
Proletari din toata fărib« urtifi-và!

inererului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Admir această forță năvalnică de viață, da 
avint nestăvilit, de voie bună și de optimism.

Cu fruntea-n soare, în dimineața omenirii, 
care mai mult ca niciodată dorește liniștea și în
frățirea, din mii de piepturi tineretul înalță la 
Varșovia cîntecul prieteniei, al păcii, al vieții și 
al dragostei.

In clipele cele mai impresionante ale străda
niilor pentru pace, acest glas răzbate din 'mul

UREZ DIN TOATA INIMA
VICTORIE DEPLINĂ TINERETULUI LUMII

țimi pînă-n adincuri pentru toți, tineri și bă- 
trîni.

E un cînt de viață nou, e imnul pe care tre
buie să-l intonăm laolaltă toți, din toate unghiu
rile lumii.

Urez din toată inima victorie deplină tinere
tului lumii.

ION DUM1TRESCU
Maestru emerit al artei din R.P.R. 
Secretar al Uniunii Compozitorilor
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FIER VECHI - 
CUPTOARELOR MARTIN

DE PE ÎNTINSUL PATRIEI
TNCA UN NOU TREN, de curînd 
£ format a părăsit statia Ploești-

Triaj. El poartă și vagoane în
cărcate cu fier vechi. Metalul colectat 
de- tineretul din Ploești a luat acum 
drumul unui mare centru siderurgic.

Tineretul regiunii Ploești a hotă- 
rît nu de mult să trimită industriei 
siderurgice însemnate cantități de 
fier vechi. Angajamentul a fost: 
2.000 tone fier vechi — 200 vagoane 
încărcate cu materie primă pentru 
cuptoarele Siemens-Madin vor pleca 
pînă la Festival spre Reșița, Hune
doara, Călan, Otelul Roșu.

Dar nu a trecut mult timp și an
gajamentul a fost realizat și depă
șit: pînă la 15 iulie ei au strîns cu 
45 vagoane mai mult fier vechi fată 
de cît le fusese angajamentul.

Din orașul București, ca și din 
multe alte locuri, de asemenea vor 
pleca astfel de trenuri.

Este știut faptul că pentru îndepli
nirea sarcinii trasate de partid privind 
înzestrarea agriculturii noastre cu 
mașini și unelte cît și în vederea 
dezvoltării întregii noastre economii 
este necesar ca industria grea și 
constructoare de mașini să producă 
mai mult utilaj de înaltă tehnicitate. 
Pentru aceasta este însă nevoie de 
cît mai mult metal furnizat de cen
trele siderurgice iar îndeplinirea 
planului de producție ia otel depinde 
și de aprovizionarea cu fier vecni — 
materie primă principală.

Tn vederea unei aprovizionări tot mai 
bune cu metal a industriei grele care 
se dezvoltă continuu, tineretul patriei 
noastre întreprinde o acțiune multi
laterală. Oțelarii și furnaliștii Reși- 
tei. Hunedoarei și ai altor centre si
derurgice duc lupta pentru sporirea 
producției de otel și fontă. In întrece
rea socialistă ei găsesc noi procedee 
de lucru care să le asigure realiza
rea scopului propus, folosesc tehnica 
înaintată pentru obținerea unor cît 
mai înalti indici de folosire a agrega
telor.

Comunicatul Direcției Centrale de 
Statistică de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al R.P.R. cu privire la în
deplinirea planului de stat pe trimes
trul II 1955 arată că producția de otel 
a crescut cu 14,2 la sută în compara
ție cu trimestrul II al anului 1954, iar 
planul de transport al fierului vechi a 
fost realizat și depășit. Acesta este un 
rezultat la a cărui dobîndire a contri
buit din plin și tineretul.

In întrecerea pornită pentru colec
tarea și expedierea către centrele si
derurgice a unor cît mai însemnate 
cantități de fier vechi, numeroase or
ganizații U.T.M. și de pionieri au do- 
bîndit rezultate dintre cele mai fru
moase.

Munca politică desfășurată în acea, 
stă direcție a fost încununată de suc
ces. Chemarea adresată cu cîteva luni 
în urmă de Biroul C.C. al U.T.M. că
tre toate organizațiile U.T.M. a prins 
viată. O muncă fără preget, sub în
drumarea organizațiilor de partid, au 
desfășurat în rîndurile tineretului 
muncitor, tinerilor țărani, elevilor și 
pionierilor — organizațiile U.T.M. din 
întreprinderi, din școli, din comune 
și sale. Au fost consacrate zile anume 
și chiar săptămîni întregi acestei ac
țiuni, au fost luate angajamente mo
deste, dar care au fost îndeplinite și 
depășite de către fiecare tînăr în par
te. ’ K

Comitetul Central al U.T.M., în co
laborare cu Ministerul Industriei Me
talurgice și Construcțiilor de Mașini, 
au analizat rezultatele acțiunii de co
lectare și expediere a fierului vechi 
către centrele siderurgice și cele ale

Evidențicți în acțiunea de colectare a
Au primit „Diploma de Onoare" 

a C. C. al U. T. M.
Biroul C.C. al U.T.M. a hotărît acor

darea „Diplomei de Onoare" a C.C. al 
U.TM. umor organe și organizații de 
bază U.T.M., unități de pionieri, utemiști 
și pionieri care s-au evidențiat îti acțiu
nea de colectare și expediere a metale
lor vechi :

Comitetul regional U.T.M. Ploești; tov. 
Alexandru Traian, org. U. T. M.-ra- 
finărla nr. 1-Ploești; tov. Topolog Marcel, 
secretarul org. de bază U.T.M. orașul Mo- 
reni-Cîmpina; tov. Savu Iile, secretarul 
org. de bază U.T.M. I.E.C.-Cîmpina; tov. 
Zamfir Șerban, secretarul org. de bază 
U.T.M.-Poenarll Marl-raionul Ploești; pio
nierul Savu Ovidiu, Școala elementară Flo- 
reștl-raionul Cîmplna; pioniera Ionescu 
Marla, Școala nr. 7 feteorașul Ploești; 
comitetul orășenesc U.T.M. București; co
mitetul ra’onal U.T.M. Lenln-Bucureștl; 
tov. Căpitanii Ion, activist al comitetului 
orășenesc U.T.M. București; tov. Niță 
Constantin, activist al comitetului raional 
U.T.M. Lenln-Bucureștl; tov. Răuț Nicolae, 
secretarul org. de bază U.T.M. Gara Je 
Nord-Bucurețti; tov. Ionescu Ion, secre

întrecerii dintre organizațiile U.T.M. 
din întreprinderi, școli, sate și unită
ți de pionieri.

In ultimele trei luni, peste 400.000 
utemiști, muncitori, elevi, țărani mun
citori, pionieri și școlari au reușit să 
colecteze mai mult de 9.000 tone fier 
vechi. Este limpede ce se poate rea
liza din această cantitate de fier 
vechi, tinîndu-se seama că alături de 
alte materii prime numai cu o singură 
tonă de fier vechi se pot obține 2 tone 
de oțel bun.

Primul loc în întrecerea dintre or
ganizațiile regionale U.T.M. a fost 
ocupat de către organizația regională 
U.T.M. Ploești, iar al doilea loc de că
tre organizația orășenească U.T.M. 
București.

Numărul organizațiilor orășenești, 
raionale și al organizațiilor de bază 
U.T.M. care sînt fruntașe în între; 
cerea pentru colectarea fierului vechi 
și expedierea lui către centrele side
rurgice este însemnat. De asemenea 
mare este și numărul utemiștilor, ele
vilor și pionierilor care prin munca 
lor s-au evidențiat în această acțiune 
patriotică. Biroul C.C. al U.T.M. a 
hotărît evidențierea acestora prin 
acordarea de Diplome de Onoare și 
premii.

Totodată s-a constatat că pe lîngă 
metodele bune folosite, care au dus Ia 
obținerea de rezultate însemnate, au 
existat și continuă să existe încă unele 
deficiente.

Multe dintre organizațiile regionale, 
raionale și orășenești U.T.M. nu con
sideră încă această acțiune ca o ac
țiune permanentă și duc o muncă de 
campanie, îndrumă tineretul insu
ficient la întrecerea pentru colectarea 
metalului vechi. Așa sînt de pildă : 
Comitetul regional U.T.M. Arad și Co
mitetul regional U.T.M. Craiova. Ti
nerii din acceste regiuni au adunat 
cantități încă mici de fier vechi, 
iar cantitățile colectate n-au fost pre
date în totalitatea lor către I.C.M. cu 
care nu a existat o strînsă colaborare.

Nimic nu poate justifica pasivitatea 
acestor organe fată de o acțiune de 
asemenea însemnătate economică.

Pretutindeni, în depozitele uzinelor, 
pe șantiere, în preajma orașelor, în 
sate și în diferite alte locuri se pot ob
serva mari cantități de fier vechi care 
se irosesc fiind lăsate pradă ruginii. 
Noi nu putem trece nepăsători pe lîn
gă ele !

Pot fi găsite metodele cele mai bune 
de mobilizare a tineretului, arătîn- 
du-i-se în mod convingător ce re
prezintă pentru economia noastră o 
producție sporită de metal. Organele 
și organizațiile U.T.M. sînt datoare să 
desfășoare o intensă muncă politică 
de lămurire de la om la om, folosind 
în acest sens gazetele de perete, con
ferințele, stațiile de radioamplificare, 
să organizeze vizite ale tineretului 
și pionierilor în întreprinderile meta
lurgice, întîlniri între oțelari și tineri, 
arătîndu-le pe larg importanta pe 
care o are colectarea și expedierea 
fierului vechi.

întrecerea organizată în acest scop 
trebuie să capete un și mai mare ca
racter de masă, cuprinzînd un număr 
tot mai însemnat de tineri muncitori 
și funcționari, studenti și școlari, ti
neri țărani muncitori.

Tineri și tinere, pionieri și școlari 1
Nici un kilogram de fier vechi nu 

trebuie să rămînă nefolosit. Nu uitați 
că locul cel mai potrivit al oricărei 
cantități de metal vechi — fie cît de 
mică — este în cuptoarele Siemens 
Martin!

tarul org. de bază U.T.M. din S.M.T. Bu- 
dești-raionul Oltenița; pioniera Mihăescu 
Speranța, Școala medie mixtă 145 raionul 
Lenin-București; comitetul orășenesc 
U.T.M. Sibiu ; org. de bază U.T.M. a uzi
nele- „Emst TlViimainn"-Onașul Stalin ; 
tov. Munteanu Miron, org. de bază U.T.M. 
uzinele ,.lndependența''-Sibiu; tov. Pavel 
Dumitru, org. de bază U.T.M. „Ernst Thăl- 
mann"; pioniera Olaru Sanda, Școala de 7 
ani nr. 15. orașul Sibiu; pionierul Mezei 
Martin, unitatea nr. 36 comuna Baciu re
giunea Stalin; comitetul orășenesc U.T.M. 
Brăila; tov. Aramă Ionel, organizația 
de bază U.T.M- ..Progresul" Brăila; pio
nierul Bueciin Theodor, Școala nr. 1. Ga
lați; comitetul raional U.T.M.-Petroșani; 
tov. Geamănaru Constantin din Petroșani; 
tov. Solomon Arcade, G.A.C. ..Petdfi Șan- 
dor" Deva; pioniera Voinea Maria-unitatea 
de ntonieri din Călan; comitetul raional 
U.T.M. Tg..Secuiesc; unitatea de pionieri 
Școala elementară nr. 2, pionierul Cernea 
Gheza, Școala e’ementairă nr. 6, pionierul 
Kis Imre, din Tg. Mureș; org. de bază 
U.T.M. de la S.M.T. Cenei; unitatea de 
pionieri din comune .Jamu Mare, regiunea 
Timișoara ; tov. Costăn’.uc Petru, org. de 
bază U.T.M. Combinatul Metalurgic Re
șița; tov. Mereci Franclsc, org. de bază

Tinerii din orașe 
ajută la strînsul recoltei

TIMIȘOARA (de la corespondentul 
nostru).

Duminică, numeroși tineri muncitori, 
elevi, studenți din orașele regiunii Timi
șoara au plecat la sate să ajute gospodă
riile de stat la strînsul recoltei. Din Ti
mișoara au plecat peste 750 tineri.

La G.A.S. Slnandreț 156 tineri au strîns 
snopii de pe o suprafață de 63 hectare și 
î-a-u așezat în clăi. Din raionul Lugoj au 
plecat la sate peste 300 tineri. Printre ei 
puteau fi văzuți tinerii de ia ..Industria 
Textilă Lugoj", „Țesătoarea Roșie1', coope
rativa „23 August“. La secția Honorici a 
G.A.S. Lugoj tinerii au strîns spicele de 
pe 30 hectare grfu și au recoltat mazărea 
de pe 1 hectar.

Asemenea acțiuni au fost organizate și 
în alte raioane ale regiunii Timișoara,

♦
BACAU (de la corespondentul nostru).
Peste 600 tineri di«n fabrici și instituții 

mobilizați de comitetul orășenesc U.T.M 
au mers duminică 24 iulie în gospodării 
de stat și colective pentru a ajuta la strîn
sul recoltei. La gospodăria colectivă din 
comuna Răcăcrunt, raionul Bacău, au mers 
tineri de ]a fabrica „Steaua Roșie1', „Mun
citorul Liber”, precum și de la sfatul popu
lar raional. în această zi ei au legat șl 
strîns în clăi snopii de grîu de pe o su
prafață de 25 ha. Printre cei mai harn’ci 
tineri se numără utemiștii : Dăncianu Va- 
siie, Panaite Alexandru și Cziticeanu Mir- 
cea de la fabrica „Muncitorul Liber", 
precum și utemiștii C’uczi Gheorghe și 
Burghelea Geta de la sfatul popular ra
ional.
Secerișul este numai începutul
IAȘI. (De la corespondentul nostru).
în raionul Iași au fost secerate cerealele 

de pe o suprafață reprezentînd 70% din 
plan. Neîndoielnic s-a muncit cu hărnicie, 
cu pricepere, cu chibzuială, dar nu este 
destui să seceri griul și să-l așez; în clăi. 
Este asigurată astfel recolta ? Evident că 
nu. Când vom avea boabele în hambar 
atunci putem spune cu temei că am cules 
recolta.

Secerișul este numai începutul. Se pare 
că de acest lucru nu țin seamă sfaturile 
populare comunale și organizațiile de bază 
U.T.M. din raionul Iași. Altfel nu se ex
plică de ce țăranii muncitori n-au fost 
mobilizați pentru a-și căra recolta la arie. 
Pînă mai ieri nu s-a cărat la arii decît 
9,6 la sută, iar de tre'erat s-a treierat 
abia 1,4 la sută. S-a dezmiriștit foarte pu
țin. Se face resimțită proasta organizare 
a muncii după seceriș, lipsa de preocu
pare pentru a căra la arii. Zilele trecute, 
în comuna Probota 4 batoze stăteau de
geaba. Sînt Și cazuri de neglijență care 
întîrzie treierișul cum s-a întâmplat cu 
batozele trimise de S.M.T. Vlădeni. Bato
zele reparate de mintuială și trimise la 
Cirniceni și Probota nu puteau fi folo
site, deși în aceste comune secerișul a 
fost făcut la timp.
Nu poate fi grăbit treierișul? Ba da. Poate 

să fie. Utilaje există destule și nu există 
treburi mai importante decît recoltatul. 
Batozele au ieșit pe arii, oamenii sînt 
aceeași, care au întîmpinaț și învins greu
tățile la seceriș căci secerișul nu s-a făcut 
cît ai bate din palme. JEste nevoie ca or
ganele cărora le revine sarcina, să orga
nizeze și să îndrume munca de strîngere 
a recoltei, să lucreze cu aceeași atenție. 
Orchestra de muzică națională 

a R. P. Chineză a plecat 
la Varșovia

Orchestra de muzică națională din R. P. 
Chineză, care a făcut un turneu în țara 
noastră, a părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Varșovia, unde va lua parte la Festi
valul Mondial al Tineretului ș; Studenți
lor.

Orchestra de muzică națională din R. P. 
Chineză a dat în Capitală șd în alte orașe 
ale țări; noastre 21 de concerte, care s-au 
bucurat de un frumos succes.

La plecare, în Gara de Nord, membrii 
orchestrei au fost salutați de reprezen
tanți ai Ministerului Culturii, Institutului 
Romîn pentru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea și ai marilor orchestre de mu
zică populară din Capitală.

Au fost de față reprezentanți ai Amba
sadei R. P. Chineze la București.

metalelor vechi
U.T.M.-uzina Electrică Anina, raionul Ora- 
vlța; org de bază U.T.M. de la G.A.S. 
Lazâ-regiunea Iași; org. de bază U.T.M. și 
tov. Soșu Petru, din comuna Urechești- 
ralonul Focșani; org de bază Liceul mixt- 
Baia Mare; org. de bază U.T.M. comuna 
Miorcanl-raionul Darabani; tov. Boșteanu 
Mihat, Școala elementară Piatra Olt-raio- 
nul Slatina; tov. Egher Bercu, org. de 
bază U.T.M. Transporturi-ralonul Molnești; 
tov. Leca Gheorghe, secretarul org. de 
bază U.T.M. satul Itești-ralonul Bacău; 
tov. Bubele Gheorghe, org. de bază U.T.M. 
Nădlag-ralonul Arad; pionierul Gllnc 
Gheorghe, Școala medie nr. t Arad; pio
niera Fina Doina, Școala de 10 ani-Ocna 
Mureș, regiunea Cluj; pionierul Radu Vic
tor, Școala de 10 anl-Cernavodă.

★
Comitetul Central al U.T.M. în colabo

rare cu Ministerul Industriei Metalurgice 
și Construcțiilor de Mașini a hotărît de 
asemenea premierea organelor și organi
zațiilor U.T.M., ca și a unităților de pio
nieri care s-au evidențiat in acțiunea de 
colectare și expediere a metalelor vechi. 
Printre numeroasele premii oferite se află: 
aparate de radio cu picup, biciclete, pa
tefoane. echipament sportiv, aparate de 
fotografiat, muzicuțe de gură, cărți și 
altele.

Ttnerii de la uzinele metalurgice ,,Gheorghe Gheorghiu-Dej“-Tîrgoviște, 
constructori de utilaj petrolifer, s-au angajat ca în cinstea celui de al V-lea 
Festival de la Varșovia și a zilei de 23 August să realizeze economii echivalente 
cu prețul de cost a două sondeze cu Instalații de foraj pe autocamion. Ca rezultat 
al activității brigăzii complexe anume înființată în uzină pentru reducerea con
sumului de metal la fiecare fabricat, tl norii au obținut importante economii. 
Pînă jn prezent el au realizat economii echivalente cu prețul de cost al unei 
sondeze.

In fotografie: una din cele două Instalații de foraj pentru cercetările geolo
gice în subteran.

Un schimb de experiență ce va da roade
PLOEȘTI (de la cores

pondentul nostru). — De 
cîteva zile se desfășoară în 
cadrul schelelor petrolifere 
din regiunea Ploești un 
schimb de experiență între 
cadrele de conducere ale 
organizațiilor de bază 
U.T.M. și comitetelor raio
nale U.T.M. din regiun’le 
petrolifere ale țării. Cu 
acest prilej secretari ai or. 
ganizațiilor de bază U.T.M., 
activiști ai comitetelor ra
ionale și regionale U.T.M. 
își însușesc din experiența 
organizării muncii tineri
lor petroliști ploeșteni. In 
discuțiile purtate cu tinerii 
petroliști, brigadieri șț in
gineri, pe baza documenta, 
ției căpătate, vizitînd sche
la Boldești — schelă frun
tașă pe țară — oaspeții își 
pot da seama despre mun

ca concretă a tinerilor pe
troliști, despre activitatea 
posturilor utemiste de 
control și a brigăzilor de 
tineret de la foraj.

Vizitînd organizația dc 
bază U.T.M. nr. 15 de la 
foraj, delegații au putut 
lua cunoștință despre acti
vitatea membrilor brigăzii 
de tineret de la sonda 120 
care a terminat de săpat 
sonda cu 26 de zile mai 
devreme.

După două zile de cunoa
ștere a terenului, delegații 
au ascultat un referat do
cumentat despre cele mai 
înaintate metode în fora
jul sondelor pe care petro
liștii din Boldești le folo
sesc și cu care ei au reu
șit să-și realizeze planul de 
foraj pe primul semestru 
al anului în proporție de

Feroviarii pregătesc transportul grînelor
în timpul stringerij recoltei, cantități 

însemnate de cereale trebuie transportate 
pe calea ferată. Pentru ca transporturile 
să se poată fac» la timp și în bune condi- 
țiuni, muncitorii ceferiști din Direcția Re
gională C.F.R. Iași au luat unele măsuri-

Astfel, au fost etanșate pînă la 20 iulie 
.un număr de 1700 vagoane. Aceasta în
trece cu 200 de vagoane cifra planificată. 
De asemenea, cefejjștii au făcut operația 
de oblonare la 203 vagoane.

„Drum bun dragi 
tovarăși’’! Ultimile 
îmbrățișări, batistele 
flutură și trenul spe-

cial nr. 1 parcurge cei dinții metri din 
drumul pe care-j va străbate de la Bucu
rești pînă la Varșovia. Ieșind miercuri 
dimineața din gara Băneasa. trenurile ce-i 
Doartă pe solii tinerei noastre generații 
la Festivalul de la Varșovia vor străbate 
țara noastră pe ruta Orașul Stalin-Cluj- 
Oradea-Episcopia Bihor, apoi vor trece 
prin R. P. Ungară și R. Cehoslovacă in- 
trînd în cele din urmă pe pămintul țării 
gazde a grandioasei întîlniri a tineretului 
lumii.

De-a lungul căii ferate ce șerpuiește 
acum în spatele „Casei Scinteii", grupuri 
de brigadieri primesc cu urate vagoanele 
scăldate în ghirlande de brazi, stegulețe 
naționale șj flori. „Drum bun. Pace și 
Prietenie, Festival-Varșovia- Cînd vă veți 
întoarce dragi tovarăși, parcul din fața 
combinatului vă va aștepta". Brigadierii 
urmăresc trenul pînă cînd acesta se pierde 
în zare îndreptîndu-se spre Ploești. La 
Ploești trenul special este înconjurat de 
o mulțime de tineri, pionieri și reprezen
tanți a> marilor întreprinderi. Pe platoul 
gării are loc un miting fulger. Ploeștenii 
incunoștințează pe delegați despre suc
cesele lor închinate Festivalului. „...Șase 
brigăzi de la uzinele metalurgice au rea
lizat economii de metal în valoare de 
aproape un milion de lei... In regiune s-au 
colectat aproape 4 milioane kg. fier vechi 
pentru cuptoarele Martin-.."

Se înmînează buchete de flori, iar fan
fara rafinăriei nr. 1 își vestește prezența. 
Delegații schimbă mici daruri; ilustrate, 

119,5 la sută. Delegații 
și-au putut da seama că 
folosind experiența oame
nilor sovietici, petroliștii 
din Boldești au realizat pe 
semestrul I al acestui an o 
viteză comercială cu mult 
sporită față de cea a se
mestrului corespunzător al 
anului 1954, obținind o 
economie de 5.413.000 lei.

Schimbul de experiență 
continuă. In următoarele 
zile delegații vor vizita 
schela petroliferă Băicoî. 
Aici vor putea vedea felul 
în care se repun în func
țiune sondele părăsite de 
capitaliști. In ziua de 29 
iulie vor asista în schela 
Tîrgoviște la o operație de 
intervenție la sondele de 
producție. Operația va fi 
executată de Eroul Muncit 
Socialiste, Dumitru Arjan-

Pentru ca transporturile să poată fi fă
cute mai repede au fost luate de aseme
nea măsuri pentru organizarea unor tre
nuri marșrutizate.

La dobîndirea acestui succes o contri
buție prețioasă au adus-o membrii colec
tivului de muncă de la revizia de vagoane 
din Iași ca și ceferiștii din Pașcani..

Corespondent 
J. LENȚER

In drum spre Festival, 
de la București pînă la graniță

Delegația tineretului din R.P.R. va sosi azi 
la Varșovia

carnețele și notează adresele tinerilor că
rora le vor scrie de la Varșovia. Pe ne
așteptate trenul s-a pus în mișcare. Rămii 
cu bine Ploești!

Deși a trecut de-abia o oră de la pleca
rea din București și pînă la Varșovia mai 
este destul timp, în compartimentele tre
nului se fac pregătiri intense : se învață 
cuvintele uzuale, din vocabularul Festi
valului ; membrii ansamblului artistic 
— foarte grijulii — se pregătesc de cul
care pentru a ajunge odihniți la Varșovia. 
Intr-un compartiment din vagonul 9, re
gizorul Mirel Ilieșu împărtășește ziariști
lor care însoțesc lotul, impresiile sale des
pre cele văzute in ultima s-a călătorie la 
Helsinki. Apoi se schimbă noutățile zilei: 
ce sportivi cunoscuți vor sosi la Varșovia, 
unde vor avea loc excursii etc. In jur s-a 
strîns un grup numeros care comentează 
cele auzite...

Megafoanele anunță: „Pregătiți-vă, ur
mează stația Cîmpina. Timp, de stațio
nare 30 de minute". Și aici are loc un mi
ting însuflețit, apoi tinerii se prind în 
hore- Cîțiva pionieri se reped la scriitorul 
Marcel Breslașu și după ce-l salută îl 
invită să danseze „Perinița".

Chiper Gh. a legat și aici noi prietenii. 
El s-a întors in compartiment cu un teanc 
de ilustrate, carnețele și numeroase 
adrese...

Pe întreaga Vale a Prahovei mii și mii 
de oameni au ieșit în întimpinarea solilor 
tineretului nostru, cu steaguri șl flori, cu 
acordeoane, urîndu-le drum bun spre Var
șovia.

Pentru copiii 
regiunii Timițcaia

Copiii oamenilor muncij din satele și 
orașele regiunii Timișoara se bucură pe zi 
ce trece de condiții de viață din ce în ce 
mai bune.

In cadrul gospodăriilor agricole colec
tive din Gătaia și Timișeni, au luat ființă 
recent două noi cămine de zi, cu săli spa
țioase și luminoase. înzestrate cu mobilier 
confortabil și multe, multe jucării. In 
aceste cămine, copiii colectiviștilor se bu
cură de grija unor educatoare pricepute 
și conștiincioase precum și de o alimen
tație consistentă. îg'enic preparată și bo
gată In calorii și vitamine.

Pentru copiii oamenilor muncii din fa
brici, uzine și instituții, funcționează în 
prezent pe cuprinsul regiunii Timișoara 
un număr de 17 colonii de copii, instalate 
în locurile cete mai pitorești.

Astfel, copiii muncitorilor de la fabri
cile „Nikos Beloiannis", ,,Ada Marinescu” 
și „Bumbacul’’ din Timișoara, petrec — 
In diferite serii — clte o lună de neuitat, 
la colonia de copii din Rusca-Montană ; 
cei ai muncitorilor de la fabrica „Tehno- 
metai" — tot din Timișoara — la Româ
nești unde a fost amenajat recent un te
ren de fotbal șl altul de handbal pentru 
cel mici, iar cei ai salariaților întreprin
derii „Electromotor“-Timișoara, merg în. 
comuna Tomești.

De asemenea la Timișoara au luat ființă 
12 tabere de curte pentru pionieri în ca
drul cărora funcționează cercuri de știin
țe naturale, aeromodeâism, radiofonie, fi
zică, chimie etc., au loc vizionări de 
filme șt spectacole teatrale în colectiv, 
competiții sportive de volei, atletism și 
marșuri turistice pentru cunoașterea ora
șului natal. Tot aici se organizează focuri 
de tabără, Întîlniri cu scriitori, oameni de 
șt:ință și fruntași în producție, jocuri pio.- 
nierești, șezători și diferite programe ar
tistice printre care și prezentarea opere
tei „O zj de excursie“.

Corespondent 
LADISLAU DUNAJECZ

Schimb de onoare 
în cinstea Festivalului

Din inițiativa comitetului de U.T.M. pe 
întreprindere, ieri la Combinatul Poligra
fic Casa Scinteii „I. V. Stalin", a avut loc 
un schimb de onoare în cinstea Festiva
lului.

Cu o zi înainte au avut loc mitinguri 
pe secții unde tinerii și-au luat angaja
mente sporite. Colectivul secției mașini- 
plane a chemat la întrecere muncitorii 
de la zețărie.

încă în primele ore după începerea 
schimbului la secția mașini-plane s-au evi. 
dențiat utemiștii : Florica Apostol, strîn- 
gătoare, precum și mașiniștii: Alexandru 
Tudor și Vasile Vlăsceanu care au realizat 
planul în proporție de 150 la sută.

Brigăzile de tineret au lucrat cu avînt. 
La jumătatea schimbului, brigada lui Vio
rica Țeghi de la fălțutt mecanic a avut o 
depășire de 118 sută, în timp ce brigada 
de la băgat în scoarță a dat două norme 
și jumătate.

S-a terminat schimbul- în fruntea între
cerii a fost utemista Aurica Tache de la 
zețărie, care a realizat planul în proporția 
de 323 la sută. în fruntea secțiilor s-a si
tuat rotativa cărți, care a dat cu 49,4 la 
sută mai multe produse peste -)Ian. S-au 
evidențiat șl secțiile zețărie, fălțuit și al
tele.

La Sinaia peronul gării era tixit de 
lume. O mică orchestră de amatori ur
mată de o mulțime de oameni ai muncit 
veniți la odihnă s-au perindat prin fața 
vagoanelor, împărțind flori și cîntînd îm
preună cu delegații noștri. La Predeal, 
Orașul Stalin, la Sighișoara, Cluj, Oradea, 
pe întregul parcurs pînă la graniță, locui, 
torii orașelor și ai satelor au așteptat pînd 
tîrziu noaptea trecerea celor două tre
nuri.

La Cluj lotul a fost complectat cu 
grupul sportivilor.

Din acest lot fac parte ceț mai buni 
sportivi ai țării noastre, maeștri ai spor
tului și recordmani care nu odată s-an 
afirmat ca elemente sportive valoroase, in 
întrecerile sportive de peste hotare și la 
cele 4 Festivaluri Mondiale ale Tineretu
lui- Printre aceștia sînt boxerii Mirceu 
Dobrescu, Dumitru Ciobotaru, voleiba
liști, înotători, gimnaști șj gimnaste, 
luptători etc. înainte de plecarea lotului 
conducătorii și antrenorii lotului au avut 
o ședință festivă. La ședință au participat 
tov. Manole Bodnăraș, președintele 
C.C.F.S. și tov Nițov Dumitru, secretar al 
comitetului regional P.M R. Cluj și acti
viști ai comitetului regional U.T.M. Cluj, 
care luînd cuvîntul au urat sportivilor 
succese depline la întrecerile sportive din 
cadrul Festivalului.

In dimineața zilei de ieri cei aproape 
800 de reprezentanți ai tineretului nostru 
la Festivalul din Capitala Poloniei și-au 
luaț rămas bun de la pămintul patriei, 
trecind prin Episcopia Bihorului în R. P. 
Ungară. Astăzi în jurul orei 15 ei vor sosi 
la Varșovia la cel de al V-lea Festival al 
Tineretului lumii.



Melai de la Hunedoara
Orașul trăiește. Ieri a trăit mal Intens decît cu o zl în 

urmă, azi trăiește mai intens ca niciodată. Aici și pămîntul 
svîcnește de viață. Am văzut zilele trecute o fotografie a 
Hunedoarei de acum zece ani și nu mi-am putut stapîni un 
suris. Era săracă, obosită șl bătrînă.

Priviți Hunedoara de astăzi dacă vreți să trăițl clipe tul
burătoare de tinerețe șl măreție, inim»., cit este ea de încă
pătoare, va da semne de neputință și se va zbuciuma cum
plit. Cît vezi cu ochii nu este petec de pămînt din care 
să nu-șl ridice fruntea o nouă construcție.

Și undeva, în mijloc, respiră, printr-un crîng de coșuri, 
Combinatul siderurgic, umbrind pămîntul cu nori de fum 
cenușii și albaștri.

Aici, în combinat, oameni de toate vîrstele răspund din 
toată Inima cerințelor zilelor noastre. Patria cere mal mult 

, oțel. Oamenii îndeplinesc această cerință dăruindu-și fără 
preget toate puterile lor.

Oamenii roiesc în jurul fiecărui agregat, în jurul fiecărei 
mașini, vechi sau noi, o iscodesc, o disecă minuțios cu 
ochii șl cu mintea frămîntați de un singur gînd : „Poate da 
mai mult, doar ne cunoaștem bine“.

Trei trenuri
Trei trenuri cu metal peste 

plan ! Știi tu cititorule ce în
seamnă asta ? De bună seamă 
că te gîndești la mai multe 
tractoare fabricate la uzinele 
„Ernst Thälmann“, la mai 
multe autocamioane , .Stea
gul roșu“, la mai multe 
combine „Vasile Roaită“, la 
mai multe strunguri „Iosif 
PLangheț“ și în general te 
gîndești la poftă cu care va 
fi mistuit acest meta,i de tâ
năra noastră industrie prelu
crătoare. Da, e bine că te gîn
dești așa pentru că așa stau 
lucrurile, așa gîndim toți, așa 
gîndesc și siderurgiștii tineri 
care s-au angajat să trimită 
pînă la Festival patriei cu trei 
trenuri de metal mai mult.

Dar ce se întâmplă acolo, pe 
platforma oțelăriei, acolo 
unde în cuptoarele Siemens 
Martin clocotește oțelul a- 
cesta ?

Vrei să privești în cuptor ? 
Ia-ți acești ochelari albaștri. 
Oțelul fierbe în clocote, bu
ciumă, ier atunci cînd din ne
atenția vreunui oțelar cupto
rul a fost reparat de mîntu- 
ială, pțelul protestează și pe
depsește. Așa se ard bolțile, 
așa se întîmplă perforările.

Oamenii ? Să vă cunoaș
teți. — Tovarășul Lăbuneț 
Vaier. înalt, voinic, cu părul 
bălai tăiat scurt. Dacă l-ai fi 
văzut la Makevka în Uniu
nea Sovietică, unde a făcut 
practică, ai fi spuis că e un 
autentic oțelar sovietic- Așa-1 
place lui să se poarte. Dar nu 
acesta e Lăbuneț despre care 
ai mai citit prin ziare. Iată-1 
pe Lăbuneț Vaier — oțelarul:

— Băieți, șarja e aproape 
gata. începem ajustarea. Ma
ier, ai pregătit orificiul de 
scurgere? E timpul să punem 
mina pe lopeți. Am redus 
temperatura cuptorului și 
n-avem timp de pierdut.

O asemenea comandă ener
gică și bine calculată pune în

cu metal!
mișcare toată brigada. Și a- 
tunci, așa cum spune ingine
rul Rădulescu Gheorghe, re
parația la cald a cuptorului 
începe odată cu ultima peri
oadă a șarjei, excluzîndu-se 
timpii morți și posibilitatea 
răcirii cuptorului.

Sosește momentul încărcării 
unei șarje noi. Lăbuneț, des
prins din iureșul din fața cup
torului ce se desfășurase ver
tiginos cu cîtva timp în urmă, 
zăbovește o clipă lîngă masa 
de comandă ștergîndu-și su
doarea cu mâneca salopetei.

Cîteva clipe de chibzuință. 
Șarja care începe trebuie să 
fie mai scurtă -*■ aceasta este 
o problemă pe care Lăbuneț 
și-o pune la începutul fiecărei 
șarje.

Măsurile se iau pe loc. O 
comandă precisă și brigada se 
pune în mișcare. Așa se naște 
oțelul, așa s-au născut tonele 
de oțel date peste pion de bri
gada lui Lăbuneț Vaier cu 
oare s.-a încărcat o garnitură 
întreagă de tren.

Trei trenuri cu metal peste 
plan! Unul dintre ele l-a dat 
brigada lui Lăbuneț din dra
goste pentru munca ei, pen
tru patrie, pentru Festival.

★
Oameni. Rădulescu Gheor

ghe, Brînzei Dumitru, Stratu- 
lat Gheorghe, Costaehe Vasile, 
Lăbuneț Vaier... Oameni. Oa
meni care trăiesc cu pasiune, 
care gîndesc despre munca lor 
așa cum gîndea într-o zi un 
tînăr oțelar într-o clipă de 

repaus :
„Știți cum văd eu astea trei 

trenuri cu metal ? Așa: un șir 
lung de marfare care duc în 
spate oțelul nostru, acolo 
unde e nevoie. Toate sînt la 
fel. Dar trei dintre ele puteau 
să nu fie dacă noi nu ne-am 
fi străduit, dacă n-am fi în
țeles... Oțelul nostru, mândria 
noastră !...“

Sînt multe rezerve interne
Convorbire ca tov. N. CATANA, 
director general al Combinatului 
Siderurgic „Gh. Glicorghiu-Dej“

Am fost Informat că, în ur
ma chemării la întrecere „Să 
dăm patriei cit mai multe acu
mulări socialiste paste plen", 
lantetă de obiectivele a 26 de 
întreprinderi din regiunea 
Stalin, colectivul de munci
tori, ingineri și tehnicieni al 
Combinatului siderurgic din 
Hunedoara s-a angajat să 
realizeze . o însemnată econo
mie, în . cadrul acumulărilor 
socialiste peste plan.,

M.am adresat tovarășului 
Nlcctae Cătană, director gene
ral al Combinatului siderur
gic „Gh. Gheorghiu-Dej“-Hu- 
nedoara, care ml-a declarat 
următoarele:

ÎNTREBARE : La ce posi
bilități v-ați gîndit atunci cînd 
ați calculat angajamentul Com
binatului, ca răspuns la che
marea celor 26 de întreprin
deri din regiunea Stalin ?

RĂSPUNS : Noi am defal
cat angajamentul pe fiecare 
secție în parte. Așa de pildă, 
otelărla Siemens Martin are 
de realizat suma de 3.479.000 
lei; fumatele suma de lei 
1.000.000 și așa mai departe.

Socotind posibilitățile, fie
care secție și-a făcut în acea
stă privință calculele ei.

Angajamentele noastre se 
bazează pe cîteva izvoare mal 
importante, legate de specifi
cul întreprinderii. Iată cîteva 
din aceste izvoare. Reducerea 
consumurilor specifice (fero
aliaje. Jero-mangan, fero-sl- 
liciu etc), economii de ma
terial refractar, economii de 
cocs la furnale, economii de 
combustibil, în special la 
transporturile intern© etc.

Și ca în oricare altă între
prindere industrială se pune 
și la noi problema folosirii 
depline a tehnicii, zmulgînd 
agregatelor noastre tot ce pot 
da.

Ne.am propuș ca siuma de 
5.000.000 lei s-o realizăm pe 
calea inovațiilor și raționali
zărilor. Chiar zilele acestea ne 
bucurăm de roadele unei ra
ționalizări foarte importante 
cu privire la reparațiile car 
pitate a cuptoarelor Siemens 
Martin. Ea conștă îp con
struirea scheletului metalic al 
cuptorului în afara hâdei de 
topire și montarea lui directă, 
operație care scurtează durata 
reparației de la 30—40 de zile 
la 12 zile. Zilele câștigate în 
telul acesta sînt zi te cte pro
ducție rodnică a cuptorului.

ÎNTREBARE: Ce măsuri 
veți lua pentru asigurarea în
deplinirii acestui angajament?

RĂSPUNS: în cazul de 
față e vorba de un complex de 
măsuri. Unele din ele au și 
fost luiate iar altele se află în 
stadiul de pregătire. Se poa
te vorbi despre cîteva dintre 
ceite cana prezintă mai mare 
importanță. In domeniul unei

mai bune organizări a produc
ției noi ne străduim în mo
mentul de față să punem capăt 
unor pierderi de material și 
energie. Să revenim, de pildă, 
la fero-aliaje. La 'cțelărle, 
pînă acum, fero-manganul 
(un minereu destul de costi
sitor) era folosit fără o plani
ficare chibzuită, fiecare tepi- 
tor consumînd cît credea de 
cuviință, cu toata că s-ar fi I 
putut economisi acest mate
rial prețios printr-o conducere 
rațională a șarjei. Zilele ace
stea am stabilit ca măsură .or
ganizatorică planificarea stric
tă a materialelor pentru cup
toarele Martin. Același lucru 
s-a făcut și la furnale, iplani- 
fieîndu-se consumul de cocs, 
adică stablllndu-se pentru fie
care încărcătură cantitatea 
strict necesară.

Pierderi însemnate de oțel 
aveam din cauza turnării oțe
lului în fiecare cochllă în par
te. Am luat acum măsuri pen
tru turnarea oțelului în 4 co- 
chite deodată prin „sifon“. în 
problema folosirii depline a 
tehnicii ne preocupă, în spe
cial, ridicarea calificării ca
drelor la nivelul tehnicii avan
sate. Avem de luptat serios 
în domeniul reducerii rebutu
rilor, a îmbunătățirii calității 
oțelului în general ș( în multe 
alte domenii.

ÎNTREBARE : Ce așteptați 
din partea tineretului uzinei 
pentru sprijinirea acestui an
gajament ?

RĂSPUNS: Tinerii munci
tori ai Combinatului au fost 
întotdeauna buni animatori a! 
acțiunilor întregului colectiv. 
Ei s-au dovedit a fi o forță 
puternică în care colectivul 
Combinatului pune multă nă
dejde. E greu 6ă spun î.n cî
teva cuvinte ce așteptăm noi 
din partea tineretului. Aștep 
tăm din partea comitetului 
U.T.M. o legătură cît mai 
strînsă cu conducerea Ccmbi. 
natului.

Este foarte necesar în mo
mentul de față 6ă se intensi
fice preocuparea tineretului 
față de ridicarea calificării 
lui profesionale. în această 
privință sarcini deosebite ș® 
pun și conducerii combinatu
lui — în sensul asigurării con
dițiilor—și comitetului U.T.M. 
al uzinei, pentru desfășurarea 
unei munci .politice mai in
tense în rânduirile tineretului. 
Ar fi de dorit, Iarăși, o îmbu
nătățire a disciplinei în pro
ducție a tinerilor și o sporire 
a interesului față de calitatea 
muncii lor.

Tineretul uzinei trebuie să 
considere îndeplinirea anga
jamentului nostru de a da pa
triei cît mai multe acumulări 
socialiste peste plan ca pe o 
sarcină patriotică de mare 
cinste.

Răspundem secretarilor 
organizațiilor de bază U. T. M.

Tovarășul Gheorghe Iura, secretarul organizației de bagă U.T.M. 
din comuna Birsana, raionul Sighet, era frămîntat de o problemă: din 
organizația lor de bază mat mult de jumătate din numărul membrilor 
au plecat pentru o perioadă, pe timpul verii, să muncească la exploatări 
forestiere, pe șantiere* la stîni și in alte lacuri. Utemiștii rămași în co
mună nu mai constituiau majoritatea statutară a organizației de bază 
și deci, își punea întrebarea, dacă în aceste condiții se mai pot ține adu
nări generale și se mai pot lua hotărtri.

Pentru a lămuri această problemă redacția noastră publică mal jos 
un articol menit să le fie de ajutor organizațiilor de bază U.T.M. care 
se găsesc in această,, situație.

Organizarea evidenței membrilor U.T.M. 
are o însemnătate deosebită. Manea acea
sta trebuie să preocupe îndeaproape orga
nele și organizațiile U.T.&L Justa evidență 
a membrilor este o condiția, de bază pentru 
ridicarea la un nivel mai înalt al muncii 
organizatorice în vederea desfășurării unei 
activități normale în cadrul U.T.M.

Instrucțiunile C.C. al U.T.M. cu privire 
la organizarea evidenței membrilor pun ca 
sarcină în fața organizațiilor de bază să 
desfășoare o muncă susținută de lămurire 
în rîndurile utemiștilor pentru respecta
rea normelor privind evidența în sensul 
ea fiecare utemist să. informeze la timp 
organizația de bază din care face parte 
asupra unei eventuale mutări de la un loc 
la altul de muncă.

In organizația de bază, sarcina organi
zării evidenței membrilor revine secreta
rului. El primește pe utemiști în evidența 
permanentă a organizației sau îi înregis
trează provizoriu pe acei care ar activa 
temporar în organizația de bază de care 
răspunde. De asemenea el scoate din evi
dență pe acei utemiști care se transferă 
in alte organizații de bază.

Scoaterea din evidență poate fi de două 
feluri: definitivă sau temporară. Cînd un 
utemist se mută dintr-un loc într-altul pe 
o perioadă mai îndelungată, organizația de 
bază de unde a plecat îl scoate definitiv 
din evidența ei, tot astfel după cum defi
nitiv este primit în organizația din noul 
loc de muncă. Cînd însă utemistul pleacă 
dintr-un loc într-altul pentru o perioadă 
mai scurtă ( cîteva luni) pe șantiere de 
construcție, la G.A.S,, la întreprinderi de 
exploatarea lemnului etc., el este scos din 
evidența organizației de bază de unde a 
plecat în mod provizoriu, după cum tot 
provizoriu este primit în evidența organi
zației de bază unde se prezintă.

Cazurile de mutări temporare sînt mai 
frecvente, In special, în regiunile de mun-

te. Din această cauză unele organizații de 
bază rămîn uneori cu mai puțin de jumă
tate din numărul total al membrilor. Acea
sta însă nu înseamnă că acele organizații 
care au fost descompletate pentru un anu
mit timp nu mal pot ține adunări statu
tare șl nu pot lua hotărîrl, eă și-au pierdut 
ceva din drepturile și îndatoririle organi
zațiilor de bază. Dimpotrivă, Asemenea or
ganizații de bază au datoria să-și intensi
fice activitatea în așa fel îneît lipsa din 
organizație a interniștilor plecați să fie cît 
mai puțin simțită.

Pe bsza instrucțiunilor C.C. al U.T.M. 
secretarul organizației de bază care se 
află într-o asemenea situație are datoria 
să scoată provizoriu din evidență pe ute
miștii plecați notînd la rubrica „observa
ții“, din registrul de evidență a membri
lor, în dreptul fiecărui utemist transferat 
provizoriu, „plecat din org. de baZă pen
tru... timp“. Utemiștii rămași constituie 
efectivul organizației de bază. In aceste 
condiții Se pot ține adunări generale sta
tutare dacă ele întrunesc majoritatea din 
efectivul de utemiști rămas după scoaterea 
provizorie din evidență a celor plecați 
temporar. Chiar în cazul cînd șl secreta
rul organizației de bază a plecat tempo
rar, situația nu se schimbă. In locul lui 
trebuie să rămînă unul din membrii comi
tetului care în această perioadă va înde
plini funcțiile secretarului.

Astfel, acele organizații de bază care 
se descomplectează din cauza plecării pro
vizorii a unui număr de utemiști (chiar 
dacă rămîn cu un număr mai mic de ju
mătate din totalul membrilor existenți în 
evidență) pot ține adunări generale în care 
să primească noi membri, în care să cre
eze echipe sau brigăzi de producție, să 
analizeze problemele vieții U.T.M. șl să ia 
hotărîrl valabile pentru toți uteSiișții.

CHIRIAC STRATOPOL

Scrisoare către redacție

Entuziasm... de luna mai...
Era într-o zi de mai — luna poeziei 

și a entuziasmului. Adus fără știrea 
nimănui de anotimpul acesta șugubăț 
printr-un întreg concurs de împreju- 

r rări prielnice, a pătruns în sediul co- 
f mitetului U.T.M. al Combinatului si- 
l derurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” din Hu- 
j nedoara, entuziasmul.
f — Bună ziuă tovarăși! Munciți? Da, 
( da, știu. O duceați cam prost fără 
j- mine. Dar ce-i cu atmosfera asta încăr- 
f cată? Deschideți ferestrele, răcoriți-vă 
t și, pentru că am venit în mijlocul vos- 
1 tru, să pornim la treabă.

Pe ferestrele grabnic deschise a pă- 
( truns în sediu o boare răcoroasă și 

zumzetul sprințar al forfotei de-afară. 
( Trăgînd în piept cu nesaț boarea ră- 
l coroasă intrată pe fereastră, cei trei 
j- activiști ai comitetului au simțit de- 
f odată o mare și tulburătoare dorință de 
( activitate.

— Trebuie să realizăm lucruri mari. 
( Putem s-o facem. Tineretul nostru aș- 
( teaptă de la noi sprijin, iar noi stă- 
[• team și întocmeam statistici, cînd via- 
f ța e atît de frumoasă. Unde ne-a fost 
( capul tovarășe Bodea, unde ? Dar acum 
! s-a terminat. La treabă. Spunea ieri 
( cineva că stăm cam prost cu ridicarea 

calificării în producție a tineretului, 
*- Foarte, foarte just. Aceasta e o proble- 
i mă cheie, o problemă ca să zicem așa, 
j de bază. Vom porni o ofensivă năpraz- 
j nică împotriva acestei rămîneri în 
f urmă.
( ..... ..............

Mai întîi s-a făcut studiul amănunțit 
pe teren, după care s-au tras conclu
zii- Pe baza studiului amănunțit și a 
concluziilor s-a întocmit un plan de ac
țiune detailat, menit să rezolve : 

■ a) începerea la 1 iunie a unor 
cicluri de conferințe și lecții bine do
cumentate, în special la furnale și oțe- 
lărie, pentru cunoașterea și aplicarea 
corectă a metodelor sovietice Filipov, 
Privalov, Makar-Mazai și Matulineț.

b) înființarea grabnică a unor cursuri 
de minim tehnic pentru fiecare spe
cialitate în parte.

In sfîrșit, s-au făcut fel de fel de 
planuri. S-au stabilit măsuri, s-au fă
cut propuneri, s-au întocmit referate 
șt s-au organizat consfătuiri.

Au fost zile mari, zile în care cei trei 
activiști trăiau cu intensitate luna mai, 
entuziasmul făeîndu-și cu cinste dato
ria.

Intre timp însă florile de salcîm au 
început, vai, să se scuture, frunzele 
copacilor a-” cutezat și s-au împlinit, 
iarba a crescut și ea, iar pe fereast 
nu mai pătrundea zefirul dă primăvară, 
ci o dogoare văratică. Moleșit de do
goare și de „banalitatea“ zilelor de 
vară, entuziasmul a prins să se ofilea
scă și, curînd, s-a simțit atît de prost 
incit și-a cerut scuze și a părăsit se
diul comitetului U.T.M. • Ferestrele 
s-au închis și toate mărturiile scrise 
ale iureșului din luna mai au fost în-

milă de gurile hrăpărețeghițite fără 
ale sertarelor.

Zilele trecute cineva a făcut impru
dența să-i amintească tovarășului Bo- 
ded — responsabil cu problemele pro
ducției și calificării în cadrul comite
tului U.T.M. — de frumusețea zilelor 
de mai și să-l întrebe ce mai știe des
pre ciclul de lecții și despre cursurile 
de minim tehnic. Răspunsul:

— Nu știu, cred că nu s-a ținut nici 
o lecție. In problema cursurilor de 
minim tehnic eu am auzit că ar exista 
vreo cinci. Dar ca să-ți spun drept nu 
m-am dus să văd, nu știu nimic pre
cis. Am și eu lipsuri tovarășe !

Spun că s-a făcuț o imprudență pen
tru că acest ineident l-a învăluit pe to
varășul Badea într-o pustiitoare indis
poziție. Și-i tare păcat. Dar nu-i nimic 
tovarășe Bodea, o să vină iar luna mai 
(în mod precis ea vine în fiecare an), 
o să vină iar entuziasmul intrînd pe 
fereastră odată cu zefirul, se vor face 
iar rapoarte, planuri și se vor trage 
iar concluzii. Cît privește comitetul 
raional U.T.M. el ar putea să pătrundă 
în sediul și sertarele voastre ceva mai 
devreme decît luna mai și să instaleze 
fără întîrziere în funcție pe tovarășul 
Entuziasm
— pe care 
rilor, l-ați 
meleaguri.

— vechi activist de U.T.M. 
voi, spre nedumerirea tine- 
trimis, se vede prin alte

MIHAIL CARANFIL
★ ■'

Se schimbă fața orașului Hunedoara. Mereu apar noi blocuri In fotografie: cîteva din noile locuințe date de curînd în fo- j 
muncitorești și locuințe individuale. losință. Foto: AGERPRES

O „legătură telefonică
Contabilul Ion Avramescu de la Ccm- 

petrol nr. 1 Alexandria nu-și mai vedea 
capul de treburi.

— Uf ! Ce zi încărcată.
Broboane de sudoare i se prelingeau pe 

față- Răsuflă odată ou năduf, șe întoarsa 
către telefon și învirti de manivelă.

— Alo I Centrala !
Nici un răspuns. A mai bătut în furcă, 

a mai învirtit de cîteva ori de manivelă, 
a strigat pînă a răgușit, dar nimic. Răs
punsul nu venea.

Furios din cale afară, contabilul șef 
trîntj receptorul în furcă, își luă servieta 
și ieși ca o furtună în dogoarea amiezii.

Pînă la bancă erau vreo trei kilometri, 
dar ce era să facă ; lucrarea se cerea re
zolvată și încă repede. Era vorba de șta- 
tele de plată și încă alte situații statistice 
care trebuiau urgentate. S-a făcut că nu 
bagă de seamă nici praful care i se lipea 
de pielea transpirată, nici soarele care-i 
dogorea creștetul. Și-a șters de cîteva ori 
fruntea cu batiste și a întins pasul voi
nicește.

La bancă a Stat cam multișor căci pro-

" ce trebuie verificată
blemele de rezolvat nu erau puține și fie
care se eerea rezolvată în altă parte.

După ce a rezolvat toate problemele a 
ieșit pe poarta băncii cu inima ușoară, 
își îndeplinise totuși sarcina.

Drumul la întoarcere l-a făcut mai li
niștit, deși căldura era înăbușitoare.

Primul lucru pe care l-a făcut după ce 
a intrat în birou a fost să întrebe dacă 
l-a căutat cineva ța telefon. Nu-1 căutase 
nimeni. Se trînti pe scaun fericit, bucuros 
că în birou e răcoare. Dar fericirea nu-i 
fu de lungă durată căci telefonul țîrîl 
strident, făcîndp-1 să sară ca ars.

— Alo !
Din receptor se auzi o voce binevoi

toare.
— Ne-atl sunat ? Cu cine doriți să 

aveți legătura ?
— Cu banca. Dar...
— Aveți legătura — i s-a răspuns 

prompt.
*— Foarte mulțumesc, dar între timp 

am luat deacum personal legătura.
Corespondent 

MUGUR POSACHE

Vești din raionul
Tg* ,ÎU —

Hotărtți să întîmpine cel de al V-lea I 
Festival Mondial al Tineretului și Stu- I 
denților pentru Pace ți Prietenie de la | 
Varșovia cu noi și însemnate realizării 
în producție, tiiiierii din patria noastră i 
nu precupețesc nici un efort pentru ț 

' mdepliniiea angajamentelor ce și le-au | 
luat. . ♦

1 Iată cîteva aspecte ale muncii entu- ♦ 
’zia,stef a tinerilor din raionul Tg. Jiu, T 
| regiunea Craioda. ‘ J

Cooperativa de producție meșteșugăreas
că „2 Octombrie“ din Tg. Jiu este una 
din unitățile de bază ale industriei lo
cale. In cadrul acestei cooperative, în afa
ră de obiecte de uz casnic se execută lu
crări de tapițerie., foarte apreciate de 
cumpărători,

Colectivul de conducere al acestei coo
perative se ocupă îndeaproape și de mă
rirea numărpluț de sortimente. Printre 
noile sortimente cjre aii intrat, în proce
sul de producție ae numără și articolul so
fale țapi țațe.

Secție fruntașă pe cooperativă s-a situat 
secția tS'Pițeri®- Pe luna iunie, a obținut o 
depășire de 42 la sută. In momentul de 
față execută o comandă specială de tapi
țerie pentru tramvaiele de mare viteză fa
bricate de întreprinderea „Electropu- 
tere“ din Craipva,

★
După fiecare zi de muncă, graficul de 

producție al brigăzii utemiste de la mina 
de antracit din Schela condusă de Petcaș 
Ion înregistrează realizări tot mai însem
nate. Pînă acum ei au o depășire medie 
de 30—35 la sută.

La baza succesului lor stă ajutorul ne
precupețit al tinerilor tehnicieni, utemiștii 
Popescu Constantin și Scoțeanu Constan
tin, care sînt permanent printre membrii 
brigăzii.

Din cadrul brigăzii s-au evidențiat în 
mod deosebit utemiștii Dragomir Ion, Vil. 
cu Ion, Condruc Mihai și alții. Ei obțin 
zilnic depășiri de noimă între 15—45 la 
sută.

★
Elanul și bunș organizare a locului de 

producție a adus tinerilor muncitori din 
brigada a Il-a, secția femei, din cadrul 
cooperativei de croitorie „23 August“ din 
Tg. Jiu succese deosebite. Pe luna iunie 
planul acestei brigăzi, condusă de tova
rășa Școrțaru Eleonora a fost îndeplinit 
în proporție de 113 la sută. Pentru meri
tul do a da numai produse de calitate su
perioară a primit steagul.de brigadă da 
calitate fruntașă-

Brigada a Il-a femei dă toată atenția 
valorificări; deșeurilor, obținînd în felul 
acesta însemnate economii.

Ca dar Festivalului, această brigadă 
fruntașă, eu oameni destoinici oa utemis- 
țele Pachi Maria, Vasilescu Smaranda, Co- 
jocaru Valeria și altele, ,a confecționat 
eșarfei© pentru Ștafeta tineretului lumii.

★
Brigada de bună deservire de la uni

tatea nri 1 Alimentara din Tg. Jiu se 
achită cu cinste de angajamentele luate. 
Această brigadă condusă de utemistul 
Popescu Nițolae reușește printr-o bună 
organizare a 1-ocului de muncă să evite 
aglomerările în magazin,

Tinerii din brigadă foiosdsc procedeul ca 
ori de cite ori, un raion este aglomerat, 
tovarășii din celelalte raioane să vină și 
să deservească raionul solicitat cel mai 
mult de oumpărători. Membrii acestei bri
găzi de bună deservire a cumpărătorilor 
reușesc să servească prompt pe consuma
tori.

In toate raioanele (coloniale, băuturi, 
mezeluri) există curățenie și o bună orîn- 
duire a mărfurilor.

Din brigada de tineret „Korovchin“ de 
la unitatea nr. 1 Almentara, s-au eviden. 
țiat în mod deosebit tinerii Tilvescu Se
ver, Popeangă Teodora, Ureohescu Ion și 
Maria Aureiiu, care au contribuit la rea
lizarea planului acestei unități în propor
ție de 137 la sută pe luna mai și în pro
porție de 130 la sută pe luna iunie.

Corespondent 
IOAN SBIRCIOG

„Secția de varâ a cercului agrotehnic“
O călătoare, orășancă, a coborît în mica 

stație Hîrsești înconjurată cu lanuri de 
griu.

Pe marginea drumului, în lanurile de 
grîu în pîrg, florile viu colorate o în
demnau să strîngă un buchet pe care să-l 
ducă acasă a doua zi cî-nd se va reîn
toarce în oraș.

A doua zi însă n-a mai avut de unde 
culege. Lanurile grîu și ovăz au fost 
secerate peste noapte. Cu multă părere 
de rău a plecat fără flori. Dar în schimb 
a avut o mare bucurie cînd a văzut grîul 
strîns, cînd și-a dat seama că bobul nu 
se va scutura pe cîmp să rămînă de 
hrană ciorilor. i

Un gînd de mulțumire a trimis celor 
harnici care au secerat toată noaptea, deși 
nu-i cunoștea.

★
Prin partea asta a raionului Cosfești 

satele se țin lanț: Ci-ocești, Mîndra, Mo- 
zăceni, Bîrla... înecate în verdeață casele 
sînt liniștite toată ziua, cu porțile în
chise. Ici colo mai vezi o băbuța frîntă 
de mijloc, dînd mîncare unei vaci sau pă
zind porcii care se scaldă ,în noroiul din 
șanțul de pe. lingă gard- E liniște -și pe 
uliți, însă nu pe toate. Sînt în sat do-uă- 
trei uliți la capătul cărora într-un pom 
sau pe un gard mai, înalt sînt, bătute să
geți indicatoare Vopsite în roșu și scrise 
cu alb : ,,Sp.re aria nr. 1, spre aria nr- 
2-..“- Pe aceste uliți mi este liniște. Toată 
ziua carele încărcate iau direcția după 
săgețile indicatoare... Spre arii...

Pe cîmp și în sat am văzut cam ce se 
întîmplă. Să mergem acum pe o arie. 
Aici multă vreme de acum încolo se vor 
auzi glasuri voioase, zumzetul atît de ca
racteristic al batozei și duduitul trac
torului sau al locomobilei.

Ar.ia din Ciocești-Mîndra este împodo
bită sărbătorește, așa cum se cuvine unui 
eveniment atît de important ca strânge
rea plinii. Utemiștii antrenînd după ei 
și pe ceilalți tineri și-au luat aici ca sar
cină să transforme aria într-un loc de 
muncă avintată.

Burdușa Aurică, secretarul organizației 
de bază U.T.M. după ce vine de la cîmp 
unde strînge grîul, își găsește mereu 
cîte ceva de lucru pentru amenajarea 
ariei. El a scris și a vopsit tăblița pentru 
indicatoarele „Șpre arie...“. Cu sprintenea. 
lă, nesimțind oboseala duipă munca oîmpu- 
lui a agățat cele 10 lozinci aeriene în fața 
sfatului, la intrare pe arie și în alte părți 
ale satului, prin care țăranii muncitori 
sînt îndemnați să-și strîngă recolta la 
timp, să nu piardă nici un bo-b. Secretarul 
vrea, să fie în același timp exemplu în 
strîngerea griului la vreme.

— Ne sculăm la ora două noaptea —

povestește tânărul Burdușa Radu, fratele 
secretarului organizației U. T. M. Pe 
rouă, noaptea, spicele se taie mai bine, 
paiul e moale și nici fierbințeala soare
lui nu te moleșește. Secerișul îi treabă 
de sezon. Noi știm cum părinții noștri 
lăsau griul pe cîmp pînă. se rupea spicul 
în mînă de uscat ce era și se fărâmița 
între degete. De noi, tineretul, agrotehnica 
s-a prins mai repede.

Utemiștii din sat și-au luat asupra lor 
o parte însemnată a muncii de agitație 
vizuală pentru campania de treieriș. Ma
rin St. Iiie și Burțosu Ion, pe înserat, 
după ce au venit de la cîmp, au umblat 

- cu tinicheaua plină de var Și cu o bidinea 
de au scris lozinci pe gard: „Țărani 
muncitori stringeți recolta la timp pentru 
a asigura hrana celor ce muncesc de la 
orașe și sate“.

La arie este și o bibliotecă de toată 
frumusețea. Vor veni și ziare. De treaba 
asta se ocupă profesorii și învățătorii de 
la școala elementară. Utemiștii Dumitre- 
șcu Maria, Dai Ion, Silvian Mihai'și alții, 
în timpul pauzei de la prînz, pr'n rotație, 
vor face1 revista presei, vor citi articole 
de fond din ,,Spîpțeia“.

Biblioteca are 80 de volume. Găsești 
ajei broșura „Tineretul sovietic con
struiește“, „Din experiența colhozurilor 
sovietice” de Korcevoi, „Momente drama
tizate“ de I- L. Caragiale-

La gazeta arie-i au apărut deja două 
articole. Utemistul Silvian Mihai a scris 
despre importanța recoltatului la timp, a 
dezmiriștituJui dUDă recoltat. Un alt ar
ticol vorbește despre „Predarea cotelor, 
datorie patriotică a țăranilor muncitori“. 
Acest articol arată de ce este importantă 
predarea cotelor. Materie primă pentru 
industrie, hrană muncitorilor din fabrici 
și u?ine, pentru ostașii dintre care mplți 
sînt fii ai țăranilor muncitori, pentru 
elevi și studenți. într-un cuvînt putere 
patriei și pîiae pentru toți. Aceasta în
seamnă cotele.

în alt colț al ariei un atrăgător foto
montaj vorbește țăranilor muncitori prin 
imagini despre munca colhozurilor d'n 
U.R.S.S., înfățișează diferite mașini agri
cole eu care șe pot obține mari sporuri de 
recolte, prezintă aspecte din gospodăriile 
agricole de stat și colective din țara noa
stră.

Tabla destinată pentru scrierea nume
lor celor evidențiați nu este încă com
plectată dar fără îndoială că îp scurt 
timp vor apare numele țăranilor munci
tori ca Dumitru Ivănoiu, despre care exi
stă părerea că „muncește bine pământul’’, 
adică aplică agrotehnica. La grîu a făcut 
arătură adîncă, a îngrășat pămîntul, a 
tratat semințele, a plivit și după ce a se-

cerat, a dțzmirișt't. El este printre primii 
din sat care nu mai folosesc r-arița. Vor 
mai fi scrise aici numele țărarților mun
citori Flprea Rădan, AÎsuandru Sandu si 
ale altora care de asemenea „muncesc 
bine”, cum spune secretarul organizației 
U.T.M.

Aria tineretului din satul Bîrla a fost 
amenajată asemănător celei din Mândra. 
Și alpi utemișții au făcut lozinci, gazetă 
de perete, panou pentru fruntași. D?r 
aici mai găsim în plus o brigadă artistică 
de agitație și alte initiative.

Brigada artistică de agitație șe pregă
tește pentru faîa reg’ccală a concursului. 
Primul examen, hotărîtor de altfel, de 
interpretare și măiesirie artistică ii vor 
da pe arie în fața țăranilor muncitor; cu 
ocazia programelor scurte pe care le vor 
preterita de două pri pe săptămină. Pu
blicul nostru este pretențios — spune to
varășul Popescu E. Marin directorul șco
lii și conducătorul brigăzii. în fața Iul 
trebuie să ne prezentăm întotdeauna cu 
un program variat, nou și bine pregătit. 
Duminecă după ce marea majoritate a 
țăranilor muncitori a terminat secerișul, 
brigada ari.is,tioă a prezentat un program 
în cinstea fruntașilor la seceriș, cărat 
grîu la arie și dezmirișțit. Pentru mu iți 
țărani munqitorj au foit cintate cintecele 
lor favorite. Utem'stf} Roțaru Tpdora i s-a 
cîntat „La oglindă“ pe versuri de Gh. Coș- 
buc. Au fost prșzeptate dansuri, totodată 
și a piesă de teatru- Utemistele Maria Du
mitrescu și lulia Manplescu au creiat un 
frumos dans cu ternă numit „secerătorii“. 
Dansul anață cum se seceră, cum se leagă 
snop'i, așezarea lor în clăi și apoi urmează 
hora recoltei. a bucuriei muncii libere,

.Nu de rpuit organizația d,e bază U.T.M. 
din sat în frunte cu secretarul ei Sîrbu 
Iiie a organizat o.vizită la gospodăria agri
colă colectivă din Mozăcepi, un sa.t în 
apropiere, peptrp a vedea cum se stringe 
grîul cu combinele. Vreo 20 de utemiști 
ș; țineri au plecat la G.A.C. în vizită. Ei 
au așcultaț explicațiile inginerului agrq- 
nom despre avantaje’e recoltării cu com
bina. întors îp sat, la cămiph.1 cultural, 
înainte de începerea șerbărji Sîrbu Iiig a 
povestit cele văzute țăranilor muncitori. 
După aceasța mai mulți țărani muncitori 
au plecat și e; la gospodăria agricolă co
lectivă să se convingă cu ochii lor de re
colta frumoasă a gospodăriei, să vadă 
mașina-

Zilele acestea a început taeierișul. Este 
sigur că aria dș la Mîndra cît și cea din 
Bîria vor deveni locuri importante pentru 
popularizarea metodelor agrotehnice îna
intate, o secție de vară a cercului agro
tehnic care are loc iarna la căminui cul
tural.

DARIA KUHTA

steagul.de


Toate forțele pentru succesul recoltării

în ultimele zile, suprafața recoltată a 
crescut simțitor în majoritatea regiunilor.

Oamenii muncij din agricultură, folo
sind mai bine timpul favorabil și mij
loacele de lucru, fac eforturi susținute 
pentru terminarea la timip a secerișului.

Numai în ultimele 5 zi.le s-au secerat 
peste 760.000 ha., realizîndu-se pînă în 
prezent aproape 70 la sută din plan.

Muncind cu avînt, țăranii muncitori din 
regiunile Craiova și București au reușit 
să recolteze cerealele păioase aproape în 
întregime, fiind fruntașe pe țară.

De asemenea, suprafețe însemnate s-au 
recoltat și în regiunea Oradea, care în 
ultimele 5 zile și-a dublat suprafața re
coltată, precum și în regiunile Bîrlad, 
Iași, Baia Mare și Timișoara, care și-au 
folosit mai bine capacitatea zilnică de lu
cru de care dispun.

Secerișul s-a intensificat în ultimele zile 
și în regiunile din nordul și centrul țării, 
care totuși nu au folosit d'n plin timpul 
favorabil șl utilizează încă în măsură ne
satisfăcătoare mijloacele de lucru pe care 
le au la dispoziție.

în special, în regiunile Cluj, Suceava, 
Bacău, Autonomă Maghiară și Stelin, ca 
și în regiunile Galați, Timișoara, Cons
tanța, Bîrlad, Bais Mare și Hunedoara, 
trebuie să se ia măsuri care să asigure

folosirea din plin a tuturor forțelor și a 
tuturor mijloacelor de lucru, pentru gră
birea și terminarea fără întîrziere a se
cerișului.

De asemenea, în toate regiunile și în 
deosebi în regiunile în care secerișul este 
pe terminate, trebuie să sg ia măsuri 
care să intensifice transportul recoltei de 
la cîmp la arii și care să asigure folo
sirea la treieriș a întregi) capacități de 
lucru a batozelor.

Vremea favorabilă lucrărilor de strîn- 
gere a recoltei trebuie folosită la maxi
mum, pentru terminarea la timp a sece
rișului și treierișului.

Orice zi de întîrziere în executarea lu
crărilor de strîngere a recoltei provoacă 
pagube însemnate, atît producătorilor cit 
și economiei statului.

Efectuarea secerișului și treierișului în 
timpul cel mă; scurt este chezășia sigură 
pentru înlăturarea pierderilor de recoltă.

Țăranii muncitori din toate regiunile 
trebuie să termine în următoarele cîteva 
zile secerișul și să grăbească, cu toate for
țele, treierișul la arii.

Terminarea grabnică a secerișului și a 
treierișului este în prezent sarcina princi
pală a tuturor oamenilor muncii din agri
cultură.

(Agerpres)

Etapa a ll-a a C. S. T. îa Bacău
Concursurile Sportive ale Tineretului au 

atras în întrecerile etapei I în regiunea 
Bacău peste 44.000 tineri și tinere-

Datorită acestor întreceri, a luat o 
mare amploare activitatea sportivă în me. 
diul sătesc. în satul Bucșești din radonul 
Moinești de pildă, unde pînă nu de mult 
nu se practica sportul, Concursurile Spor
tive ale Tineretului au . atras un mare 
număr, de tineri. Peste 90 de băieți și fete 
participă Ia întrecerile de atletism ; la 
oină sînt peste 24 băieți, la handbal se 
antrenează 24 fete etc. In raionul Moi
nești s-au întrecut în probele Concursu
rilor Sportive ale Tineretului peste 7123 
tineri și tinere iar în orașul Comănești au 
participat la competiție peste 1348 tineri 
și tinere.

Pentru desfășurarea în bune condițiuni 
a competițiilor, au fost reamepajate toate 
terenurile din regiune și au fost construite 
149 terenuri de volei și 35 terenuri de fot
bal.

Tineretul din regiunea noastră se pre
gătește cu multă însuflețire pentru a par
ticipa la etapa a II-a a Concursurilor Spor
tive ale Tineretului. El are la dispoziție 
condițiile pentru a obține succese fru
moase.

în orașul Bacău, de pildă, s-a amenajat 
un bazin de înot unde se vor desfășura în
trecerile etapei a doua. Tinerii din comu
nele Timișești, Plăeșu și Vînători, cu aju
torul sfatului popular din raionul Tg. 
Neamț și-au amenajat piste cu obs+acole

Finala Campionatului R. P. R
Duminică cej mai buni motocicliști vor 

lua startul în probele finalei Campiona
tului R.P.R. de auto-moto-viteză pe cir
cuit.

închinată celui de al V-lea Festival Mon. 
dial de la Varșovia, competiția aceasta se 
bucură de o amploare deosebită.

Hotărîti să închine succesele lor măre
ței sărbători a tineretului lumii, concu
rența s-au pregătit din vreme deosebit de 
intens.

Măsurile organizatorice luate cu grijă 
din vreme ca și buna pregătire a partici- 
panților va asigura succesul dorit. Iată 
de ce la toate categoriile (125 c-m.c., 150 
cm.c. (fete), 100 c.m.c., 250 c.m.c, 350 
c.m.c, 500 c.m.c ataș, 750 c.m.c ataș), 
lupta pentru titlui de campion va fi deo
sebit de dîrză.

Amatorii spectacolelor motocicliste vor

și de alergări, necesare în etapa a II-a a 
concursurilor. Un aport deosebit în aceste 
acțiuni ca și în felul oum au mobilizat ti
neretul, l-au adus tovarășii Tărăboanță 
Constantin din organizația de bază U.T.M- 
Timișești, Savin Ion din organizația de 
bază U.T.M. Plăeșu, Cir-eș Constantin din 
comuna Davideni ș; alții. Frumos au 
muncit și mobilizat- tineretul în întreceri 
tovarășii Marin Ion — secretarul organi
zației de bază U.T.M. de la uzina Metalur
gică de stat Ceahlău-Piatra Neamț și 
Alexa Petru.

în cadrui etapei a doua sportivii din re
giunea Bacău se întrec cu multă ardoare 
în centrele Buda, Borlești și Zănești raio
nul Buhuși, în ziua de 17 iulie 1955 au 
participat la competițiile sportive peste 
300 tineri, iar de curînd s-au desfășurat 
întreceri în centrele Racova și Buhuși, la 
toate disciplinele din regulament. în re
giunea Bacău, un mare număr de tineri 
au trecut probele complexului G.M.A. în 
această perioadă un număr de 2054 tineri 
au primit insignele de gradul! La Hidro
centrala ,,V. I Lenin" de la Bicaz, de 
pildă, un număr de 400 tineri au devenit 
puț-tători ai insignei G.M-A. gradul I., iar 
60 de tineri au trecut problele G.M.A. 
gradul II.

CONSTANTIN COJOCARU 
șeful secțleț C-F.S. a Comitetului 

regional U.T.M. Bacău
de aufo-moto-vHeză pe circuit
avea posibilitatea să urmărească în această 
întrecere pe rutinații alergători : Niculici 
Nicolae. Ioniță Gheorghe, Traian Matei, 
Mormocea Gheorghe, Sădeanu Nicolae, 
Buescu Nicolae, Spiciu Ion și Huhn Ale
xandru ca și pe tinerii Bereni Grigore, 
Katzender Nicolae, Elena Hoța, Dănescu 
Ștefan și Turcu.

Nu mai puțin disputată va fi și lupta 
în probele auto sub 2 l. și peste 2 l. La 
startui acestor probe nu vor lipsi fără în
doială: Ion Boloni, Alexandru Uță, Jean 
Calceanu și al.ții.

Spectatorii vor putea urmări pe concu- 
renți și în zilele de antrenament, (azi și 
wiîine pe traseul de concurs). Cu acest pri
lej ei vor putea să-și cumpere bilete de 
intrare pentru ziua concursului, iar sîm- 
bătă vor avea la dispoziție chiar progra
mul competiției.

Note adresate 
de Franța! Anglia și S.U.A. 

guvernului Vietnamului de sud
PARIS 28 (Agerpres). — France Presse 

transmite:
Generalul Pierre Jcquault, comisarul 

general al Franței în Tndochina, ambasa
dorul Marii Britanii, Hugh Stevenson, și 
ambasadorul S.U.A., Frederic Reinhardt 
au întreprins la 26 iulie un demers pe 
lîngă primul ministru Ngo Dinh Diem, 
recomandîndu-i să înceapă consultări elec
torale cu Republica Democrată Vietnam.

Reprezentanții celor trei puteri occi
dentale, care au fost primiți fiecare în 
parte la reședința lui Ngo Dinh Diem, au 
remis note identice prin care cer guver
nului Vietnamului de sud să răspundă la 
mesajul ministrului Afacerilor Externe al 
Republicii Democrate Vietnam, Fam Van- 
Dong care a propus să se înceapă consul
tări în scopul ținerii alegerilor generale 
în conformitate cu acordurile de la Ge
neva.

în notă se subliniază importanța pe care 
o acordă cele trej puteri respectării aces
tor acorduri.

Delegația agricolă sovietică 
vizitează statul american lowa

SPENCER (Statul lowa). — 28 (Ager
pres). — TASS transmite: La 25 iulie, o 
parte din membrii delegației agricole so
vietice au vizitat una din cele mai mari 
Întreprinderi producătoare de semințe hi
bride din porumb „Harst Thomfts“, pre
cum și o fabrică producătoare de nutreț 
combinat. în urma convorbirii în proble
ma organizării producției semințelor hi
bride, șeful delegației sovietice, V. Maț- 
kevici, a invitat pe unul din conducătorii 
firma], — Harst, să viziteze, în cursul 
anului Expoziția Agricolă Unională din 
Moscova. Harst a acceptat invitația, ară- 
tînd că dorea de mult să viziteze Uniu
nea Sovietică.

La 26 iulie, membrii delegației agricole 
sovietice au vizitat ferma lui Tafford Te- 
hews, situată în apropierea orașului La- 
frence.

Vizita delegației 
agricole americane 
în regiunea Odesa

ODESA 28 (Agerpres). — TASS trans
mite : Delegația agricolă americană care 
se află în regiunea Odesa a vizitat col
hozul ,,Karl Liebknecht”.

M. Grigoriev, președintele artelului, 
Erou al Muncii Socialiste, a vorbit mem
brilor delegației despre istoria artelului, 
despre oamenii și gospodăria colhozului. 
El a subliniat că ariciul dezvoltă în pri
mul rînd creșterea animalelor productive, 
legumicultura și viticultura.

Wllliam Lambert, conducătorul delega
ției, precum și fermierii Hearst, Olsen și 
Owen au fost plăcut surprinși de aspectul 
și starea fermei de lapte-marfă, care nu
mără 345 de vite cornute mari, dintre 
care 170 de vaci începînd din luna oc
tombrie anul trecut și pînă la 26 iulie a.c., 
această fermă a obținut în medie 2.660 
de litri de lapte de la fiecare vacă.

Un Comunicat al Agenției 
Telegrafice Bulgare

SOFIA 28 (Agerpres). — Agenția Tele
grafică Bulgară transmite : După cum a 
devenit cunoscut ulterior, la 27 iulie, ora 
7,35, ora locală, un avion de pasageri is- 
raelian a deviat de la ruta sa și în regiu
nea orașului Țrln a pătruns fără să sem
nalizeze în spațiul aerian bulgar zburînd 
deasupra orașelor Stanke-Dimitrov și Bla- 
goevgrad și s-a îndreptat în direcția sud 
spre orașul Peîrici.

Apărarea antiaeriană bulgară, neavînd 
posibilitatea de a identifica apartenența 
avionului, după somații repetate a des
chis focul, ceea ce a provocat prăbușirea 
avionului în reg.iunea de la nord de ora
șul Petrici.

Toate persoanele care se aflau pe bor
dul avionului au murit. în legătură cu 
aceasta, Agenția Telegrafică Bulgară este 
împuternicită să anunțe că guvernul 
bulgar și întreaga opinie publică bulgară 
își exprimă regretul profund pentru ca
tastrofa întîmplată. Consiliul de Miniștri 
al R. P. Bulgaria a numit o comisie gu
vernamentală alcătuită din dr. Mincio 
Neicev. ministrul Afacerilor Externe, 
Ghiorghi Țancov. ministrul Afacerilor 
Interne, generalul de armată Piotr Pan- 
cevski, ministrul Apărării Naționale, dr. 
Piotr Kolarov, ministrul ocrotirii sănă
tății și Iordan Ciobanov, procurorul ge
neral al republicii care va stabili mai 
amănunțit împrejurările în care s-a pro
dus catastrofa.

Boris Spasski l-a învins pe Van Osfer
BRUXELLES 28 (Agerpres). — în cea 

de a Vl-a rundă a campionatului mondial 
de șah pentru juniori, tînărpl maestru in
ternațional Boris Spasskj (U.R.S.S.) l-a 
învins pe olandezul Van Oster în 52 mu
tări. Astfel, după 6 runde Spasski are 5 
puncte la fel cu finlandezul Hallstrcem

Van Oster (Olanda) și Klages (Germania 
occidentală) au cîte 4 puncte.

în ultima rundă a semifinalelor Spasski 
va juca cu negrele împotriva lui Som-mer 
(Belgia). La 29 iulie va începe turneul 
final, la care vor participa 10 jucători cla
sați pe primele locuri în semifinale.

Semnarea unui acord între R. P. R. și R. O. Germană
în ziua de 28 iulie a.c. s-a semnat la 

București acordul dintre Republica Popu. 
Iară Romînă și Republica Democrată Ger
mană relativ la traficul aerian civil.

Acordul a fost semnat din partea gu
vernului Republicii Populare Romîne de

ing, Gheorghe D- Safer, ministrul Trans
porturilor Navale și Aeriene, iar din par
tea guvernului Republicii Democrate Ger
mane de Werner Eggerath, ambasadoru1 
extraordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Democrate Germane la București.

(Agerpres)

I N F O R
Ambasada R.P.F. Iugoslavia a prezentat 

zuiereuri o seară de filme îp cadrul că- 
e-u fost proiectate filmui documentar 

,.Orașul mort“ și filmul artistic în limba 
slovenă „Trei povești".

Filmele au fost prezentate de Milan Zu- 
pan, secretar de ambasadă. Au participat 
numeroși scriitori, ziariști și reprezentanți 
ai Direcției Presei din Ministerul Aface
rilor Externe.

★
Joi seara a avut loc la Parcul Priete

niei Romino-Sovietice A.R.L.U.S. o întîl- 
nire cu studenții români care studiază în 
Uniunea Sovietică, organizată de către 
Comitetul orășenesc U.T.M. București 
și Casa Prieteniei Romîno-Sovietice

MÂȚII
A.R.L.U.S., în cadrul manifestărilor inti
tulate ,,Joia Festivalului“.

în fața a numeroși oameni ai muncii, 
elevi și studenți, au luat cuvîntul stu
dentul Gheorghe Constantin din anul 2 al 
Institutului Politehnic Kiev, aspirantul în 
Științe tehnice Iosif Iacob, de la Insti
tutul energetic din Moscova și studentul 
Stelian Vasile din anul 4 al Institutului 
de ingineri economiști din Leningrad.

Vorbitorii au împărtășit asistenței im
presii din marea Țară a Socialismului, 
dragostea cu care studenții sovietici și de 
alte naționalități care studiază în Uniu
nea Sovietică își însușesc cuceririle știin
ței și tehnicii, precum și minunatele con 
diții de care se bucură în timpul învăță: 
turti- (Agerpres)

De la Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS 

transmite ; în legătură cu încheierea con
ferinței de ia Geneva a șefilor guvernelor 
U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Franței, Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S- a prezentat 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. raportul 
delegației guvernamentale a Uniunii So
vietice la această conferință.

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a hotărît să convoace pentru 4 august 
1955 o sesiune a Sovietului Suprem al 
U-R.S.S. în cadrul căreia președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. A- 
Biulganin, va prezenta un raport asupra 
rezultatelor conferinței șefilor guvernelor 
celor patru puteri de la Geneva.

o-

Personalități americane
salută tratativele dintre S.U.A. și R.P. Chineză

WASHINGTON 28 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția Associated Press, 
senatorul democrat Walter George, pre
ședintele Comisiei pentru Afacerile Exter
ne a Senatului S. U. A., a declarat că este 
necesar să se convoace în viitorul apro
piat o conferință a miniștrilor Afacerilor 
Externe cu participarea R. P. Chineze. 
George a declarat că el consideră că nu 
se va realiza un succes însemnat pe calea 
slăbirii încordării în Extremul Orient pînă 
cînd „Dulles nu va lua loc la aceeași masă 
cit ministru,1 Afacerilor Externe al Chinei, 
Ciu En-lai‘‘.

„După părerea mea, a declarat George 
ziariștilor, tratative utile nu pot fi decît 
tratative în cadrul unui contact direct cu 
Ciu En-lai și cu alți reprezentanți oficiali 
sus-puși ai guvernului“ (chinez •— N. R.).

WASHINGTON 28 (Agerpres). — Mem
bri ai Congresului american consideră 
dr-ept o acțiune înțeleaptă hotărirea gu
vernelor de la Washington și Pekin de a 
începe la 1 august la Geneva tratative 
între ambasadorii celor d-ouă țări și își ex
primă speranța că aceste tratative vor 
avea rezultate pozitive.

„Nu înțeleg cum am putea reglementa 
diferendele noastre cu China comunistă 
dacă nu vom discuta cu ea“, a declarat 
senatorul republican din partea statului 
Indiana, Homer Capehart. Senatorul Mike 
Mansfield (democrat din partea statului 
Montana) a subliniat că el vede în apro
piatele tratative de la Geneva „posibilita
tea de a se crea bazele pentru o întîlnlre 
la un nivel mai înalț — acela al miniștri
lor de externe.

Un rezultat plin de speranță 
al conferinței de la Geneva

LONDRA 28 (Agerpres). — TASS trans
mite: Comentînd apropiatele tratative care 
vor avea loc între China și S.U.A., ziarul 
„Scotsman“ scrie : „Un rezultat dintre cele 
mai pline de speranțe ale conferinței de 
la Geneva este acela că S.U.A. și China co
munistă vor discuta împreună la Geneva. 
Inițial se arătase numai că scopul princi
pal al conferinței va fi discutarea proble
mei americanilor reținuți în China, însă 
Dulles a arătat ulterior că limitele trata
tivelor vor fi mal largi. Statele Unite sînt 
gata să discute cu China comunistă pro.-

bleme care privesc în mod direct cele două 
țări“.

★
LONDRA 28 (Agerpres). — TASS trans

mite :
Ziarul „Star“ arată că încordarea situa

ției în Extremul Orient nu va putea fi li
chidată atîta timp cît S.U.A. nu vor urma 
exemplul Angliei și nu vor recunoaște fap
tul împlinit al creării Republicii Populara 
Chineze. „Acest guvern (guvernul Repu
blicii Populare Chineze — N-R.) conduce 
China și el, iar nu Cian Kai-și, trebuie să 
aibă dreptul să fie reprezentat în Organi
zația Națiunilor Unite“, scrie ziarul.

Opinia publică engleză a primit 
cu interes știrea că N. A. Bulganin 
și N. S. Hrușciov ver vizita Anglia♦

LONDRA 28 (Agerpres). — Opinia pu
blică din Anglia a primit cu mult interes 
știrea că N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov 
au acceptat invitația, lui A. Eden de a vi
zita Anglia în primăvara anului viitor, în 
Camera Comunelor această comunicare a 
primului ministru Eden a fost primită cu 
aplauze furtunoase. Corespondentul paria, 
mentar al ziarului „T'mes" scrie că 
aplauzele furtunoase au acopariț timp de 
c-îteva secunde vocea primului ministru, 
iar după ce el și-a terminat comunicarea, 
ovațiile au isbucnit cu o nouă putere. 
..Fără îndoială. scrie corespondentul, 
aceasta a provocat o adâncă satisfacție în 
rîndul membrilor Camerei“.

O declarație a lui Nehru
DELHJ 28 (Agerpres). — La 27 iulie, 

răspunzînd la o interpelare în Camera 
populară a parlamentului, primul ministru 
Nehru a declarat că guvernul Indiei a 
primit paportul integral asupra inciden
telor care au, avut loc La Saigon la 20 
iulie. Nehru a spus că îndată după pri
mirea primelor informații asupra eveni- 
mentelor din 20 iulie, el a adresat un 
mesaj celor doi președinți ai conferinței 
de la Geneva din anul trecut, Eden și 
Molotov. Ulterior, a spus el, noi le-am 
transmis rezoluția adoptată, în unanimi
tate asupra acestei probleme de către 
Comisia internațională de supraveghere 
și control din Indochina. Am primit răs
puns d'n partea ambilor președinți.

Ei au condamnat incidentele și ne-au 
asigurat că vor întreprinde acțiuni pen
tru a asigura protecția Comisiei interna
ționale în exercițiul funcțiunilor sale. Cel 
doj președinți au examinat situația și 
s-au consultat și cu reprezentanții S.U.A. 
și Franței. După cum s-a aflat, toate cele 
patru puteri au insistat ca guvernul Viet
namului de sud să la toate măsurile nece
sare pentru a asigura activitatea Comisiei 
și să întreprindă acțiuni pentru organi
zarea alegerilor în conformitate cu acor
dul de la Geneva.

Conferința de presă a lui Eisenhower
WASHINGTON 28 (Agerpres). — TASS 

transmite :
în cadrul unei conferințe de presă care 

a avut loc la 27 iulie, Eisenhower a subli
niat din nou că conferința de la Geneva 
reprezintă o mare realizare. Eisenhower 
a spus că nu vrea să afirme că ea a des
chis o eră nouă în relațiile internaționale, 
dar ea reprezintă după cum șe vede, cel 
puțin un început în acest sens.

Răspunzînd la întrebarea dacă există 
primejdia ca -micșorarea încordării inter-

naționale în urma conferinței de la Ge
neva să adoarmă vigilența Statelor Uni
te, Eisenhower a spus că ar exista even
tual o oarecare primejdie, dar țara tre
buie să dea dovadă întotdeauna de vigi
lență.

La întrebarea care ar putea fi desfă
șurarea pe viitor a tratativelor chino-ame. 
ricane și d-acă ar exista posibilitatea unei 
întîțniri a miniștrilor Afacerilor Externe 
ai S.U.A. și R.P. Chineze, Eisenhower a 
declarat că nu poate spune nimic despre 
o conferință cu participarea miniștrilor.

Comunicarea lui E. Faure în Comisia 
pentru Afacerile Externe

PARIS 28 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția France Presse, la 27 iulie 
Comisia pentru Afacerile Externe a Adu
nării Naționale a ascultat comunicarea 
președintelui Consiliului de Miniștri, Ed- 
gar Faure, asupra lucrărilor conferinței 
de la Geneva.

Vorbind despre desfășurarea dezbateri
lor asupra problemelor care figurau pe 
ordinea de zi. Edgar Faure și-a exprimat 
satisfacția în legătură cu noua atmosferă 
în care a avut loc conferința de la Geneva. 
Această atmosferă va permite să se treacă

la rezolvarea problemelor nereglementate 
dintre Eșt și Vest — a declarat el.

Faure a relevat de asemenea interesul 
manifestat fată de planul francez de folo
sire a creditelor bugetare, care ar fi eli
berate în urma reducerii potențialului mi
litar, pentru acordarea de ajutor economic 
țărilor slab dezvoltate.

La ședința comisiei a luat de asemenea 
cuvîntul ministrul Afacerilor Externe, 
Antoine Pinay, care a dat unele lămuriri 
suplimentare.

Lordul-primar al Londrei despre călătoria 
făcută la Moscova

LONDRA 28 (Agerpres). — TASS trans
mite : Lordul-primar al Londrei sir Sey- 
mour Howard, s-a înapoiat la 27 iulie la 
Londra, din călătoria făcută la Moscova. 
Pe aeroport, răspunzînd la întrebările co
respondenților, lordul-primar a declarat că 
în timpul vizitei sale în capitala Uniunii 
Sovietice a constatat năzuința sinceră a po
porului sovietic spre pace. Peste tot el a 
fost întîmpinat cu cordialitate și căldură 
de oamenii sovietici care și-au exprimat 
sentimentele de prietenie față de alte po-

poare și îndeosebi fată de poporul englez- 
Lordul-primar a subliniat „marele său in
teres“ față de reconstrucția Moscovei și 
succesele în planificarea construcției oră
șenești care se efectuează în mari propor
ții și cu succes. Lordul-prirpar a declarat 
că de la vizita sa făcută înainte de război 
la Moscova orașul ș-a schimbat complecț. 
Lordul-primar a adăugat că i s-au oferit 
toate posibilitățile pentru a vizita toate 
locurile care l-au interesat.

nere l onez

Scurte știri
• NEW YORK — Potrivit relatărilor 

presei, reprezentantul U.R.S.S. la cea de 
a 20-a sesiune a Consiliului economic și 
socla.i O.N.U., P. N. KumSkin, a făcut la 
8 iulie o declarație comumcînd că gu
vernul U.R.S.S. a hotărît să depună drept 
cotizație pe anul 1955 la fondul O N’.U. 
pentru ajutorarea copiilor 2.000.000 rutțle.

» KIEV — Timp de tr-eț zile grupui de 
ziariștj iugoslavi conduși de Radovan Pa- 
pici, redactorul ziarului „Oslobodjene“ 
(Sarajevo) au vizitat orașul Kiev.

9 GENEVA — La 27 iulie a sosit la 
Geneva un grup de specialiști sovietici 
format din 20 persoane pentru a participa 
la pregătirile în vederea conferinței in
ternaționale pentru folosirea energiei ato
mice în scopuri pașnice care va avea joc 
la Genova între 8—20 august. Din grup 
fac parte ingineri, biologi, geologi, teh
nicieni.

• PEKIN — După cum transmite pos
tul de radio Tokio, membrii delegației 
parlamentare japoneze care va vizita 
Uniunea Sovietică la invitația Sovietului 
Suprem al U.R.S.S- au fost desemnați.

© DELHI — La Katmangu (capitșla 
Nepalului) a sosit o delegație a Republicii 
Populare Chineze în frunte cu Iuan pi* 
jun-sian, ambasadorul chinez. îp India,

Delegația chineză va duce trațative cu 
guvernul rega.1 al Nepalului în problema 
stabilirii upor relații diplomatice între 
Republica Populară Chineză și regațul 
Nepal.

• TOKIO — După cum anunță postu
rile de radio japoneze, la 27 iulie s-a des
chis la Tokio cea de a 6-a conferință na
țională a Partidului Comunist d'n Japo
nia. La lucrările conferinței participă 
Sioiți Kasuga, Saneki Mațumoto. Țupe- 
saburo Takenaka, Hirosi Hasegava și alți 
conducători ai partidului comunist, pre
cum și conducători ai organizațiilor lo
cale de partid.

® BUDAPESTA — Răspunzînd invita
ției Adunării de »lat a Republicii Popu
lare Ungare, la 27 iulie a sosit la Buda
pesta o delegație parlamentară ceho
slovacă. condusă de Zdenek Fierlinggr, 
președintele Adunării naționale a R. 
Cehoslovace.

înainte și în timpul Festivalului
Pregătirile pen

tru cel de al 
V-lea Festival 
Mondial al Tine
retului și Stu-den- 

cu avînt în Japo-ților s-au desfășurat 
nia. Este deajuns să amintim cele mai 
recente acțiuni pentru a ne da seama de 
dragostea cu care a întîmpinat tineretul 
nostru marea sărbătoare a tinereții de la 
Varșovia.

La 15 iulie a pornit simultan din trei 
direcții spre Tokio, ștafeta ciclistă. La 31 
iulie, în ziua deschiderii marelui Festival 
național, după ce au parcurs mii de ki
lometri, sportivii vor duce în capitala 
țării lor mesajul de pace Și prietenie al 
tineretului de pe tot cuprinsul Japoniei.

Festivalul național al tineretului japo
nez va fi cea mai grandioasă și cea mai 
variată manifestare pe care a organizat-o 
tineretul Japoniei .pînă în prezent. Făcîn- 
du-se ecoul Festivalului Mondial de la 
Varșovia, sărbătoarea tineretului japonez 
se va desfășura între 31 iulie și 3 august 
cu participarea a peste 50.000 de tineri 
veniți din toate colțurile tării. Programul 
Festivalului național cuprinde diferite 
manifestări însemnate, cum ar fi mitinguri 
însuflețite pentru pace, pentru prietenie 
cu tineretul Asiei. întîlniri pe profesii — 
între tineri muncitori, țărani, studenți, ti
nere fete, spectacole muzicale, dansuri, 
vizionări de piese de teatru, filme, expo
ziții de artă, d3 mode etc.

în întîmpinarea Festivalului Mondial de 
la Varșovia au avut loc numeroase iniția
tive de masă care au contribuit la strîn- 
gerea unității Și întărirea prieteniei între 
tineri pe plan național și internațional. 
Astfel, la 9 iulie s-au organizat două reu
niuni de cîte 3 zile fiecare, una în munții 
Kamikochi și a doua pe povârnișul lui 
Fuji-yama. La aceste „festivaluri de mun
te“ cum au fost numite cele două reu-

niuni, au participat 
sute de tineri munci
tori, țărani și stu
denți. în timpul ce
lor trei zile de săr
bătoare au avut loc 
manifestări culturale, 
care tinerii și-au povestit unii altora con
dițiile de viață etc.

La 5 iunie, sub îndrumarea secției din 
Tokio a Ligii Tineretului Democrat s-a 
desfășurat intr-un frumos parc, aproape 
de capitală, o serbare sportivă la care au 
luat parte 300 tineri din Tokio- în cadrul 
probelor pentru obținerea insignei spor
tive a F.M.T.D., 22 tineri și tinere au cu
cerit insigna de aur și 36 insigna de 
argint. j

De mult succes s-a bucurat Festivalul 
cântecului organizat de tinerii artiști din 
Japonia. La acest Festival care s-a desfă
șurat sub lozinca „Niciodată o nouă 
bombă atomică“ și ,,Să ne strîngem mîi- 
nile cu tineretul lumii întregi“ au partici
pat 20.000 de tineri.

Numeroase manifestări au avut loc apoi 
sub conducerea comitetelor regionale și 
locale ale Festivalului- Dintre acestea 
amintim de Festivalul din regiunea Hyogo 
și Aichi (9 iulie), Festivalurile mării și 
muntelui din regiunea Okayama etc.

Acțiuni dintțe cele mai diferite au luat 
naștere în locurile unde trăiește, muncește 
și studiază tineretul. Astfel tinerii din sa
tul Kawanishi, care trudesc tot anul fără ■ 
a avea aproape nici o zi de odihnă, au 
hotărît să petreacă o zi de vacanță în 
cinstea Festivalului pe povîrnișurile mun
telui Iwak- cîntînd, dansând și jucînd vo
lei. La terminarea acelei minunate zils ei 
au hotărît să-și trimită reprezentanții lor 
la Festivalul național și să se antreneze în 
șțrîngerea de semnături pe Apelul de la 
Viena.

Pregătirile pentru cei de al V-lea Festi

Fukuda
reprezentantul tineretului japonez 

la F.M.T.D.

sportive, întîlniri în

la Festival va reflec
ta toată această ac
tivitate intensă de
pusă pe plan națjo- 
nal.

Din delegația noas
tră la Varșovia fac 

Hiroșima 'care vor po- 
solilor tineretului lurjnii

val Mondial au fost 
întovărășite de o 
șeamă de inițiative 
specifice pe plan lo
cal și național c-are 
au contribuit la în

tărirea unității tineretului japonez luptă
tor pentru pace și independență națională. 

Și într-adevăr, nimeni nu poate tăgădui 
participarea în masă a tineretului din Ja
ponia la pregătirea Festivalului de la 
Varșovia. De acest lucru vorbește de la 
sine și faptul că în peste 30 de departa
mente ale Japoniei din 46, activează co
mitete regionale ale Festivalului- La pre
gătirile Festivalului au luat parte, alături 
de organizațiile membre ale F.M T.D. și 
alte organizații mari de tineret, neafiliate 
la Federație, cum ar fi Congresul tinerilor 
și tinerelor din Japonia, Organizația tine
retului sindical grupînd mai mult de 15 
organizații cu 1.300.000 de membri, Consi. 
liul' asociațiilor tineretului, organizație 
de tineret ce grupează în rindurile sale 
după datele oficiale 3 milioane membri 
— în cea mai mare parte tineri țărani, 
secția de tineret a Partidului Socialist din 
Japonia, secția de studenți a organizației 
Y.M.C.A., organizația studenților creștini 
și multe altele.

Tineretul japonez a legat pregătirile 
pentru Festival de lupta pentru pace, 
împotriva războiului atomic- Așțfel Liga 
Tineretului Democrat și Asociația pentru 
comemorarea studenților morți în război 
și multe alte organizații au contribuit ac
tiv la mobilizarea tineretului în campania 
de strîngere de semnături pe Apelul 
de la Viena. Corul Central al tineretului 
japonez a popularizat în perioada dinain
tea Festivalului cîntecul „Niciodată o 
nouă bombă atomică1', iar Federația stu
denților a iuat inițiativa confecționării de 
expoziții mobile împotriva folosirii bom
belor atomice și cu hidrogen.

Desigur că delegația tineretului japonez

parte tineri din 
vesti în amănunt 
tragedia acestui oraș și vor exprima hotă
rârea locuitorilor lui de a nu mai permite 
o astfel de crimă. Alături de ei se vor 
găsi tineri fruntași în st-rîngerea de sem
nături pe Apelul de la Viena.

Delegația noastră la Festival va repre
zenta toate păturile tineretului japonez, 
muncitori, țărani, studenți, și tineri inte
lectuali.

Delegația japoneză la Festival nu va fi 
prea numeroasă, dat fiind că în mod obiș
nuit autoritățile refuză să elibereze pașa
poarte pentru țările democratice șj pen
tru că o călătorie pînă la Varșovia coștă 
pe un tînăr japonez o sumă egală cu sa
lariul unui tînăr pe 50 pînă la 60 de luni. 
Biruind totuși greutățile ivite în calea sa, 
tineretul japonez a trimis la Varșovia o 
delegație cuprinzătoare. Delegația japo
neză la Varșovia va avea posibilitatea să 
participe cu succes la programul Festiva
lului, mai ales la manifestările cu carac
ter cultural. Astfel delegația va prezenta 
o mică parte a culturii japoneze prin spec
tacolele pe care le va da ansamblul Coifu
lui Central al tineretului japonez care 
numără și cîțiva soliști cu renume.

Tineretul japonez, împreună cu tinepii 
din întreaga lume așteaptă cu nerăbdare 
ziua de 31 iulie cînd delegația sa, laolaltă 
cu solii tinerei generații de pe întregul 
glob își va manifesta entuziasmul și ho
tărârea de a da mereu viață nobilelor idei 
ale Festivalului care duc tineretul spre o 
viață mai bună, un viitor pașnic și fericit: 
„Pace și Prietenie“.

„Scìntela tineretului“
29 iulie 1955 Pag. 3-a
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VARȘOVIA într-una din serile Festi
valului... In impunătoarea sală de 
spectacole, spectatori întîrziațl își 

caută grăbiți locurile. Privind de sus, din 
loji și ba’coane, ai obișnuita priveliște 
multicoloră. De data asta e chiar o și mai 
mare diversitate de culori care-ți incintă 
ochii. Dar cu asta s-au obișnuit desigur 
toți cei care sînt prezențj la manifestările 
din cadrul Festivalului. Bătăile gongului 
potolesc încet, încet, freamătul atît de cu
noscut de dinaintea începerii spectacole
lor. Luminile din sală se sting ușor, se 
aprind cele de la rampă. Și ca orice spec
tator, lași la o parte orice gînd, te pre
gătești sufletește pentru ce va urma...

Cortina s-a ridicat... începe spectacolul 
de gală al delegației R.P.R. la cel de al 
V-lea Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru pace și prietenie...

Vă amintiți dragi cititori, ce ațj simțit 
odată cînd părăsind o încăpere întunecoasă, 
ați dat cu ochii brusc de lumina aurie a 
unui limpede cer de mai ? Cam aceleași 
simțăminte le-am avut cînd în fața ochilor 
ne-a apărut strălucitoarea formațiune de 
cor (fotografia mare din mijloc) care parcă 
îmbracă întreaga scenă într-o dulce atmos
feră primăvăratică. Asta poate și datorită 
rochiilor pe care le poartă fetele, gălbui 
ca de borangic, cu aplicații de mărgele co
lorate. costumelor deschise la culoare ale 
băieților. Dar cel mai bine complectează 
decorul de primăvară simfonia limpede ca 
de cristal a vocilor, entuziasmul cu care ti
nerii interpreți îmbracă noi frumuseți unor 
melodii care pentru noi sînt pe cît de cu
noscute și apropiate, pe atît de iubite. Fie 
că te simți ușor legănat de valsul „In 
Bucureștiul iubit“ de M. Vescan (solistă 
Magda Ianculescu din al patrulea medalion) 
care în minte se asociază cu imaginea mîn- 
drei noastre capitale, sau îți lași sufletul 
să se înalțe mai curajos, mai dîrz, cum te 
îndeamnă „Steagul partidului“ de Matei

PAGINA LUCRATA DE ■
A CAL/STPAT, E CSIKCS.
O. EOUN/TRU S. VO/NESCU

„spu.se“ cu 
naiul lui 

Luca (a 
din stânga) 
ioasă ă Angelei Moldovan.

Ne-am umplut privirile, inima, de arta 
baletului clasic, de limba neobișnuită a 
mișcărilor, capabilă să comunice cîteodată 
mai pregnant universul lăuntric al omului. 
(In cele două fotografii mici din dreapta: 
Pușa Niculescu și Gh. Cotovelea într-un 
fragment din baletul „Călărețul de aramă“ 
de Glier și Irinel Liciu alături de Gabriel 
Popescu în Adagio din „Noaptea Walpur- 
giei“ din opera „Faust“ de Gounod).

Insfîrșit am gustat „mărturisirile“ iscu
sitului Figaro din opera „Bărbierul din Se- 
villa“ de Rossini, în interpretarea lui Ni- 
colae Herlea (primul medalion), cascada de 
perle izvorîtă de sub degetele Crimhildei 
Crlstescu (al doilea medalion), sunetele 
grave, limpezi, impresionante, ale violon
celului lui Vladimir Orlov (al treilea me
dalion) sau vocea caldă mîngîietoare a lui 
Valentin Teodorian (ultimul medalion).

...Poate ne veți ierta dragi cititori, dacă 
tot ce v-am spus aici nu s-a întîmplat 
aevea pe o scenă din Varșovia unde de
legația noastră abia astăzi ajunge. Lăsîn- 
du-ne purtați pe aripile fanteziei și ajutați 
fiind de fotografiile făcute la specta
colul pe care delegația tineretului nos
tru l-a dat înainte de plecare, ne-am 
închipuit doar cum va fi. Vă dațl seama 
că ceea ce este mai important, primirea pe 
care o vor face artei românești tinerii de 
pretutindeni, n-am putut să ne-o imaginăm. 
De aceea vă asigurăm că relatările noastre 
sînt o imagine destul de pală a celor ce se 
vor petrece pe scenă și în sală, într-o seară 
la Varșovia...

Socor sau „Marșul partizanilor francezi“ 
din suita de cîntece de tineret aranjată de 
Viorel Doboș. Unul dintre cele mai emoțio
nante omagii pe care delegația noastră ÎI 
aduce gazdelor Festivalului este fără în
doială și interpretarea pe care o dă corul 
cîntecului „Kukuletzka“, subliniind tot ce 
e tineresc în el, dragostea de viață și na
tură a poporului frate polonez. Nu se știe 
ce-or fi simțind tinerii delegați străini, 
dar noi abia ne-am stăpînit dorința de a 
sări de pe scaun pornind un dans înfocat 
după melodia „Iac-așa“ care parcă se ros
togolește în iureșul unui ritm din ce în ce 
mai avântat.

Dar bogăției de impresii pe care ți-a 
lăsat-o corul, vin iute să 1 se alăture altele 
tot mai vii și emoționante. începe frene
tica demonstrație de forță, frumusețe șl 
optimism a dansurilor romînești. Nu știi 
la ce să-ți oprești mai mult atenția: la vaj
nicii, sprințarii „Călușari“ (prima fotogra
fie din stînga), la grațioasele fete . din 
„Maramele“ (a treia fotografie din stînga) 
sau să descrii pitoreasca apariție a dansa
torilor în „Suita de dansuri de pe Someș“ 
(prima fotografie din dreapta). Toate țl se 
înlănțuie în suflet creîndu-țl sentimentul 
de neprețuit al mîndriei, al dragostei pen
tru patria noastră înfloritoare, pentru po
porul ei plin de forță creatoare.

Nu, nu sînt aici la Varșovia, pe scenă, 
chiar tablourile lui Grigorescu și Aman, 
ci doar o întruchipare a lor. In „Tablouri 
din Galeria Națională“ (fotografia a doua 
din dreapta) prind viață eroii din aceste 
picturi, care au încins un dans ce exprimă 
bucuria de a fi scăpat de timpurile cînd 
vechilul îșl putea face liniștit vrerile.

Nelipsita orchestră de muzică populară 
atît de reprezentativă pentru arta româ
nească, a adus pe arcușul lui Ionel Bu- 
dișteanu trilurile fine ale „Ciocârliei“ înăl
țate în albastrul cerului, doina, hora, sîrba,
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