fost redus la jumă
tate.

Forajul cu apă îmbinat cu forajul ra
pid, a devenit în mîinile sondorilor un 
mijloc prețios de realizare a acestei sar
cini și s-a impus ca metoda cea mai eco
nomică de lucru. In timp ce hexameta- 
fosfatul. huma și alte materiale care intră 
în compunerea noroiului de sapă sânt pro
duse chimice, realizate pe cale industrială, 
apa de foraj este luată direct din rîu. 
Astăzi, după pe forajul cu apă a cuprins 
toate tresturile petrolifere din țară, econo. 
mi-a de materiale obținută într-un an și 
jumătate depășește suma de 20 milioa
ne tei.

★
Acum doi ani, ia uzinele „Semănătoa

rea" din Capitală soseau sezisări cu pri
vire la unele deficiențe ale înnodătoare- 
lor de la secerători-legătorl. Innodătoarele 
lăsau snopi nelegați, iar piesele nu pu
teau fi înlocuite cu ușurință.

Pentru îmbunătățirea calitativă a înno- 
dătoarelor colectivul tehnic al uzinei a 
trecut în luna februarie 1954 la stabilirea 
unei noi tehnologii. O îmbunătățire sim
țitoare s-a obținut mai ales după aplica
rea metodei de turnare în cochile a su
portului înnodător, a plăcii circulare și 
pinioanelor.

Din noiembrie 1954, cînd s-a montat 
primul înnodător de acest tip și pînă 
acum, muncitorii uzinelor „Semănătoa
rea” au produs aproape 1.800 de piese 
de calitate superioară.

Blocul fierbinte, de oțel se transformă într-un timp scurt, 
sub presiunea valțurllor laminorului, într-o bară lungă care 
șerpuind pe role ia drumul secțiilor de prelucrare ale uzine
lor „Republica“ din Capitală. Tot mai multe laminate — 
aceste cuvinte însuflețesc munca tinerilor din secția lami
noare a uzinei. Laminoriștii secției smulgînd agregatelor 
maximum de randament au sporit în luna iunie producti
vitatea muncii cu 11,77 la sută îndeplinlndu-și planul de 
producție cu 110 la sută.

In fotografie: tânărul Cojocaru Tudorel, stoper-agregat la 
laminorul de 6 țoii „Duo“, strunind în clește bara de oțel.

Foto : EUG, C3IKOȘ

CUNOAȘTE-ȚI MESERIA!
Spre ridicarea ca

lificării prin:
* cursuri de minim 

tehnic.
★ ajutor la locul 

de muncă.

- La întreprinderea „Electroce
ramica” din Turda, regiunea 
Cluj, conducerea ca și comitetul 
organizației U.T.M. se ocupă 
de ridicarea .pregătirii profesio
nale a tinerilor, știind că acea
sta duce la mai buna folosire a 
utilajului.

Bine cunoscută și intens aplicată este aici calificarea la locul 
de muncă. Mulți tineri, printre care Iosif Uța și Laurențiu 
Varga se califică la locul de muncă, pentru a-și aduce mai 
mult contribuția în producție. Ei au în față exemplele tine
rilor calificați în anii care au trecut si care astăzi se numără 
pr;ntre fruntași : Viorica Florea, Ana Chiorean și alții care-și 
depășesc norma zilnică cu 130—140 la sută și dau produse de 
bună calitate.

în ultima vreme brigada condusă de Ion Herculea s-a anga
jat să califice la locul de muncă pe Ioan Roman și să-l inițieze 
în aplicarea corectă a metodelor înaintate. în acest sens, 

odată pe săptămână membrii întregii brigăzi participă la o 
ședință de instruire tehnică.

Corespondent 
VICTOR SALZMAN

ooooo

PRIMELE MĂSURI

ÎN ÎNTRECERE
Spre ridicarea celor 
rămași în urmă la ni

velul fruntașilor

O resursă de seamă: 
folosirea din plin a 
timpului de lucru și 
întărirea disciplinei

— Așa nu mai merge. In 
mai — opt tineri sub normă, 
in iunie — doisprezece... Tre
buie neapărat să îndreptăm 
situația de la strungărie, 
dacă vrem să întîmpinăm 
cum se cuvine cele două mari 
sărbători-

Mariș Alexandru nu știa ce 
să răspundă secretarului de 
partid, căci lucrurile așa stă
teau, intr-adevăr. Încercă să 
spună că băieții motivează 
situația prin faptul că nu sînt 
suficient sprijiniți de unii 
maiștri, lucru pe care și el îl 
observase de multe ori, dar...

Tovarășul Pop. secretarul 
comitetului de partid de la 
fabrica „Electromotor"-Timi 
șoara propuse ca aceste pro
bleme să fie discutate într-o 
adunare a utemiștilor de la 
strungărie.

Tinerii din secție au găsit 
într-adevăr că un bun mijloc 
pentru lichidarea lipsurilor 
este discutarea lor în aduna- 
pea generală U.T.M,

ZIUA DE MUNCĂ - FILM FĂRĂ ÎNTRERUPERI
După terminarea lucrului, 

utemiștii s-au îndreptat către 
sala consfătuirii. Erau aici 
tovarășul Vasila Pop, secre
tarul organizației de partid, 
Fried Ernest, directorul între 
prinderii, Kovacs Ștefan 
strungar inovator și alții.

„La noi la strungărie — s.a 
arătat în referatul prezentat 
de Malimarcov Dușan. secre
tarul biroului U.T.M. de sec
ție — sînt tineri c« care ne 
mindrim. Nistor Matei, Matca 
Anuța, Gilih Ema și alții folo
sesc din plin timpul de lucru 
și capacitatea mașinilor, fapt 
pentru care își depășesc în 
medie normele cu 50-60 la 
sută. Totuși, în fiecare lună 
sînt tineri care lucrează sub 
normă. Din ce cauză ?

Să luăm un caz! Ion Stol- 
chescu. In luna iunie a ab
sentat ; de aceea norma și-a 
îndeplinit-o numai in prapor 
ție de 50 la sută. Și în luna 
mai a fost tot sub normă 
Dacă am filma ziua lui de 
muncă ne-am afla în fața U' 
mătoarelor tablouri: dimL 
neața vine cu o jumătate de 
oră mai tîrziu (mașina lui 
stă) apoi aleargă după scule.

materiale, desene, bonuri de 
lucru, pe urmă lucrează un 
ceas, două și se plictisește. 
Mai merge nițel la vecini să 
ceară țigări și cînd se trezeș
te a trecut ziua de muncă"

De asemenea, vorbitorul a 
semnalat insuficienta stă 
pînire a meseriei de către 
unii tineri.

Lista celor înscriși la dis
cuții a fost destul de mare. 
Au luat cuvîntul mulți mun
citori vîrstnici, veniți cu do
rința să ajute tineretul,

Stoichescu Ion, Șbrbș Ște
fan, Tauth Eduard și alți ti
neri nedisciplinați au fost 
criticați pentru lipsurile lor.

Totodată, a reieșit în adu
nare că unii maiștri, ca și 
conducerea secției nu se ocu
pă suficient de pregătirea ti
nerilor. Despre aceasta a vor. 
bit mal mult inovatorul Ka- 
vacs Ștefan. „Trebuie ca mun
citorii vîrstnici, cu mai multă 
experiență — a spus el — să 
se ocupe de tinerii mai slab 
pregătiți. Eu și tovarășul VI- 
dițchi ne-am angajat să pre
gătim cîte un tînăr strungar. 
in așa fel tncît eț să poată

scoate din mașină tot ce ea 
poate da. Cînd toți vom înțe
lege necesitatea acestui spri
jin nu vom mai avea nici un 
tînăr sub normă, uzina noas
tră va da mai multe produse 
și de calitate superioară".

Adunarea a avut efect.
In zilele următoare au în

ceput să apară pe strunguri 
tăblițe care anunțau angaja
mentele luate de tineri. Tînă
rul Tauth s-a angajat să-și 
depășească norma cu 50 la 
sută. Acesta e un angajament 
frumos, dar ca să-l îndepli
nească ei trebuie să munceas
că într-un chip nou

Acum, în uzină se desfă
șoară bătălia pentru a da pa
triei în vederea sporirii acu
mulărilor socialiste, beneficii 
peste plan în valoare de 
546.000 lei. Va trebui pentru 
aceasta ca nici un tînăr să nu 
lucreze sub normă. De altfel 
acest lucru l-a hotărit aduna
rea generală.

ȘTEFAN NECANIȚK1 
corespondentul „Scînteii tine

retului" pentru regiunea 
Timișoara

ARfț.D (de ja corespondentul 
nostru). — In angajamentul 
colectivului întreprinderii 
„Tricoul Roșu" Arad, se pre
vede ca pînă la sfârșitul anu
lui să se realizeze peste plan 
beneficii în valoare de 
1.195.176 lei. Din primele zile 
muncitorii au pornit o luptă 
îndârjită pentru a întrece a- 
ceastă sumă.

Printre măsurile prevăzute 
care să ducă la creșterea pro
ducției și productivității mun
cii se numără și mărirea tura
ției la cinci mașini rascljel, 
sarcină realizată cu 15 zile 
înainte de termen. In acest 
timp s-a mărit turația la opt 
mașini mailleuze cu 20—25 la 
sută și a fost transfdPmată o 
mașină de tricotat.

Tot în vederea realizării 
sarcinilor de plan înainte de 
termen a fost introdus la 
mașina triplok cuțitul de tăiat 
ață.

Toate transformările care au 
fost efectuate în acest scurt 
timp au dus la creșterea pro
ductivității muncii ca urmare 
a creșterii numărului de tura
ții. S-a calculat că pe baza 
acestor transformări muncito
rii vor putea realiza pînă la

sfârșitul anului mari econo
mii.

Realizarea angajamentelor 
luate cere ca fiecare muncitor 
să-și realizeze zilnic sarcinile, 
să aplice la locul său de mun
că experiența celor mai buni 
muncitori, șă lupte neobosit 
pentru ridicarea măiestriei 
profesionale.

Conducerea întreprinderii 
s-a gîndit să creeze toate con
dițiile pentru ca munca să cu
noască noi succese, superioare 
celor obținute în trecut, să gă
sească noi căi prin care se pot 
obține economii. In acest sens 
s-au grăbit lucrările pentru 
instalarea unui cazan la uzina 
de forță, aceasta pentru a se 
trece de la folosirea combus
tibilului solid la cel lichid.

Numai datorită instalării 
acestui cazan, se vor putea 
obține ‘ pînă Ia sfîrșîtul anu
lui beneficii suplimentare în 
valoare de 100.000 lei.

Măsurile luate alături de 
eforturile depuse de fiecare 
muncitor sînt cele mai sigure 
garanții că întreprinderea 
„Tricoul Roșu“ își va îndepli
ni cu cinste angajamentele 
luate.

în ședința de producție din 
secția strungărie flecare mun. 
citor își dăduse părerea cum 
ar trebui orânduite lucrurile 
pentru ca succesele obținute 
pînă atunci să fie depășite, în 
cinstea Festivalului Mondial 
de la Varșovia și a zilei de 
23 August. Era aproape de 
plecare cînd strungarul Con
stantin D.ionise ceru cuvîntul. 
„Aș vrea ca întrecerea noas
tră să se desfășoare pentru 
dobîndlrea titlului de cel mat 
bun strungar”, — propuse el.

Continuă mai aprins, încu
rajat de privirile celor din 
jurul său.

„Obiectivul principal să fie 
mărirea producMvItății mun
cii, prin folosirea din plin a 
mașinilor. Pentru aceasta să 
extindem aplicarea metodelor 
rșipide Bîlțov și Bortkevici". 
Propunerea a fost susținută 
cu căldură și chiar de a doua 
zi a prins viață.

Veste_a s-a răspândit în în
treaga întreprindere metalur
gică din Pitești. întrecerea pe 
profesii a dezvoltat la tineri, 
mai mult ca pînă acum, spi
ritul tovărășesc. Multă vreme 
Gheorghe Ciobotaru nu reu
șea să-și realizeze planul. în 
dreptul numelui său era în
scrisă mereu cifra de 30 la 
sută, cit realiza zilnic din 
plan. Utemlstul Constantin 
Diță care se străduiește să 
ajungă printre cei mat buni 
în profesie, s-a apropiat acum 
mai mult de Ciobotaru, i-a 
urmărit fiecare mișcare și l-a

ajutat concret în însușire» 
metodelor înaintate. Deocam
dată, Ciobotaru realizează 
zilnic 80 la sută din plan. To
varășii săi de muncă îl ajută 
în continuare : ei știu că în 
curînd, dacă va munci, el va 
ajunga la 100 la sută și apoi 
— neste plan.

De cînd este în întrecere, 
la rindul său. strungarul Ion 
Nicola se ocupă îndeaproape 
de tînărul Ion Fluture, și e o 
bucurie pentru el cînd află că 
acesta, pe lîngă faptul că-și 
îndeplinește acum norma, exe. 
cută și produse de bună ca
litate.

Cu toate că utemiștij Con
stantin Geaglă ș. Constantin 
Diță încearcă să o ia înainte, 
avînd de realizat numai 40 da 
procente oină să-l alungă pa 
„campion”, inițiatorul între
cerii Constantin Dionise, 
ocupă și acum locul de frun- 

. te. Respectînd obiectivele pro
puse, el depășește zilnic nor
ma cu 200 la sută.

Secția în egre acești tineri 
lucrează a depășit planul pe 
luna iunie cu 5 la sută.

Urmând acest exemplu, 
muncitorii din secția turnăto
rie au pornit să se întreacă 
pentru cucerirea titlului de 
„cei mai bun turnăto-". Cele 
mal frumoase rezultate au 
fost obținute pînă acum ae 
Constantin Eremla și Toma 
Stănescu.

Asemenea fruntașilor, cei
lalți tineri din întreprindere 
Sînt și ei mai interesați de în
trecere — însuflețiți fiind da 
marea cinste de a fi în frun
tea luptei pentru folosirea 
deplină a tehnicii.
GHEORGHE SOCOTEANU 

corespondenți’.’
„Scânteii tineretului“ 

pentru regiunea Pitești
ooooo

Cil METODE MODERNE

Folosiți bogata ex
periență sovietică în 
toate domeniile mun
cii !

La oficiul de construcții din 
Momești se discuta în ziua a- 
ceea o prob’emă a cărei re
zolvare cerea pricepere și în
demânare. Trebuia după ex
periența sovietică 
teze o sondă cu 
paralele — prima 
în Moldova, 
aflat despre acest

s’ă se mon- 
două găuri 
de acest fel

lucru. Unii

OOOOO

cum Iți ții locul,
ȚI-E ȘI „NOROCUL"

La uzinele „Ernst Thälmann1' din Orașul Stalin. în sectorul 
montaj-tractoare lucrează brigada nr. 40. Noi ne depășim în 
medie norma cu 50 la sută, pentru că ne organizăm din timp 
locul de muncă și folosim cele mai bune metode.

Multe se pot face atunci cînd piesele pentru montaj vin 
ritmic. La noi se întâmplă rar acest lucru: unele piese vin mai 
devreme, iar altele maj tîrziu. în asemenea cazuri trebuie să 
lucrezi cu cap, să știi să faci montajul parțial, cum să așezi 
piesele ca să nu te „blocheze1'. Ca să rezolvăm bine și această 
problemă, brigada a studiat și aplicat o organizare chibzuită 
a locului de muncă.

întrecerea socialistă în brigada noastră are cea mai mere 
însemnătate, căci stimulează pe cei ce depun eforturi în muncă 
și ajută pe cei rămași în urmă să se ridice ia nivelul frun
tașilor. Mihai Diners, responsabilul brigăzii, Ștefan Iuga, Ște
fan Szigety, Constantin Mareș, Nicolae Bidu, Ștefan Na-gy se 
întrec zilnic unul pe altul.

Alături de celelalte brigăzi de tineret din uzină, noi ne 
străduim să asigurăm realizarea tractoarelor peste plan, an. 
gajamentul de onoare al uzinei noastre luat în cinstea Festi
valului Mondial al Tineretului și Studenților de la Varșovia 
și a zilei de 23 August.

Corespondent
PETRICA STANCIU

Tinerii din brigada nr. 1 au
și-au dat părerea că și-ar putea asuma această răspundere, 
în consfătuirea de brigadă toți au fost de acord ca Nicolae 
Georgescu, responsabilul, să meargă la director și să ceară 
ca lucrările la sonda nr. 922 să le fie lor încredințate.

Comunistul Nicolae Secăreanu ascultă propunerea și, cum 
avea mare încredere în capacitatea si voința tinerilor, îngădui 
să li se încredințeze lucrările sondei nr. 922.

în ziua aceea Georgescu a fost îmbrățișat pe rînd de mem
brii brigăzii. Vestea că li s-a încredințat o sarcină de așa 
mare răspundere le-a umplut inimile de bucurie.

Munca nu a fost de loc ușoară. In fiecare zi se iveau greu
tăți și cei 17 tineri nu știau cum să le rezolve, pentru că 
o asemenea montare nu se mai făcuse niciodată. Ei au biruit 
însă greutățile, pentru că alături s-au aflat in permanență 
tehnicienii și inginerii și în multe cazuri tovarășu, Nicolae 
Secăreanu — directorul oficiului.

Cel mai mare timp se irosea la manevrarea geambiacului 
de coroană. Trebuia redus t:mpul și pentru realizarea acestui 
țej s-a confecționat — la propunerea tinerilor — un dispozitiv 
electric. Folosirea luj a făcut ca geamblacul să fie manevrat 
în 2 minute-și 30 secunde, cîștigindu-se astfel aproape 18 mi
nute-

Forarea.sondei cu două puțuri prezintă mari avantaje. Acum, 
de țiței pot fi atacateturla rămine nemișcată și două straturi 

simultan.
Acum câtva timp brigada a sărbătorit 

mă. pe care l-a pregătit zi de zi.
Se inserăse și era timpul ca fiecare 

nească. Comunistul Nicolae Ciuhat. utemiștif Ion Zamfir, Ion 
Nicolae și apoi ceilalți, s-au strîns.însă in jurul lui Georgescu. 
Discutau bilanțul muncii lor, căci brigada terminase lucrările 
sondei nr. 922 cu 6 zile înainte de termen.

CALIN DUMITRU 
corespondentul „Scânteii 

tineretului” pentru regiunea Bacău

un eveniment de sea-

să plece să se odih-

r------------------ pe s
!■ Echipa de laminoriști de la
/ uzinele „Crlstea Nicolae" din 
I orașul Galafi, condusă de Ale- 
r xandru Caranfil, se bucură din
( plin de sprijinul maistrului co-
( munlst Ioan Horolenco.

f Apllcînd metoda graficului
f orar, ea asigură încărcarea rit-
I mică a laminorului, evitînd go-
f lurile de producție.

------------------

Peste planul stabilit pentru ! 
luna iunie, laminoriștii Iul Ca- !
ranfil au dat tn plus 25.7 tone 
de tablă.

Ca urmare a folosirii mal de 
pline a agregatelor. In luna iunie 
productivitatea muncii a crescut 
în întreprindere cu 13,S Ia sută, j

(de Ia corespondentul nostru)



Ce povestesc fișele de evidentă
In aceste zile și la comitetul orășenesc 

XT.T.M.-Sibiu are loc preschimbarea do
cumentelor de membru al U.T.M. Odată 
cu aceasta comitetul orășenesc și-a pro
pus să facă însfirșit ordine în evidenta 
utemiștilor. Dar numai și-a propus !

In zilele in care sint programați pentru 
preschimbare, utemiștii vin la comitetul 
orășenesc unde li se completează noile 
carnete. La prima vedere s-ar părea că 
totul decurge așa cum ar trebui.

Iată că vine într-o zi secretarul organi
zației U.T.M. de la „Centrul poligrafic”.

— Am adus — spune el — tabelul cu 
cei 28 utemiști care preschimbă carnetele. 
De restul pînă la 40 — cit figurează în 
evidenta noastră — nu știu nici unde 
muncesc, nici unde sânt acum. Și în ace
eași zi utemiștii trecuți pe tabel au pres
chimbat carnetele. Dar de soarta celor 12 
tineri de la ei — care cu siguranță 
trăiesc, sint bine, sănătoși, dar s-au 
mutat probabil în alt oraș, sau lucrează 
tn altă întreprindere — nimeni nu s-a 
Interesat.

Acest fapt, care arată indiferența unor 
activiști ai comitetului orășenesc față de 
situația unor utemiști nu este Singurul. în 
organizația U.T.M. de la „I. C. S. Uni
versal“ de exemplu, nu se știe nimic în 
legătură cu 11 utemiști plecați. La fabrica 
„Amilon“ nu se cunoaște unde sint 10 
utemiști.

Această situație e bine cunoscută mai 
de mult, dar comitetul orășenesc n-a luat 
măsurile cele mai eficace pentru curma
rea ei. Și după cit se vede nici acum nu 
s-a hotărât cine s-o ia- Cine oare trebuie 
să se ocupe de situația utemiștilor mutați, 
dacă nu membrii comitetului orășenesc ? 
Cum pot fi uitați cu atâta ușurință tinerii 
pe care i-au primit cîr.dva chiar ei în or
ganizație, cărora le-au ânmînat carnetele 
de membru al U.T.M. ?

Dar- problema nu are numai aspectul 
pur al evidenței acestor utemiști. Aci 
este vorba nu numai de ordine în evi
dența comitetului orășenesc și a organi
zațiilor de bază, ci de una dintre cele 
mai importante probleme alo muncii 
organizației noastre: munca cu fiecare 
utemist în parte, atenția pe care trebuie 
s-o dea organizațiile noastre de bază și 
organele de conducere educării fiecărui 
membru al U.T.M. După cum se vede 
insă, acestei probleme atît de importante 
nu i se dă la comitetul orășenesc U.T.M. 
Sibiu, toată atenția.

Dar 1« comitetul orășenesc U.T.M. Si
biu nu vin utemiștii numai pentru pres
chimbarea documentelor de membru al 
U.T.M. ci șj pentru probleme de evi
dență. Pentru acest lucru s-a îndreptat 
spre sectorul de evidentă în ziua de 25 
mai și utemistă Emilia Opriș. „Cine știe 
cît voi sta aici — iși zise în gînd tânăra 
noastră. Desigur că mă vor întreba de 
una, de alte, de ca plec, unde mă duc“... 
Dar lucrurile n-au stat chiar așa cum a 
gândit ea. Scoaterea ei din evidență a du
rat doar oîteva minute, atît cît a fost în
trebată din ce organizație de bază a făcut 
parte și încotro merge. Atît și nimic mai 
mult. Ce anume a făcut-o pe Emilia Opriș 
să plece de la „O.C.L. Produse indus
triale”, ce va face ea. de acum înainte, nu 
i-a interesat pe tovarășii de la comitetul 
orășenesc U.T.M. sau pe secretarul comi
tetului organizației de bază U.T.M. care 
a pus cu ușurință pe cererea ei de mutare 
Iscălitura că poate pleca.

Acum patru ani. Emilia Opriș urma 
cursurile unei școli profesionale comer
ciale din Sibiu. Era socotită o elevă bună, 
sîrguincioasă și cu dragoste de învăță
tură. Ea avea mulți prieteni și prietene 
printre utemiștii care o apreciau pentru 
realizările obținute la învățătură, pentru 
felul în care se achita de sarcinile ce le 
avea ca utemistă. După doi ani termină 
cu bine școala și este repartizată să lu
creze la o unitate „O.C.L. Produse indus
triale” din Sibiu. La început fata a depus 
mult suflet în muncă. Cu timpul însă s-a 
delăs-at. In activitatea ei profesională au 
început să-și facă loc unele lipsuri. La 
adunările generale U. T. M., la acțiu
nile inițiate de organizația de bază Emi
lia venea tot mai rar. Prietenii și priete
nele ei au privit cu ușurință acest fapt.

Ei n-au făcut mai nimic pentru a-1 aminti 
de îndatoririle sale de utemistă și mai 
ales pentru a o readuce în mijlocul co
lectivului. Ei n-au acționat activ nici 
atunci cînd au aflat că Emiliei Opriș l-a 
venit într-o zi ldeea s-o rupă cu munca 
șl să stea acasă, pe seama părinților, fără 
să muncească. în ceea ce privește acti
viștii comitetului orășenesc — așa cum am 
mai arătat — au scos-o din evidență cu 
inima ușoară, fără să se intereseze 
măcar de ce pleacă și să vadă dacă nu cum
va în spatele acestei formalități aparent 
tehnice, a scoaterii dta evidență, nu se 
ascunde o importantă problemă de edu
cație.

Iată un alt exemplu. In urmă cu câtva 
timp a venit la comitetul U.T.M. de la uzi
na ^independența“ utemlstul Martin 
DursVpentru a fi luat în evidență. Proba
bil că el te aștepta să găsească ai|d tova
răși cu, care să stea de vorbă și să se sîă- 
tiiîască în unele problème. Dar Gheorghe 
Milu, secretarul comitetului U.T.M. din 
uzină nu a căutat să-1 cunoască dit de pu
țin pe acest tînăr ci fugitiv lre întrebat : 
„Din ce organizație de bază ai făcut parte, 
șl în ce secție vei lucra?”. Iată care-i ade
vărata situație a acestui utemist, care 
acum face parte din organizația de bază 
U.T.M. de la „Independența“.

Martin Durst a terminat Școala medie 
tehnică de drumuri și poduri din Sibiu 
acum doi ani. O perioadă de timp după 
aceea a muncit pe un șantier din apro
pierea Sibiului, dovedind pricepere în lu
crările de construcție. Pricepere da — 
însă nu și dragoste pentru această me
serie pe care a părăsit-o cu foarte multă 
ușurință. Iată-1 acum pe acest tînăr ple
când "de pe șantier — probabil pentru că 
nu avea condiții.mai ,,comate“...dq.muncă 
— și venind la „Independența“- să se an
gajeze ea muncitor necelificat. Si cine 
știe '(iScă dtlpă ce’aicl êè va califica din 
nou într-o meserie,, nu vor interveni 
Unele probleme cara Să-1 facă să înceapă 
din nou alta și alta de la început.

Am povestit, câteva fapte din care re
iese lipsa de interes, de dragoste și căl
dură față de utemiști, care se manifestă 
în munca unor activiști ai comitetului 
orășenesc U.T.M.-Sibiu. După Cît se vede 
ei Consideră preschimbarea documețitelăr 
U.T.M. cît șl problema evidenței, drept 
munci tehnice, uitând că flecare fișă de 
evidentă, fiecare carnet U.T.M. aparține 
unui tînăr și că în filele fiecărui docu
ment se pot găsi unele dintre cele mai 
grele dar și cele mai frumoase aspecte 
ale muncii de educație comunistă.

Nu încape Îndoială că dacă acești tova
răși ar fi cercetat mai atent cererile de 
scoatere sau de trecere în evidența orga
nizațiilor de bază, dacă ar fi muncit cu 
mai multă grijă în problema preschim
bării carnetelor U.T.M. și ar fi inter
venit cu un sfat tovărășesc, cu lămurirea 
stăruitoare a unor tineri, ar fi reușit să-i 
îndrepte, să le înlăture concepții și atitu
dini greșite.

în cadrul comitetului orășenesc se vor
bește adeseori despre felul în care tre
buie să se facă preschimbarea documen
telor, desipre folosirea acestei acțiuni 
pentru întărirea muncii de organizație, 
pentru lichidarea neglijențelor în evi
dența utemiștilor. în citeva ședințe de 
birou s-a analizat munca depusă pînă 
acum și s-au luat unele măsuri. Periodic 
s-au trimis note informative și comitetu
lui regional. Dar în legătură cu acei ute
miști mutați nu s-a discutat niciodată ni
mic. nu s-au luat nici un fel de măsuri.

Nimeni — indiferent de argumentele 
ce le-ar aduce — nu are dreptul să ne
glijeze vreun Utemist. Avem într-adevăr 
mulți membri, unii de mai mult tlmn 
primiți în organizație, alții mai de curind. 
Toți sint dragi organizației.

Odată cu acțiunea de preschimbare a 
documentelor de organizație, activiștii co
mitetului orășenesc U.T.M. Sibiu au dato- 
ria să se gândească la fiecare utemist, 
chiar și la cei plecați fără forme de mu
tare, să-i găsească, să le dea ajutor dacă 
e nevoie pentru a munci rodnic în rîndu- 
rile familiei noastre utemiste.

GEORGETA VASILIU

Veteranii crucișătorului^
roșu
,rr

Intîlnirea oaminilor muncii 
din București : 1 

cu marinarii da pe „Potemkin 
care trăiesc în țara noastră

■»■oo c
în dimineața zilei de ieri a avut loc ta 

sala de festivități a Muzeului „Lenin- 
Stalln“ din Capitală întîlnlrea inițiată de 
Institutul de Istorie a Partidului de pe 
Ungă C.C. al P.M.R. cu 34 de potemki
niști care ău debarcât în anul 1905 la Con
stanța șl trăiesc în prezent în Republica 
Populară Rdmînft. Neuitate vor rămine în 
amintirea tuturor celor prezenți emoțio
nantele momente ale întâlnirii oamenilor 
muncii din Capitală cu glorioșii marinari 
revoluționari de pe crucișătorul , .Potem
kin“.

S-au adunat aici 34 de potemkiniști ce 
trăiesc în Romînia, 34 din tunarii, meca
nicii, fochiștii, semnalizatorii, matrozii 
ruși care îh vara anului 1905 au ridicat pe 
Catargul crucișătorului „Potemkin” stin
dardul |Uptei pentru libertate, 34 din cȘA 
800 luptători revoluționari care prin lupta 
lor dîrză pentru trecerea crucișătorului de 
partea revoluției — au determinat — după 
spusele lui Lenln — „primul pas spre 
transformarea revoluției ruse într-o forță 
Internațională“.

Adunarea încă n-a începui- lată-1 în- 
țr-un colț al sălii pe potemkinistu.i Vă
ii,le hiagțiin, a«|ăzi;cazai)giu. Ja. una din 
întreprinderile din .Constanța.

îh etadei'celbri jteste șapte decenii ee-i 
poartă ta fțațe puțiȚie-r fixele, cărunte din 
părul sau.

Bia@hin Vasile, fostul fochist la wul 
din cele 12 cuptoare ale „Potemkinului“ 
e nespus de bucuros. După o jumătate 
de veac de despărțire și-a revăzut astăzi 
prietenii, tovarășii de luiptă. Cu cită min- 
drie strânge el mîna fochistului Vasile 
Pughin și Alexei Foma, vechi prieteni ai 
săi de pe vas.

Iată-1 în alt colț pe Zahar Culicov, fos
tul electrician al crucișătorului. în anii 
grej ai ilegalității mulți comuniști din 
țara noastră au găsit în casa comunistului 
Zahar Culicov adăpost sau cuvinte de îm
bărbătare. Zahar Culicov, deputat în Sfa
tul popular al orașului PIoești, povestește 
cu emoție unui grup de tovarăși amintiri 
de luptă.

Cu cită plăcere asculți cuvintele pline 
de căldură ale lui Leonte Cinilov, ale fo
chistului Feodor Seliutin, ale tunarului 
Ion Ghibilnov.

Pretutindeni, în fiecare colț al sălii, as
culți mărturii ale făuritorilor măreței 
epopei a crucișătorului roșu.

Zecile de ani n-an. șters din amintirea 
marinarilor zilele revoluției din 1905. Mo
mentele. răscoalei tțe pe vas, amintirile 
deăpre Vaktitehciiîk, Matiușenko,- condu
cătorii revoluționari al echipajului sînt vii 
în mintea lor.

Nicicând el nu vor putea uita uriașul 
val de simpatie cu care au fost întâmpi
nați pe pământurile României 
largi populare, după cum nu 
uita ura cu care autoritățile 
moșierești au primit în portul 
vasul revoluționar pe care filfîia trium
fător steagul roșu.

Revoluționarii de pe „Potemkin'1 nu vor 
putea uita clipele cînd pe pămîntul Ro- 
mînlei au lansat proclamațiile „Către în
treaga lume civilizată” și „Către toate pu
terile europene” prin care anunțau în
treaga omenire că marinarii Potemkinu-

încetează a se mai supune absolutis-Iul 
mului țarist.

Deosebit de vii sînt în amintirea revo
luționarilor de pe Potemkin evenimentele 
din ziua de 25 iulie 1905, cînd, nevoiți să 
înceapă debarcarea în România, au adre
sat proletariatului rus un emoționant 
apel în car© scriau : „Rămînem acum mai 
mult ca totdeauna credincioși cauzei pro
letariatului și libertății in Rusia. Deviza 
noastră este astăzi ca și ieri: moarte sau 
libertate pentru întreaga Rusie... Trăiască 
proletariatul rus 1 Trăiască socialismul in
ternațional ! Trăiască revoluția rusă !“

Și iată-i acum parte din ei adunați pen
tru a .sărbători jumătate de veac.de la 
răscoală, jumătate de ve>ac de cînd au ri
dicat stindardul roșu revoluționar pe unul 
din cele mai puternice unități ale flotei 
ruse.

Adunarea festivă a început. La masa 
prezidiului, alături de reprezentanți al 
vieții noastre publice, iau loc în aplau
zele întregii asistențe 4 veterani potem- 
kiniști.

După 
stantin 
ționale 
litici antifasciști, cate a subliniat că răs
coala marinarilor de pe Potemkin are o 
mare însemnătate în istoria primei revo
luții populare din epoca imperialismului,

cuvântul introductiv gl tbv. Con- 
Agiu, președintele Federației Na- 
a foștilor deținuți și internați po-

a luat cuvîntul tov. Ștefan Cruceru, se
cretar al Comitetului Orășenesc București 
a-1 Partidului Muncitoresc Român, care a 
vorbit despre „50 ani de la răscoala ma
rinarilor de pe crucișătorul „Potemkin”.

Trecînd în revistă desfășurarea răscoa
lei de pe „Potemkin”, vorbitorul a scos'în 
evidență participarea activă a multor lup
tători potemkiniști alături de poporul ro- 
mîn la marile bătălii duse sub conduce
rea partidului pentru doborârea crudei 
orânduiri burghezo-moșierești, pentru fău
rirea unei vieți noi.

„Republica Populară Română — a Spus 
tov. Ștefan Cruceru — cinstește pe vete
ranii acestei mari lupte revoluționare. Cu 
ocazia împlinirii a 50 de ani de la răs- 
coala de pe /Potemkin” marinarii aces
tui crucișător, care trăiesc în țara noas
tră, au fost în centrul atenției poporului 
romîn. în numele Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., al oamenilor muncii 
din Capitală adresez un călduros salut to- 
Uărășesc part1c;panțllor la răscoala de pe 
„Potemkin”, și le urez deplină sănătate 
și ani mulți fericiți”.

în aplauzele asistenței tovarășul Avram 
Bunaciu, în numele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a R.P.R. conferă celor 34 
de potemkiniști Ordinul Muncii sau Me
dalia Muncii și medalia „Eliberarea de 
sub jugul fascist”. Se dă. citire unui alt

decret al Prezidiului Marii Adunări Națiow 
nale prin care au fost acordate potemki- 
niștilor ce trăiesc în țara noastră, pensii 
viagere. La tribună urcă bătrânul mari
nar Ivan Sceblîkin și în cuvinte pline de 
căldură mulțumește, în numele tovarăși
lor săi de luptă ce trăies'c în țara noastră, 
în numele făuritorilor glorioasei epopei 
a crucișătorului roșu, pentru grija cu 
care sint înconjurați potemkiniștii in 
R.P.R. în numele ambasadei U.R.S.S. din 
București tovarășul P. S. Dedușkin, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al U.R.S.S. 
în Republica Populară Română, a felici
tat pe eroicii marinari cu ocazia aniver
sării răscoalei de pe Potemkin și pențrt» 
decorațiile primite.

★
După adunare, pe ecran rulează unul 

din primele filme făurite în anii puterii 
sovietice: „Crucișătorul Potemkin”. In 
față noastră se perindă episoade ale eroi
celor lupte ale potemkiniștilor, glorioși 
prevestitori ai victoriei din Octombrie 
1917 și ne simțim mai puternici, mai mîn. 
dri la gîndul că aplauzele noastre se con
topesc cu gândurile întregului nostru po
por, care cinstește pe cei ce acum o ju
mătate de veac au început o luptă mă
reață, pentru fericirea omenirii munci
toare.

I. SAVA

de masele 
vor putea 
burghezo- 
Constanța

?
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RECENZIE

Din vremuri apuse pentru totdeauna*)
Cunoașterea trecutului de luptă a po

porului nostru muncitor pentru înlătura
rea exploatării constituie o contribuție în. 
semnată la opera de construire a socialis
mului, a unei vieți libere și îmbelșugate. 
Epocile frămîntate de acțiuni revoluțio
nare. răscolite de năzuința neînfrântă spre 
libertate și progres a oamenilor muncii 
trebuiesc puse în lumină de către scrii
torii noștri, căci zugrăvirea lor artistică 
are calitatea de a oferi, în speciei tine
retului nostru, perspectiva legăturii cu 
activitatea sa de azi, ajutîndu-1 să prețu- 
iască așa cum se cuvine cuceririle vieții 
noi. eliberată de orice împilare și înjo
sire Astfel de lucrări întețesc vigilența 
împotriva dușmanului și, în același timp, 
însuflețesc și cheamă la lupta pentru 
cauza dreaptă și nobilă a construcției so
cialiste. Un asemenea roi vine să-l înde
plinească și recenta povestire a lui Ion 
Pas „Așa a fost odată”

Acțiunea lucrării se petrece la începu
tul secolului nostru și are în centrul ei 
— în prima parte — pe cunoscutul luptă
tor pentru cauza clasei muncitoare. Ste
fan Gheorghiu. Ni se povestește cum aces
ta. cu inteligența și curajul ce-1 carac
terizau. scapă de sub supravegherea unor 
gardipnj niște adolescenți oropsiți, pe 
care poliția hotărâse să-1 trimită „la 
urmă”, adică în locurile de unde erau 
originari, decretîndu-i vagabonzi. Scrii
torul a conturat în Horea Flores și Tică 
Vrabie doi viitori muncitori conștlenți și 
dîrzi, luptători de nădejde în rândurile 
mișcării muncitorești. înfățișând existenta 
lor grea, chinuită, autorul a dat un tablou 
veridic, — lucrat în culori întunecate. 
amintind tonurile sumbre dar viguroase 
ale picturii lui Octav Băncilă — din care 
ne putem face o idee despre felul cum 
trăiau ucenicii odinioară, trudind din zorii 
zilei și pînă aproape de miezul nopții, în 
hardughii întunecoase și fără aer, numite 
impropriu ateliere, hrăniți cu fierturi de 
urzici, supuși veșnic bătă'lor și înjosirii, 
constrânși să ducă o viată animalică, de 
mizerie

Venind în contact cu cluburile munci
torești în cadrul cărora cunosc .pe I. C 
Frimu. Dumitru Marinescu și alții, tinerii 
eroi ai povestirii capătă treptat conștiin
ța demnității lor omenești, pe care pa
tronii se sileau s-o terfelească. Frecven
tarea regulată a acestor cluburi reprezin
tă pentru cei doi ucenici o școală minu
nată, căci fiecare ceas petrecut aici în
seamnă un pas în întimpinarea libertăți' 
pentru cucerirea căreia învață ei să lupte.

Creînd figuri de simpli muncitori și uce
nici, scriitorul a înfățișat șj pe cei care 
stau î-n fruntea luptei lor revoluționare, 
reliefînd dintre aceștia, mai cu seamă pe

Ștefan Gheorghiu. Luminoasa lui figură 
rămine pentru multă vreme vie în min
tea cititorilor și ea vorbește despre ab
negația, curajul militant, căldura și inteli
gența cuceritoare a acestui conducător al 
mișcării muncitorești de la începuturile 
veacului nostru. Ion Pas a realizat cu 
portretul lui Ștefan Gheorghiu un lucru 
ce merită a fi relatat căci, dînd viață 
chipului unui luptător din trecut, ne aju
tă să cunoaștem și să prețuim pe cei care 
au pregătit doborârea regimului de asu
prire. Astfel de portrete au un deosebit 
rol instructiv pentru tineretul nostru și 
e de dorit ca scriitorii noștri să le înmul
țească în operele lor închinate trecutului 
glorios de luptă al clasei muncitoare.

Cu verva ce-j este proprie, Ion Pas a 
creionat in „Așa a fost odată” figuri de 
comisari și inspectori de poliție, precum 
Cotruț și Barabăncea, ale căror tendințe 
spre brutalitate si teroare primesc o bine
venită corecție din partea unor munci
tori. Scriitorul a răscolit numeroase fapte 
•— atestate de presa vremii — ce amin
tesc de sălbatica politică a guvernelor 
reacționare care nesocoteau revendicările 
legitime ale clasei muncitoare, dînd ast
fel cărții sale un profund caracter demas
cator. Venalitatea și descompunerea mo
rală a stăpînirii burghezo-moșierești sint 
expresiv puse în lumină. încercările ei 
de a înăbuși glasul clasei muncitoare tră
dează slăbiciunile unei orânduiri sociale 
măcinate din lăuntru de cancerul nesfîr- 
șitelor sa'e contradicții.

Pe acest fundal scriitorul a schițat cu 
remarcabilă putere evocatoare Bucureș
ti^ acelei epoci, cu coloritul și specificul 
său de așezare în care arhaicul șl moder
nul se întâlneau la fiecare pas' în con
traste izbitoare

Povestirea „Așa a fost odată” arată că 
scriitorul stăpânește cu siguranță mijloa
cele de expresie expozitiv-pubPcistice. 
Totuși în recenta povestire — deși întil- 
nim numeroase figuri sugestiv creionate, 
nu apar personaje dezvăluite în acea 
multitudine și Complexitate de trăsături 
care fac viabile caracterele

Oglindind un moment ai făuririi con
științei de clasă a' doi tineri în spiritul, 
idealurilor revoluționare, povestirea „Așa 
a fost odată” contribuie eficient la edu
carea în spirit comunist a tinerei gene
rații. Ajutîndu-ne să cunoaștem mai bine 
trecutul, din lanțurile căruia ne-am elibe
rat pentru totdeauna, ea np îndeamnă, să 
iubim fierbinte și să apărăm cu cinste 
vremurile luminoase pe care le trăim, 
chezășie a viitorului1 nostru minunat.

H. ZALIS
•). Ion Pas — „Așa a tost odată" — Edtttrra 

Tineretului — 1955,

Informări despre rezultatele 
Adunării Mondiale a Păcii
în cadrul adunărilor publice care au 

avut, loc în. întreaga. patriei. delegați ai 
poporului nostru la Adunarea Mdndială 
a Păcii, bare a avut loc recent la Hel
sinki, informează cetățenii despre rezul
tatele acestei întruniri a reprezentanților 
luptătorilor pentru pace din lume.

La București, in cadrul unei astfel de 
manifestări, organizată la Fabrica de con
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej", a luat cuvîn
tul mama eroină Aurelia Voican, membră 
a Comitetului național pentru apărarea 
păcii din R.P.R.

O adunare asemănătoare, la care au 
participat sute de cetățeni a avut Ioc și 
la Bîrlad. Cu acest prilej a luat cuvînttil 
Eremia Pardău, membru în Comitetul na
țional pentru apărarea păcii din R. P. R.

Slujitorii cultelor din regiunea Stalin, 
participanți la o adunare interconfesio- 
nală, consacrată Adunării de la Helsinki, 
au ascultat expunerea vicarului arhiepis
copiei ortodoxe din Sibiu, Traian Belașcu.

La sate au loc de asemenea sfaturi ale 
păcfl, adunări ale țăranilor muncitori. în 
regiunea PIoești, de pildă, au fost orga
nizate pînă acum sute de astfel de ma
nifestări in care oamenii muncii de pe 
ogoare au fost informați asupra rezulta
telor abținute la Adunarea mondială a 
păcii de la Helsinki.

1
(Agerpres)

Orchestra de muzică populară 
a orașului Budapesta la Cluj
Miercuri dimineața, a sosit la Cluj or

chestra de muzică populară a orașului 
Budapesta.

în cursul zilei, membrii orchestrei au 
avut un schimb de experiență cu colec
tivul orchestrei populare „înfrățirea" din 
Cluj și au vizitat, Grădina Botanică.

Seara, orchestra de muzică populară a 
orașului Budapesta a prezentat un con
cert de -muzică populară în sala mare 
Casei Universitarilor.

a

Intîlnire între ziariști romîni 
și o delegație de femei străine
Miercuri dimineața a avut loc la re

dacția revistei, „Femeia“ o intîlnire între 
ziariști romini și un grup din delegațiile 
de femei străine, participante la Congre
sul Mondial al Mamelor, care ne vizi
tează țara ca invitate ale Comitetului Fe
meilor Democrate din R.P.R.

Carminda Alves Pereira, ziaristă, direc
toare și proprietară a ziarului „Noticia 
Traballiste'1 — Brazilia, Geeta Gosh — 
India, Luiza Gonzales — Costa Rica, C#- 
cilia Adriana Hidalgo — Chile, Mărie 
Dray Algeria, Maria English — Africa 
de sud, Esiteia Cohan și Isaina Weiss — 
Argentina, au discutat îndelung cu zia
riștii romini, interesîndu-se despre unele 
probleme ale muncii de presă -în R.P.R.

O MUZICA TUMULTUOASĂ 
INTERPRETI PASIONAȚI

Pe moș Voinea judecă-1 după fapte
— Nu te-ntrece cu mine numai cu vorbe. 

Ca să poți să mi-o iei înainte, trebuie să 
muncești, nu glumă. Eu mai am vreo 
cîțiva pe care vreau să-i ajung și să-i în
trec Și nu mă las.

Vorbele astea i le spunea țăranul mun
citor Voinea Șt. Ion unui tovarăș de al 
lui, cu care se luase la întrecere la săpa
tul unei gropi pentru bordeiul de la arie. 
Ce-i drept, moș Voinea P®re mai vinjos 
decît cei din jurul lui. Dintr-o singură 
apăsare cu piciorul, hîrlețul lui pătrunde 
pină-n muchie.

în timp ce el arunca trei hîrlețe, cel 
care îl chemase la întrecere nu reușea 
să zvîrâe decît unul. La Un moment dat, 
moș Voinea s-a pomenit că sapă singur. 
S-a oprit atunci și proptindu-se în hîrleț 
i-a spus tovarășului său : „Ce, te-ai oprit? 
Ai obosit, așa de repede ? Atunci cum 
stăm cu întrecerea ? Știi doar că n-avem 
vreme de pierdut. Mîine, poimâine 
pem treieratul și n-avem prea mult 
pentru amenajarea

De-aci întrecerea
Curind groapa a 

supra ei a început 
rișul bordeiului. Și 
Voinea și cu tovarășul lui au terminat 
lucrul înaintea celqjlalți de la cele două 
arii din apropiere.

Așa s-a obișnuit țăranul muncitor Voi
nea Șt. Ion din comuna Surdila-Găiseanca, 
raionul Filimon Sîrbu să spună atunci 
cînd se apucă de o treabă și cînd alții 
vor să î.o ia înainte : „Nu te-ntrece cu 
mine numai prin vorbe...”

în primăvară, puțini țărani muncitori 
au ținut pasul cu ej la anat, însămînțat 
și la celelalte munci. Dintre toți pe unul 
n-a putut să-1 ajungă, dar se străduiește 
ca anul acesta să nu-i mai scape din 
mină. Vrea să devină și el fruntaș al re
coltelor bogate, ca Baștiurea Nicolae. De 
fapt, de vreo cîțiva ani el se numără prin
tre fruntașii comunei, dar acum vrea să 
devină fruntaș „titular“ și să-i strălu
cească insigpa pe piept.

Liipta pentru cîștigarea: titlului de ffun- ■ 
taș a.1 recoltelor bogate a pornit-o cu mai 
multă însuflețire încă de anul trecut. Lu
crând pământul după Îndrumările date de 
tehnicieni, a obținut, peste 2.600 kg. po
rumb boabe la hectar. în toamna și pri
măvara aceasta a arat la vreme și a bă
gat sub brazdă sămință de soi. Moș Voi
nea știe însă că pentru obținerea unor 
roade bogate nu este deaj uns să ari și să 
însămînțezi la t'imp, ci este nevoie șă

înce- 
timp

ariei...”
a continuat, 
fost săpată, iar 
să umbrească acope- 
de data aceasta, moș

dea-

execuți toate lucrările de întreținere a 
culturilor și aceasta el o dovedește prin 
fapte. De pildă, în primăvară a grăpat 
grâul, apoi l-a plivit și acum spicele se 
pleacă sub povara boabelor.

Tocmai cînd arăta celor din jurul lui 
mărimea spicului, s-a apropiat de grup 
tovarășa Florica Vlaicu, inginer de la 
punctul agrico.i din comună.

— Uite, fiindcă a venit aci inginerul 
nostru, să vă spună ea ce frumusețe de 
grâu am, se mîndrește moș Voinea.

— Cunosc într-adevăr culturile fiecărui 
țăran muncitor din comună. Moș Voinea 
are un lan de toată frumusețea. Cred că 
o să scoată 2600—2800 kg. la hectar. El 
îmi ascultă întotdeauna sfaturile, îmi cere 
îndrumări, devenind în acest fel un co
laborator apropiat al meu în lupta pen
tru aplicarea agrotehnicii în mod exem
plar.

Discuția și-a croit apoi făgașul spre 
lucrările de întreținere la porumb.

— Am însămînțat un hectar și jumătate 
cu porumb și lată cum. Pe acest loc, am fă
cut în primăvară o arătură adâncă. Au ve
nit însă ploile și au bătut locul atît de tare, 
îneît n-a mal fost chip să-i dau cu bo- 
roana și atunci am arat a doua oară și 
am însămînțat, în scurt timp porumbul 
a răsărit dar au răsărit și buruieni. N-am 
așteptat de loc. Mi-am pus boroana în că
ruță, am plecat la cîmp și am distrus 
scoarța și buruienile. Cînd porumbul era 
în 2—3 frunze am prășit prima dată. 
După 10—12 zile am făcut și a doua pra- 
șilă. Porumbul a crescut puternic, tre
cînd de brâu. Am făcut de acum și prașila 
a treia tot cu prășitoarea trasă de cal. după 
ce însă am făcut un cruciol mal mic care 
nu atingea firele de porumb,

Au trecut doar cîteva zile de cînd am 
terminat și prașila a treia și a început 
să apară moțul și mătasea. Acum grija 
pe care o am este aceea de a face copili
tul cînd va mal fi nevoie și... am uitat 
cum îi spune... ,

— Polenizarea suplimentară artificială, 
îl ajută inginerul-

— Ei, da, polenizarea suplimentară o 
voi face, cum ne învață „profesoara” ca- 
re-i aci de față. O fac și la porumb și la 
floarea-soarelui.

Moș Voinea rabdă ce rabdă să-i zici 
„moș” pînă clnd odată ți-o spune de la 
obraz :

— Ce, te uiți că am vrabie sub nas 
(așa-1. zice ei mustății) de-mi zici moș? 
Nu mă judeca după mustață, judecă-mă 
după fapte.
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Reuniune la Casa Ziariștilor 
închinată aniversării eliberării Poloniei

Miercuri seara ia Casa Ziariștilor a avut 
loc o reuniune închinată celei de a 11-a 
aniversări a eliberării Poloniei.

Cu acegt prilej, L. Moidrzejewski, secre
tar al Ambasadei R.P. Polone la București, 
a vorbit despre marile succese obținute

de poporul polonez în anii de după eli
berare în toate domeniile de activitate.

Expunerea a fost urmărită cu viu in
teres de numeroși ziariști.

A fost prezentat apoi filmul .,Nu departe 
de Varșovia“ care s-ă bucurat de succes. 

(Agerpres)
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Ascultind rapsodia ungară de Liszt sau dansurile ungare ale 
lui Brahms, cine nu s-a simțit mai îndrăgostit de ritmurile 
ceardacului, de motivele populare descriind nemărginirea pustei 
sau învolburarea primăvăratecă a apelor Dunării care scaldă 
pămîntul Ungariei ? Bogăția folclorului maghiar a găsit o largă 
valorificare în operele multora dintre marii compozitori ai 
lumii pentru că felul în care sunetele îmbracă aici sentimen
tele omenești, exprimă plenitudinea sufletului omului, multe 
din elanurile lui, vigoarea caracteristică unui adevărat stăpîn 
al naturii. Oricît de cunoscută ar fi însă la noi această mu
zică, un contact „mai la sursă” cu reprezentanții ei n-a putut 
decît să atragă un număr mare de auditori din Capitală care 
au primit cu căldură concertele Orchestrei de muzică populară 
a orașului Budapesta. Nu punem în discuție aci Calitățile mu
zicii pe care au cîntat-o oaspeții noștri, cît mai ales citeva 
particularități de interpretare ce au găsit larg ecou la publi
cul nostru entuziast.

Că „trăiește” pe scenă se spune de obicei despre un actor. 
Un bun interpret „simte” muzica, spunem. Vă”îndu-î cîntînd 
însă pe membrii Orchestrei de muzică populară din Budapesta 

gîndeștî _că această apreciere e insu
ficientă. E prea puțin să spui des
pre ei că „simt“ melodiile, cînd fiecare 
mușchi, fiecare fibră vibrează adine la 
sunetele instrumentului, cînd pe trăsă
turile feții citești limpede ce vrea să 
exprime muzica. în culegerea de cân
tece de Kod&lu, in ceardașurile lui 
Dănko Pîșta, ei trăiesc aevea duioșia, 
suspinele unei dragoste curate, izbuc
nirile nestăvilite de voinicie și elan. 
Trăirea lor e atît de autentică îneît te 
întrebi dacă muzica e dea care le 
conduce simțămintele sau dimpotrivă, 
temperamentul lor imprimă muzicii o 
asemenea expresivitate.

Și pentru că vorbim despre tempera
ment trebuie să mărturisim că oaspeții ? 
maghiari se bucură din plin de această 
însușire. Pasajele mai lirice pe care le 
cîntă sint doar scurte clipe de răgaz 
care pregătesc noi revărsări tumul
tuoase de energie, dragoste pătimașă 
de viață și optimism nestăpînit, carac
teristice folclorului unguresc. Pentru 
ei nici un ritm nu e prea sprințar, 
nici o melodie prea săltăreață, prea 
avîntată și membrii orchestrei știu să 
dicteze instrumentelor ritmurile, ca
dențele pe care le cere inima unui ase
menea interpret înflăcărat, îndrăgostit 
de arta sa.

Și parcă toate aceste trăsături s-au 
întruchipat în dirijorul orchestrei. So
list, animator și dirijor al formației, 
Kozak Găbor Jdzsef e sufletul ei. De o 
mobilitate și sprinteneală pe care pot 
s-o invidieze mulți, el trece ra
pid de la unul la altul din multiplele 
roluri pe care le are în cadrul orches. 
trei. Acum cîntă în fața microfonului 
un solo de vioară ce aduce cu ciripitul 
unei păsărele, peste 0 secundă se află 
în mijlocul instrumentiștilor conducîn- 
du-i cu gesturi sigure, reținute.

Cu tot iureșul tn care se desfășoară 
majoritatea melodiilor, cu toate zvtcni- 
rile de clipită ale unor „staCâttO-uri“, 
nimeni nu rămine în urmă. Execuția 
este perfect omogenă. Instrumentiștii 
care se înțeleg dintr-o scurtă privire, 
gesturile dirijorului, insezisabile pen
tru spectator, creează un ansamblu ce 
poate fi asemuit cu un armonios și fin 
mecanism tn care o simplă alunecare 
a rotiței centrale determină reflexul 
de mișdgre al tuturor celorlalte piese 

Grăitoare ne-a apărut șj interpreta
rea cintăreței de muzică populară Eva 
Kiirthy, mai ales în melodiile țigani
lor din Ungaria. Sentimente fierbinți. 
bucurie, iată ce reușeSc 'să transmită 
aceste melodii. în costumul - viu înflo
rat, cu șa’iil legăt £>e șolduri, cu măr
gele strălucitoare,, cercei mari,, rotunzi 
și plete lungi pe Spate, Eva itiirthy « 
apărut ca o autentică fată de țigani, 
popor cu fire aprinsă și energie nese
cată, iubind nespus viața, a Cărui mu
zică îți pătrunde adîne în Suflet- 

Orchestra de muzică populară a ora
șului Budapesta ne-a oferit, și o intere
santă interpretare a cîhtecelor populare ? 
romînești aranjate și orchestrate de 
Faludi Rezsb, conducătorul artistic al 
orchestrei și respectiv Kozak Găbor 
J6zsef. 1 ■

Nu poți decît să te alături aplauzt-
} lor cu care publicul răsplătește concer

tele orchestrei din Budapesta șj să te 
simți mai mândru că in marea, familie 
a țărilor de democrație popula,ră în
care iși strîng mîinile popoare atît de i 
talentate, arta răspunde năzuințelor 
omenești de fericire și o viață mai i 
bună. (

SUZANA VOINESCU
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Lucrările conferinței de la Geneva
Ședința din 19 iulie a șefilor guvernelor celor patru puteri

(Continuare. Începutul in „Scînteia ti
neretului" nr. 1935).

în legătură cu aceasta, în unele decla
rații făcute la conferință a fost ridicată 
problema garantării securității Uniunii 
Sovietice.

Noi dorim, a spus în legătură cu acea
sta N. A. Bulganin, să facem precizări în 
problema garanțiilor. Propunerea cu pri
vire la garanții este de înțeles cînd este 
vorba de un stat slab, incapabil să se 
apere din punct de vedere militar. în că
zut de față se vorbește de garanții pen
tru Uniunea Sovietică. Este absolut lim
pede că orice propuneri în acest sens nu 
eu nici un fel de temei.

N. A. Bulganin a declarat că după pă
rerea delegației sovietice, trebuie căutate 
soluții care să țină seama de împrejurările 
existente. Să începem, a spus el, prin a 
slăbi încordarea între grupările de state 
create în Europa, Fără a elibera țările 
participante la aceste grupări de obliga
țiile asumate în baza tratatelor și acordu
rilor existente, după părerea noastră, ar 
trebui să se cadă de acord ca țările men
ționate să se abțină de lă folosirea forței 
armate una împotriva celeilalte și să so
luționeze toate litigiile prin mijloace paș
nice. Acesta ar fi un prim pas pe calea 
creării unui sistem de securitate în Eu
ropa. Participarea pa această acțiune, pînă 
la unificarea Germaniei, a celor două 
părți ale Germaniei — Republica Federală 
Germană și Republica Democrată Ger
mană — ar contribui la înlăturarea neîn
crederii dintre state, creînd astfel pre- 
mizele pentru reglementarea definitivă a 
problemei germane. Pe de altă parte, 
participarea celor două părți ale Germa
niei la crearea unui sistem de securitate 
colectivă în Europa va contribui la apro
pierea dintre ele pe tărîmul activității co- 
ihune de întărire a păcii în Europa, ceea 
ce este deosebit de important pentru rea
lizarea unității Germaniei pe baze pașnice 
și democratice.

Pasul următor, a continuat N. A. Bul
ganin, ar fi lichidarea grupărilor de state 
existente și înlocuirea lor printr-un sis
tem general european de securitate colec
tivă. în felul acesta, un asemenea obsta
col în calea unificării Germaniei ca parti
ciparea Germaniei occidentale la grupă
rile militare menționate, ar fi înlăturat și 
ar fi creată o atmosferă favorabilă unifi
cării Germaniei.

După ce-a arătat că însăși viața impune 
necesitatea apropierii dintre Republica 
Democrată Germană și Republica Fede
rală Germană ceea ce ar contribui cel 
mai bine la îndeplinirea sarcinii reunifi- 
cării Germaniei, N. A. Bulganin a spus

Cea de a doua ședință a miniștrilor Afacerilor Externe
GENEVA 20 (Agerpres). — TASS trans- 

mite :
în dimineața zilei de 20 iulie a avut 

loc cea de a doua ședință a miniștrilor 
Afacerilor Externe ai celor patru puteri.

Ședința din 20 iulie a șefilor guvernelor celor patru puteri
GENEVA 20 (Agerpres). — Corespon

dență specială,
în cursul ședințelor de miercuri dimi

neață cei patru miniștri de externe au 
continuat discutarea problemelor legate 
de chestiunea reunificării Germaniei și 
de securitatea colectivă europeană. Ei au 
convenit să recomande șefilor guvernelor 
ca în cursu] ședinței de miercuri după 
amiază să se discute cel de al doilea punct 
de pe ordinea do zi: securitatea europeană.

Ședința a început la orele 16 sub pre- 
șed'nția d-lui Eden și a luat sfirșit la 
orele 17.45.

Șefii delegațiilor au avut un schimb viu 
de păreri. Ei au luat cuvîntul de mai 
multe ori. Ca o concluzie generali ț s-a 
ajuns la hotărîrea comună de a însărcina 
pe miniștrii de externe să studieze cele 
discutate și să găsească o propunere ac
ceptabilă care să fie supusă din nou în 
discuția șefilor delegațiilor.

în cadrul acestei ședințe au luat cuvîn
tul: N. A. Bulganin, Eisenhower, Faure 
și Eden.

N. A. Bulganin a prezentat proiectul 
tratatului general de securitate colectivă 
în‘Europa.

N. A. Bulganin, exprimînd principiile 
fundamentale ale proiectului, a prezen
tat observațiile delegației Uniunii Sovie
tice cu privire la felul în care trebuie or
ganizată securitatea colectivă în Europa.

Președintele Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Sovietice a arătat că Uniunea 
Sovietică acordă o importanță deosebită 
sistemului securității .colective în Europa 
și , crede că numai totalitatea statelor, 
mici și mari, oare sînt în măsură să. asi
gure securitatea europeană, pot și trebuie 
să participe la realizarea acestui tratat, 
în așa fel încît Europa, dintr-un teatru 
de război, să devină o citadelă a păcii 
și securității. El a subliniat cele două 
etape care, conform părerii delegației so
vietice, pot duce la realizarea acestui 
plan. Ambele etape au fost expuse în 
prima declarație sovietică la conferința 
celor patru mari puteri. Părerea delega
ției sovietice este că crearea sistemului de 
securitate colectivă în Europa ar pune 
capăt neîncrederii dintre state, neîncre
dere ce se datorează existenței în Europa 
a unor grupări militare opuse.

Un sistem de securitate colectivă în 
Europa ar crea o atmosferă de încredere 
între statele europene, și nu numai între 
statele europene : fără un asemenea sis

Prînzul oferit 
de N. A. Bulganin 

in cinstea delegației franceze
GENEVA 20 (Agerpres) TASS trans

mite : ,
La 20 iulie, N. A. Bulganin, președintele 

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. a oferit 
un prînz în cinstea delegației franceze la 
conferința șefilor guvernelor celor patru 
puteri.

La prînz au fost de față E. Faure, A. 
Pinay, L. Joxe, J. Laloy, J. Duhamel, A. 
Arass.

Din partea sovietică la prînz au fost 
de față N. S. Hrușciov, V. M. Molotov. 
G. K. Jukov, S. A. Vinogradov, G. N. 
Zarubin, L. F. Ilicev și P. I. Erșov.

„Scînteia tineretului“
Pag. 4-a 21 iulie 1965 

că în ce-1 privește, guvernul sovietic este 
gata să facă tot ce depinde de el în acea
stă direcție.

în încheiere, N. A. Bulganin a arătat 
că în declarațiile făcute în cadrul confe
rinței au fost formulate considerente cu 
privire la felul în care trebuie să se țină 
alegerile pe întreaga Germanie, conside
rente care merită atenție și care prezintă 
fără îndoială importanță și trebuie să fie 
examinate la momentul oportun acordîn- 
du-se o deosebită atenție și respect pă
rerii și propunerilor germanilor înșiși. N. 
A. Bulganin și-a exprimat speranța că 
punerea de acord a punctelor de vedere 
asupra problemelor referitoare Ia felul în 
care să se țină alegerile pe întreaga Ger
manie nu va prezenta dificultăți dacă vor 
fi luate măsuri comune pentru crearea 
condițiilor necesare.

După N. A. Bulganin a luat c-uvîntul 
d. Eisenhower care a exprimat punctul 
de vedere al delegației S.U.A.

El s-a ocupat în primul rînd de pro
blema Uniunii nord-atlantlCe (N.A.T.O.). 
După părerea lui această Uniune este un 
instrument al păcii. Amintind că în de
cembrie 1950 sau ianuarie 1951 el s-a îna
poiat în Europa în calitate de șef al car
tierului general al forțelor armate ale 
Uniunii nord-atlantice, Eisenhower a de
clarat că el a acceptat acest post deoa
rece a considerat că Uniunea nord-atlan- 
tlcă este un instrument al păcii. El a 
adăugat că a văzut destule războaie și 
n-ar fi acceptat niciodată să preia co
manda dacă ar fi considerat că Uniunea 
nord-atlantică pregătește un război șl nu 
servește cauza păcii. El a adăugat că tra
tatele pg care le creează țările Uniunii 
nord-atlantice sânt îndreptate împotriva 
agresiunii — agresiune dinafară sau chiar 
din partea țărilor participante îa tratat.

Ocupîndu-se de includerea Germaniei 
occidentale în blocul nord-atlantic. Eisen
hower a spus că există anumite limitări 
ale potențialului ei militar și al forțelor 
ei armate care în nici un caz nu pot ac
ționa separat, independent.

Arătînd că S.U.A. participă la N.A.T.O. 
Eisenhower a declarat că S.U.A. nu vor 
deveni niciodată parte înfr-un război de 
agresiune și că S.U.A. cred in tratative, 
în conferințe prietenești.

E. Faure care a luat apoi cuvîntul, a 
declarat că sistemul propus de delegația 
sovietică nu numai că amînă restabilirea 
Germaniei pe un termen nedefinit, dar 
nici nu dă măcar posibilitatea de a sta
bili acest termen. După părerea lui 
Faure, pentru a fi de acord cu o aseme
nea întîrziere sînt ne-esare cond'ții care 
nu există în prezent. Una din aceste con
diții este dorința de a preciza acest ter

Au participat V. M. Molotov, J. Dulles, 
H. MacMillan și A. Pinay.

Au fost prezenți de asemenea consilieri 
și experți ai celor patru delegații.

Ședința a fost prezidată de H. MacMi
llan.

tem nu pot fi rezolvate unele probleme, 
cum ar fi de pildă problema unificării 
Germaniei.

Delegația sovietică a declarat că este 
gata s'ă studieze și alte propuneri cu pri
vire la securitatea colectivă, cum ar fi 
de pildă diferitele puncte de vedere care 
au fost exprimate în cadrul actualei con
ferințe a celor patru mari puteri.

Președintele Statelor Unite, Eisenhower, 
referindu-se ia rezolvarea problemei uni
ficării Germaniei a arătat că această pro
blemă este legată de problema securi
tății în Europa și a propus să se creeze 
un aparat și un organ care să fie însăr
cinate cu studierea punctelor de vedere 
expuse de către șefii celor patru mari 
puteri. Eis'enhower a subliniat că atmos
fera de colaborare care domnește între 
delegații îndreptățește convingerea că se 
va putea obține un rezultat pozitiv.

A luat apoi cuvîntu] președintele Con
siliului de Miniștri al Franței, Faure. 
Subliniind că problema germană este le
gată de problema realizării securității co. 
lective în Europa, el a propus ca aceste 
probleme să fie analizate împreună.

în continuare, Faure a analizat expu
nerea sovietică declarînd că ea conține 
multe idei prețioase care trebuie studiate 
atent de celelalte delegații prezente, cum 
ar fi de pildă : limitarea armamentelor 
sau angajamentul statelor de a nu re
curge ia forță pentru rezolvarea divergen
țelor care s-ar putea ivi.

A luat apoi cuvîntul șeful guvernului 
englez, Anthony Eden, care a scos în re
lief două aspecte: în primul rînd e] a 
subliniat că scopul propunerilor delega
ției engleze, formulate în cuvîntarea de 
la prima ședință, este acela de a da aju
tor oricărei țări victimă a agresiunii. El 
a arătat totodată că delegația engleză este 
gata să studieze posibilitatea lărgirii par
ticipării la pactul propus. în al doilea 
rînd. Eden a arătat că în clipa de față, 
în Europa, cînd Germania este divizată 
în două, n-ar fi efectivă realizarea unui 
sistem generai de securitate. El a propus 
ca cele două probleme să fie studiate îm
preună, deci problema unificării Germa
niei și a securității colective.

într-o scurtă intervenție N. A. Bulganin 
a arătat că poziția sovietică în probleme 
germană este clară. S-a spus — a subli
niat N. A. Bulganin — că există o legă
tură între problema germană și securi

Dejunurile oferite de N. A. Bulganin și E. Faure
GENEVA 20 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 20 iulie, președintele Consiliului de 

Miniștri al U.R.S.S., N. A. Bulganin, a 
oferit un dejun în cinstea delegațiilor 
S.U.A., Franței și Angliei, la conferința 
șefilor guvernelor celor patru puteri.

La dejun au participat primul ministru 
al Angliei, A. Eden, șeful delegației en
gleze, H. Mc-Millan, W. Hayter, A. Kirk
patrick, N. Brownjohn, membri ai delega-

★
GENEVA 20 (Agerpres). — TASS trans. 

mite: La 19 iulie președintele Consiliu
lui de Miniștri al Franței, Edgar Faure, 
a oferit un dejun în cinstea delegațiilor 
sovietică, americană și engleză la confe
rința șefilor guvernelor celor patru puteri.

La dejun au luat parte : N. A. Bulga
nin, șeful delegației guvernamentale so
vietice, N. S. Hrușciov. V. M. Molotov, 
G K. Jukov și A. A. Gromîko, membri 
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men, deoarece dacă acest lucru nu va fi 
făcut, unificarea Germaniei va fi amî- 
nată la infinit și în felul acesta va fi 
exclusă.

Faure a declarat că întrucît Germania 
restabilită va rămîne in sistemul acordu
rilor atlantice și luînd în considerare că 
aceste acorduri sînt defensive și că pu
terile occidentale nu cer Uniunii Sovie
tice ca ea să se bazeze pe ace3te acorduri, 
este posibil ca, pe baza propunerii făcute 
de Eden, să se obțină o mai rapidă solu
ționare a problemei restabilirii Germa
niei.

în încheierea ședinței, N. A. Bulganin 
a subliniat că el consideră prețios și util 
schimbul de păreri care a avut loc și a 
făcut unele observații pe marginea celor 
ce s-au spus în problema N.A.T.O.

N. A. Bulganin și-a exprimat recunoș
tința pentru declarația deosebit de impor
tantă a președintelui Eisenhower cu pri
vire la poziția sa și poziția guvernului său 
în problema războiului. N. A. Bulganin a 
spus că această declarație a președintelui 
S.U.A. are o importanță extrem de mare 
pentru cauza păcii între popoare.

Noi, conducătorii sovietici, a declarat 
N. A. Bulganin. îl cunoaștem pe domnul 
Eisenhower ca comandant de oști și sol
dat și ca președinte al unui stat mare și 
credem în declarațiile sale. Dar, după el 
în Europa au fost alți lideri militari ale 
căror declarații le cunoaștem bine cu 
toții. Ele sînt departe de cuvintele nobile 
ele d-lMi Eisenhower. Consider necesar să 
spun acest lucru aci.

în continuare N. A. Bulganin a citat 
un exemplu care arată că Uniunea So
vietică are toate temeiurile să fie neli
niștită și circumspectă în problema 
N.A.T.O. După cum se știe, U.R.S.S. a 
făcut încercări de a intra în această or
ganizație. Acest lucru l-a fost însă refu
zat. Aceasta a confirmat încă odată ade
văratele teluri ale N.A.T.O., și U.R.S.S 
a tras concluzia că nu este vorba numai 
de acele sarcini ale N.A.T.O. despre care 
s-a vorbit aci. în ce privește însă pactul 
de la Varșovia, el este într-adevăr defen
siv, deoarece e fost creat după ce 
N.A.T.O. a început să-și desfășoare acti
vitatea.

La sfîrșitul ședinței, șefii guvernelor 
au hotărît că examinarea problemei ger
mane trebuie continuată în ședința din 20 
iulie a celor patru miniștri ai Afacerilor 
Externe, urmînd ca șefii guvernelor să 
revină mal tîrziu asupra discutării pro
blemei germane.

Următoarea ședință a șefilor guverne
lor celor patru puteri are loc la 20 iulie 
ora 18. Ședința miniștrilor Afacerilor Ex
terne are loc dimineața.

Miniștrii Afacerilor Externe au adoptat 
hotărîrea de a recomanda șefilor guver
nelor celor patru puteri să discute în șe
dința lor din 20 iulie cel de al doi lea punct 
de pe ordinea de zi — problema securi
tății europene.

tatea colectivă. Delegația sovietică crede 
că, fără îndoială cele două probleme au 
într-adevăr o anumită legătură, așa cum 
reiese din preambulul proiectului tratatu
lui general de securitate colectivă în Eu
ropa, propus de delegația sovietică. Tot
odată, N. A. Bulganin arată însă că nu 
este totuși vorba de o singură problemă, 
ci de două probleme și cum în ședința 
de astăzi pe ordinea de zi se află pro
blema securității colective în Europa, a- 
ceasta trebuie să fie discutată.

Președintele Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Sovietice a subliniat că delegația 
sovietică nu pretinde că proiectul ei este 
desăvârșit și de aceea, ea este gata să 
analizeze propunerile de îmbunătățire 
care ar putea fi făcute. El a arătat că 
delegația sovietică va studia cu atenție și 
cu interes propunerile făcute de Eden. 
„Nu credem că toate țările vor intra de
odată în tratatul securității colective — a 
spus președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. — va fi o anumită consecuti- 
vitate în intrarea acestor state“.

După aceea a luat din nou cuvîntul 
președintele Statelor Unite, Eisenhower, 
care a spus că, în intervenția sovietică, 
există ide; care merită foarte multă aten
ție și care vor fi studiate de delegația 
americană, cu toate deosebirile și punctele 
de vedere diferite existente. Dar partlci- 
panții manifestă o sinceră dorință de 
pace. Sarcina noastră — a spus președin
tele Statelor Unite — este să rugăm pe 
miniștrii Afacerilor Externe să găsească 
terenul care ar permite cuprinderea punc
telor de vedere expuse în această ședință 
Tot odată, ei trebuie să coordoneze aceste 
puncte de vedere.

în continuare Eisenhower a arătat că 
delegațiile nu pot și nu trebuie să pără
sească conferința, fără a arăta lumii vo
ința lor fermă de pace.

N. A. Bulganin s-a declarat de acord 
cu aceasta și în unanimitate, s-a luat ho
tărîrea ca, orientîndu-se după discuția 
avută în duptâ amiaza acestei zile, in 
cursul dimineții de jo; la orele 11 miniștrii 
de externe ai celor patru mari puteri să 
analizeze împreună problemele și să pre
zinte concluziile lor în ședința de după 
amiază a șefilor delegațiilor.

Joi 21 iulie, la orele 11 are loc ședința 
miniștrilor de externe, iar după amiază 
la orele 16 ședința șefilor celor patru de
legații ale marilor puteri.

ției engleze, primul ministru al Franței, 
E. Faure, șeful delegației franceze, A. Pi
nay, E. Dennery, E, D. Crouy-Chanel, G. 
Soutou, membri ai delegației franceze, 
J. Dulles, L. Thompson, H. Stassen, N. 
Rockefeller, J. Hagerty, D. Anderson 
membri ai delegației americane.

Din partea sovietică la dejun au parti
cipat N. S. Hrușciov, V. M. Molotov, A. 
A. Gromîko, V. S. Semenov, G. N. Za
rubin, I. A. Maiik, și S. A. Vinogradov.

★

a; delegației guvernamentale sovietice
La dejun au mai participat; A. Eden, 

șeful delegației engleze, H Mac. Millan, 
A. Kirkpatrick și H- Caccia, membrii de
legației engleze; John Foster Dulles, R. 
Bowie, H. Phleger; membri al delegației 
americane.

Din partea Franței la dejun au luat 
parte : A. Pinay, A. Berrard, J. Laloy.

TELEGRAME
*' ? T . »

MOSCOVA 20 (Agerpres)— TASS trana- 
mita textul telegramelor dintre K. E. Vo- 
roșilov, președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S-S. ți René Coty, pre
ședintele Republicii Franceze.

Excelenței sale, 
Domnului RENE COTY.

Președintele Republicii Franceze
Paria

Cu prilejul sărbătorii naționale, vă rog, 
domnule președinte, să primiți felicitările 
mele, precum și să transmiteți felicitări șj 
ce’e mai bune urări poporului francez.

Urez Republicii Franceze fericire și pros" 
peritate și întărirea prieteniei tradiționale 
dintre popoarele celor două țări ale noa
stre.

K. VOROȘILOV, 
Președintele Prezidiului 

Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Moscova, Kremlin,
13 iulie 1955

Excelenței Sale 
Mareșalului VOROȘILOV, 

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Moscova
Foarte mișcat de mesajul pe care exce

lența voastră mi l-a adresat cu prilejul lui 
14 iulie, vă exprim urările mele cordiale 
d-voastră personal și urez popoarelor Uni
unii Sovietice un viitor fericit.

RENE COTY
Paris
16 iulie 1955 —O—

Primirea de către V. M. Molotov 
a locțiitorului ministrului Afacerilor 

Externe al R. D. Germane
GENEVA 20 (Agerpres). — TASS trans

mite :
V. M. Molotov, ministrul Afacerilor Ex

terne al U.R.S.S. l-a primit pe Georg 
Handke, reprezentant al guvernului Re
publicii Democrate Germane, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe aj R. D. 
Germane, cAre a sosit la Geneva cu 
prilejul conferinței șefilor guvernelor 
U.R.S.S., S.U.A., Franței șl Marii Bri
tanii.

V. M. Molotov l-a informat amănunțit 
pe G. Handke «supra conferinței șefilor 
guvernelor celor patru puteri, mai ales 
asupra desfășurării tratativelor cu privire 
la problema germană. V. M. Molotov l-a 
anunțat de asemenea pe G. Handke că 
delegația sovietică îl va ține la curent pe 
reprezentantul guvernului R. D. Germane 
ca și pînă în prezent, cu desfășurarea con
ferințe; șefilor guvernelor celor patru pu. 
teri. La convorbire a participat și G. M. 
Pușkin, ambasadorul extraordinar șl ple
nipotențiar al U.R.S.S. în R. D. Germană.

---- O—

Delegația agricolă a S. U. À. 
a sosit la Harkov

HARKOV 20 (Agerpres). — TASS trans- 
mite : La 19 iulie a sosit la Harkov venind 
din Moscova, delegația agricolă a State
lor Unite ale Americii, condusă de Wil
liam Lambert, decanul Colegiului agricol 
de pe ]!ngă Universitatea din statul Ne
braska.

In aceeași zi, delegația a vizitat monu
mentele arhitectonice din Harkov.

Apoi, oaspeții americani au vizitat In
stitutul de agronomie „Dokuciaev“ din 
Harkov, unde au fost salutați de prof. 
A. N. Sokolovski, directorul institutului.

Delegația va rămîne Ia Harkov cîteva 
zile. Ea va vizita colhozuri din această re
giune și întreprinderi constructoare de 
mașini agricole și se va interesa de acti
vitatea instituțiilor de cercetări științifice 
agricole.

Vizita delegației agricole 
sovietice în S. U. A.

DES MOINES 20 (Agerpres). — TASS 
transmite: Delegația agricolă sovietică 
care a sosit la Des Moines se află în cen
trul atenției opiniei publice și presei din 
statul Iowa. Locuitorii întîmpină peste tot 
cu căldură pe membrii delegației și își 
exprimă satisfacția față de schimbul de 
delegații d:ntre Statele Unite și Uniunea 
Sovietică. Ziarele locale publică în primele 
pagini știri amănunțite și fotografii pri
virii vizita delegației sovietice.

★
CEDAR RAPIDS (statul Iowa). — (Ager

pres). — TASS transmite :
La 19 iulie, delegația agricolă sovietică 

care se află în statul Iowa, a vizitat o 
fermă din districtul Washington. La fer
mă s-au adunat zeci de fermieri care i-au 
salutat cu căldură pe membrii delegației.

în Iowa-City, delegația însoțită de dr. 
Hantcher, rectorul universității, a vizitat 
Universitatea statului Iowa. Seara, dele
gația a participat la o recepție, dată in 
cinstea sa în Camera de Comerț din ora
șul Cedar Rapids.

Scurte știri
• La 19 iulie, la Ministerul Afacerilor 

Externe al U.R.S.S., V. V. Kuznețov, 
prim locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe aj U.R.S.S., a primit de la S. 
Parrott, însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Marii Britanii în U.R.S.S., instrumen
tele de ratificare a Tratatului de stat cu 
privire la restabilirea unei Austrii inde
pendente și democrate, semnat la Viena la 
15 mai 1955 și ratificat de regina Angliei, 
Elisabeta a II-a, la 7 iulie 1955.

• După cum anunță postul de radio Pe
kin, Ho Și Min, președintele Republicii 
Democrate Vietnam, a sosit la 20 iulie, pe 
bordul unul avion la Pekin.

• în cadrul conferinței din 18 iulie, a 
secretarilor principali ai celor două părți 
ale Comisiei militare de armistițiu, partea 
americană ă acceptat propunerea prezen
tată anterior de partea coreeană cu pri
vire la reducerea numărului grupurilor 
mixte de observatori de la 6 la 5.

• 700 de copii din Frankfurt-pe-Main și 
Affenbach au plecat să-și petreacă vacanța 
în taberele de vară din Republica Demo
crată Germană. El se vor odihni acolo 
tim,o de 2-3 săptămîni.

Numeroși părinți ai copliloy vest-ger- 
mani și-au exprimat satisfacția că copiii 
lor eu posibilitatea să-și petreacă vacanța 
în R. D. Germană în condiții excepțio
nale.

• Agențiile de presă occidentale anunță 
că valul de caniculă ce s-a abătut asupra 
mai multor țări din Europa occidentală 
cont-nuă să facă victime omenești. Pînă 
în prezent și-au găsit moartea din ace«stâ 
cauză 429 de peroane din 10 țări vest- 
europene.

Plecarea delegației guvernamentale a R. P. R. 
la Varșovia

în dimineața zilei de 20 iulie a. c. a 
părăsit Capitala, plecînd Ie Varșovia, de
legația guvernamentală a Republicii 
Populare Romîne, care va participa la 
sărbătoarea națională a Poloniei populare, 
sărbătoarea eliberării.

Delegația guvernamentală este alcătuită 
din tovarășii Chivu Stoica, membru în 
Biroul Politic al C.C. al P.M.R., prim 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
și Ion Pas, prim-locțiitor al ministrului 
Culturii-

Din delegație face parte Și ambasado-

A fost terminat Palatul de știință și cultură 
„I. V. Stalin“ din Varșovia

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — P.A.P. 
transmite : A fost dusă la bun sfîrșit 
construirea Palatului de știință și cultură 
„I V. Stalin” — dar oferit Poloniei 
populare de către Uniunea Sovietică. La 
21 iulie, Ia Varșovia va avea loc predarea 
solemnă a Palatului către guvernul polon.

Suprafața utilă a acestei construcții mă
rețe este de 113.500 metri pătrațl. Su
prafața ocupată de palatul propriu zis este 
de 10,5 hectare.

Palatul are aproximativ 3.000 de camere. 
Aci pot să lucreze, să se odihnească și 
să se distreze concomitent pînă la 20.000 
de persoane. Clădirea este utilată cu in-

Cîștigătorii primei etape
Ziua de muncă s-a terminat, dar pînă 

cînd se lasă seara și uneori chiar mai tîr
ziu, acțiunile închinate sărbătorii tinereții 
— cel de-al V-lea Festival — continuă cu 
multă pasiune.

Ca în fiecare zi tinerii și tinerele de la 
fabrica textilă „11 Iunie“ Găvana Pitești, 
după orele de lucru, au ieșit din sălile 
mașinilor cu zîmbete pe buze. Au muncit 
cu spor, dar nu se simt obosiți, cînd e 
vorba de Concursurile Sportive ale Tine
retului. In fața tablelor de șah, la poligo
nul de tir, pe pista de atletism, sau pe te. 
renul de volei, ei se vor strădui să obțină 
noi victorii. Prima etapă a acestei compe
tiții s-a terminat. Peste 1300 de tineri au 
participat la probele întrecerii și au ob
ținut rezultate bune. Cei care au ocupat 
primele locuri, sînt bucuroși că se vor în
trece din nou de data aceasta cu alte co
lective de unde, cine știe, poate vor ieși 
victorioși. Ceilalți sînt mulțumiți că au 
învățat cu această ocazie un nou sport pe 
care nu-1 cunoșteau înainte și și-au mai 
trecut cîteva probe G.M.A.

Cine-s învingătorii primei etape ?
...Cei mai buni la tir ar fi Sculschl Con

stantin și Matache Sebastian- „E mare 
exipert în ale tirului“—spun tinerii de 
aici, cînd e vorba de tovarășul Sculschl 
Constantin. „Apoi ăsta lovește pasărea-n 
zbor. I s-a dus vestea în toată fabrica". Dar 
mei sînt Șî fetele. Da, da au tras de mi
nune fetele cu pușca. La început a fost 
greu, că așa-i începutul, dar pe urmă, 
toate cartușele în țintă.

Dorina Minciună de pildă nu a mal tras 
niciodată cu pușca, dar acum a învățat, 
și încă cum.

...Veniseră in poligon mai mulți tineri să 
execute tragerea. Tovarășul Oprescu le-a 
fost chiar de la început antrenor. El le-a 
vorbit despre părțile componente ale ar
mei, despre felul cum se ia linia de ochire 
etc. I-a venit și Dorinei rîndui să tragă.

Mîi'ni’e îi tremurau de parcă l-ar fi fost 
înghețate, iar cînd apăsă pe trăgaci, în
chise ochii.

Oprescu se uită la panou, ștergîndu-și 
fruntea asudată.

Le-a; trimis acasă, murmură el supă
rat, dar nu se poate, tot trebuie să tragi 
bine, să lovești ținta. Ai să tragi din nou. 
Ia linia de ochire așa cum te-am învățat, 
oprește-ți respirația și apoi apasă ușor pe

Fotbaliștii romîni din nou învingători
Pe stadionul Republicii s-a disputat 

miercuri în fața a 20.000 spectatori cea de 
a doua întâlnire de fotbal din cadrul tur
neului pe care-1 întreprinde în țara noa
stră echipa First Vlenna, campioana Aus
triei pe anul acesta. Echipa oaspete a ju
cat cu o selecționată a categoriei A din 
care au făcut parte numeroși fotbaliști ti
neri, care se pregătesc în vederea partici
pării la întâlnirile sportive internaționale 
prietenești de la Varșovia.

Intîlnirea internațională de pentatlon modern
Miercuri a început la Sibiu întâlnirea 

internațională de pentatlon modern din
tre echipele selecționate ale R.P.R. și R. 
Cehoslovacă. Amatorii de sport din locali
tate s-au deplasat în mare număr în apro
pierea pădurii Sapa pentru a urmări pri
ma întrecere a zilei, proba de călărie. 
Sportivii romîni au concurat cu mult suc
ces reușind rezultate deosebite. Victoria 
a revenit lui V. Teodorescu (R.P.R.) cu

PE SCURT
Publicăm mai jos programul competi

țiilor de atletism pe oare le organizează 
Comisia Orășenească de Atletism Bucu
rești în. perioada 20—24 iulie 1955: Etapa 
a V-a a concursului popular va fi organi
zată de Comisia Orășenească de Atletism 
București, în ziua de 21 iulie 1955 cu în
cepere de la orele 17,00 — pe Stadionul 
Tineretului.

înscrierile se primesc la secretariatul 
concursului pînă la orele 16,30.

Etapa a III a a Campionatului Capitalei 
de Atletism se desfășoară in zilele de 23 
iulie, cu începere de la orele 17,00 și 24 
iulie, orele 9,00 dimineața, în organiza
rea Comisiei Orășenești de Atletism, pa 
Stadionul Tineretului.

★
PARIS 20 (Agerpres). — Turul Franței 

a continuat miercuri cu desfășurarea eta-

Spectacolele de azi
TEATRE : Teatrul Evreesc de Stat (Grădina din 

str. Mircea Vodă nr. 5): Stele rătăcitoare; Ansam
blul de Estradă al R.P.R. (sala din Calea Victoriei 
nr. 174): Cer cuvîntul; Grădina Boema; Visele se 
împlinesc; Teatru! de vară ,,23 August“: Concert de 
vară; Teatrul de varietăți: Ochelarii miraculoși.

CINEMATOGRAFE : Patria: Salariul groazei; 
București, Grădina Progresul, Tineretului; Inamicul 
public nr. I; Republica, înfrățirea între popoare, 
1. C. Frimu, Al. Sahia: Aventurile d-lui Pickwick; 
Magheru: Hamlet; Lumina: Prietenul meu Fabian; 
Filimon Sîrbu. Elena Pavel, Vasile Roaită, Flacăra, 
T. Vladlmirescu: Dubla I.otte; Maxim Gorki: ...$! 
Ilie face sport. Acvariu, Bun venit... Eliza, Mică re
prezentație: Timpuri Noi: Actualitatea în imagini. 
Noutățile zilei, Sosirea la Moscova a primului mi

rul R.P.R. la Varșovia, Marin Florea Io- 
nescu.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost salutați de to
varășii Gh. Apostol, I. Chlșinevschi, ge
neral de armată E. Bodnăraș, D. Coliu. 
general locotenent Al. Drăghici, N. Ceau- 
șescu, S. Bughici, M. Dalea, aoad. I- Mur- 
gulescu, acad. P. Constantinescu-Iași, M. 
Popescu, Gh. Hossu, M. Florescu, M. Su- 
der, Ion Dumitriu, M. Oprișan.

Au fost de față reprezentanți ai amba
sadei R. P. Polone la București în frunte 
cu ambasadorul Jan Izydorczyk.

(Agerpres)

stalații de răcire și umezlre a aerului. In 
palat funcționează 33 de ascensoare cu 
diferite destinații și șapte stații de ra
dioamplificare.

In clădire există un depozit de cărți 
cu peste 120.000 de volume, localuri pen
tru restaurant» și cantine. In palat își vor 
avea sediul Academia de Științe a Poloni
ei, Asociația pentru răspîndlrea cunoștin
țelor tehnico-științlfice, Institutul de ști
ințe sociale ; aci se vor afla de asemenea 
săli de expoziții și biblioteci. Sala congre. 
selor cu o capacitate de 3.500 de locuri 
este prevăzută cu instalații speciale pen
tru înregistrarea sunetelor și translație.

trăgaci. Ia să vedem acum cum merge ? 
Dar fii calmă și să nu mal închizi ochii.

Dorina a făcut întocmai. Primul cartuș, 
al doilea și toate celelalte au mers direct 
în panou. Nu e greu tirul și e un sport 
frumos, iar Dorina îl va practica și de aici 
înainte- Acum o pasionează mult.

Dar parcă numai cei despre care am 
vorbit pînă acum vor participa la faza a 
doua « Concursurilor Sportive ale Tinere
tului ? Nu, mai sînt și alții, cum ar fi spre 
exemplu atleții fabricii. In general, cînd 
vorbești despre un atlet îți închipui un 
voinic plin de semeție.

Rujan Aurei — de ]a țesătorie nu e 
înalt, ba dimpotrivă e foarte mărunțel, are 
numai 19 ani, dar e bun atlet- Au fost 
mai mulți care nu prea aveau încredere 
în forțele lui, dar Rujan le-a dovedit con
trariul. S-au strîns într-o zi mai mulți ti
neri și au început să-l necăjească :

— Tu sarj la înălțime ? Și cât zici că 
sări ? 35 centimetri ?

Nici una, nici două. Aurel ia o sfoară, 
O leagă de doi stîlpi la 1,30 m. și...

Cei din jur, cînd au văzut că a măsurat 
și cu metrul 1,30 m. s-au pus pe rîs.

Dar Iul Rujan nu-i ardea de glumă. Și-a 
luat elanul, a făcut bătaia și a sărit 1,30 
m. fără prea mare efort. De atunci le-a 
închis gura la toți, ba mei mult și la 100 
m. tot el a ieșit învingător. Așa a fost cla
sificat să participe la etapa a doua a Con
cursurilor Sportive ale Tineretului.

La șah, a fost destul de greu să se de
semneze învingătorul. Au fost aproape 300 
de participant! și nu șahiști de mîna 
doua. Printre cei „tari“ e și țesătorul Dă- 
nuleț Vasile.

Fotbaliștii sînt gata și ei. Au Învins cei 
de ,]a unitatea ,,B“. Echipa face acum an
trenamente serioase pentru ca Și din în
trecerile pe care ie va avea cu alte colec
tive să iasă învingătoare.

După ce se vor termtaa concursurile, 
fotbaliștii de la ,,11 Iunie" au de gînd să 
se pregătească și mai departe pentru a 
participa în campionatul raional și apoi la 
cel regional.

Asemenea trăgătorilor, atleților, șahiști
lor și fotbaliștilor se pregătesc pentru a 
doua etapă popicarii și cicliștiii care au 
ieșit învingători în prima etapă.

GH. NEAGU

Vremea călduroasă a influențat în mare 
măsură jocul, care nu s-a ridicat la nive
lul meciului disputat în urmă cu trei zile 
pe același stadion. Cu toate acestea, ju
cătorii romîni s-au dovedit mai hotărîți 
în acțiunile ofensive, au atacat mai mult, 
reușind să obțină o frumoasă victorie cu 
scoruj de 2-0 (1-0). Ambele puncte au fost 
înscrise de Ozon, în minutele 3 și respec
tiv 72.

1.210 puncte urmat de C. Zena (R.P.R.) cu 
1.150 puncte și Al. Brujea (R.P.R.) cu 
1-140 puncte. Pe locul patru s-a clasat J- 
Novotny (R. Cehoslovacă) cu 1.070 puncte.

După prima zi clasamentul pe echipa 
este următorul: R.P.R. I 3.375 puncte, R. 
Cehoslovacă II, 3.060 puncte, R. Ceho
slovacă I, 3.002,5 puncte, R.P.R. II, 2.350 
puncte.

întîlnirea continuă astăzi cu desfășura
rea probei de spadă.

pei a 13-a pe distanța Millau-Albi (207 
km.). Pe primul loc s-a clasat olandezul 
De Groot oare a reușit să sosească cu un 
avans de 21 minute de restul alergătorilor 
din plutonul u-măritor mareînd un timp 
de 5h 52’41”. El a fost urmat de Darri- 
gade (Franța) cu 6h 13'12” si Gay (Fran
ța) în același timp. In clasamentul gene
rai individual continuă să conducă A. 
Rolland (Franța) care are un avans de 
4’53” asupra lui Louis Boleet (Franța).

★

Echipa de volei a orașului Tirana și-a 
continuat turneul în țara noastră jucind 
miercuri la Craiova cu echipa locală 
Știința. Voleibaliștii albanezi au repurtat 
victoria cu scorul de 3—1 (15—13 ; 15—8 ; 
7—15 ; 15—9).

nistru al Republicii India. Jawaharlal Nehru. Cam
pionatele europene de patinaj artistic. Vacantă cu 
iine; Victoria: încercarea fidelității: Gh. Do)a: Doi 
prieteni: Al. Popov: Vtnătorul de mare: Cultural: 
Conștiința: 8 Martie: Moștenire tnsingerată: Unirea: 
Contele Mișka; C. Davld: Poteci primejdioase: Arta: 
Fridolin; Munca, i Mal: O sărutare furată; Miorița: 
Astăseară se va termina totul: Moșilor: Misterele din 
Mato-Grosso; 23 August: A fost odată un tmpărat; 
Donca Slmo: Mandy; Ilie Pintilie: Un pichet tn 
munți; Popular, M. Emlnescu: fmbltnzitoarea de 
tigri: Volga: Cel 13, 8 Mal: Fiul pădurarului: Li
bertății Capete de clini: N. Bălcescu: Fanfan la 
Tulipe: Gh. Coșbuc: Ordinul Anna: Olga Banele: 
Boul din Kulm; Aurel Vlaicu: Neamul Jurbinilor; 
Boleslaw Bierut: Cei trei mușchetari.


