
Proletari din toate țării?« unifi-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Tineri și tinere de pe ogoarele patriei noastre!

Luptați cu toate forțele voastre tinerești pentru a nu lăsa 
se

ceas, fiecare minut de vreme frumoasă pentru a termina la 
vreme secerișul și treierișul! Aduceți-vă din plin contribuția 
în lupta pentru pîinea poporului!

să piardă nici un bob din noua recoltă! Folosiți fiecare
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Pentru o mai buna organizare 
a practicii studențești

PRACTICA în producție este un 
element obligatoriu al proce
sului de învătămînt, o conti

nuare a muncii depuse în timpul anu
lui, care vine să întregească cunoștin
țele teoretice ale studenților. Ea îi 
ajută pe specialiștii de mîine să pri
mească o bună calificare, să se fami
liarizeze cu problemele viitoarei lor 
activități.

Pînă în prezent s-a desfășurat pri
ma perioadă a practicii de vară. A 
fost o etapă bogată în învățăminte, 
din care se pot trage cîteva concluzii 
prețioase pentru noua serie de stu
dent! practicanti.

Au fost numeroase facultățile care 
au dat o atenție deosebită alegerii 
unităților de producție în care să se 
efectueze practica studenților. Ele au 
înțeles că practica într-o întreprindere 
cu utilai modern, fruntașă, poate 
înarma pe studenti cu cunoștințe des
pre tehnica cea mai înaintată, arătîn- 
du-le ce înseamnă procesul tehnolo
gic de producție bine pus la punct.

Bine înțeles’„că pe lîngă asigurarea 
unei întreprinderi care să dispună^de 
toate condițiile necesare desfășurării 
practicii, e nevoie să fie asigurată o 
disciplină exemplară din partea stu
denților. ca aceștia să fie pe deplin 
conștienti de necesitatea și foloasele 
practicii în producție.

In toate întreprinderile unde se face 
practică se găsesc studenti care lu
crează conștiincios, care îsi dau si
lința să învețe cît mai mult posibil. 
Studenții Aura Constantinescu și Cor- 
neliu Nicolae de la Institutul de ma
șini și aparate electrice din Craiova, 
de pildă, s-au străduit mult în muncă 
contribuind efectiv la îndeplinirea 
planului de producție al Atelierelor 
principale C.F.R. din Timișoara. Prac. 
ticantii de aici au reușit să pătrundă 
temeinic problemele pe care peste cît- 
\a timp vor trebui să le rezolve în 
calitate de conducători ai producției.

Dar nu putem vorbi în felul acesta 
despre toti practicantii. Studenții de 
la facultățile de mecanică și electro
tehnică ale Institutului Politehnic din 
București, care au făcut practica la 
uzinele ,.23 August” din Capitală, 
pierdeau adesea timpul fără rost, își 
găseau în orele de practică' diferite 
alte ocupații, într-un cuvînt făcea fie
care ce voia, fără ca cineva să se fi 
interesat de soarta lor. Colectivul de 
ingineri din întreprindere care era în. 
sărcinat să sprijine buna desfășurare 
a practicii studenților, nu a făcut 
acest lucru. Facultățile — deși erau 
obligate s-o facă — n-au trimis nici 
un delegat care să controleze activi
tatea studenților, să îndrepte neregu
lile existente. Cadrele conducătoare 
ale organizației U.T.M. din facultate 
și-au văzut de activitatea lor perso
nală, fără să se mai intereseze și de 
ceilalți colegi. Ca urmare, practica s-a 
desfășurat în mod defectuos.

Se înțelege că toate aceste slăbi
ciuni dăunează pregătirii viitoarelor 
cadre de specialiști. De aceea este 
necesar ca pentru perioada viitoare 
să se tragă învățăminte. Experiența 
bună acumulată să fie lărgită, lipsu
rile să fie neîntîrziat înlăturate.

Este cît se poate de necesar ca în 
această perioadă de practică studenții 
să fie mult mai activi, să folosească 
la maximum fiecare oră, fiecare mi
nut. Studentul trebuie să lucreze efec. 
tiv în fiecare sector de producție pen
tru ca astfel să vadă clar legătura în
tregului proces tehnologic al între
prinderii în ansamblul său. Timpul de 
muncă al studentului să fie ocupat în 
întregime cu studierea și însușirea da. 
telor concrete ale producției, a meto
delor de organizare a muncii și de 
perfecționare a procesului tehnologic.

De aici reies și sarcinile concrete 
ale organizațiilor U.T.M. din institute, 
ale grupelor studențești care în peri
oada practicii trebuie să activeze la 
fel ca și în timpul cursurilor. Organi
zațiile U.T.M. din facultăți trebuie 
să-i mobilizeze pe studenți să ia parte 
activă la viața organizațiilor U.T.M. 
din întreprinderi, să le ceară o strictă 
respectare a disciplinei muncii. Orga
nizația U.T.M. trebuie să formeze o 
opinie puternică împotriva chiulangii
lor, indisciplinatilor, a leneșilor, să 
discute cazurile celor ce nu se supun 
disciplinei în adunări de grupă sau 
în adunări generale unde să se ia 
atitudine hotărîtă împotriva lor.

Pentru a-i sprijini pe studenti în 
adîncirea unor probleme care-i inte
resează. organizațiile U.T.M. pot or
ganiza consfătuiri între practicanti 
și inginerii din uzină în care să se 
discute despre metodele de muncă fo
losite în întreprindere, despre căile 
prin care se realizează creșterea pro
ductivității muncii, scăderea prețului 
de cost și multe altele.

In perioada aceasta de practică se 
așteaptă mai mult ajutor și din par
tea decanatelor. Cine dacă nu delega
tul permanent a! facultății poate să 
se îngri jească de bunul mers al activi
tății studenților ? El verifică dacă te
matica planului de practică corespun
de cu obiectivele de specializare ale 
studenților, dacă planurile calenda
ristice sînt întocmite în mod judicios, 
veghează ca planurile să fie aplicate. 
De spiritul său organizatoric depinde 
în mare măsură asigurarea condițiilor 
de muncă și de trai ale practicantilor.

Toate acestea trebuie să fie însoțite 
de sprijinul permanent al conducerii 
întreprinderii, G.A.S. sau S.M.T., de 
controlul lor permanent asupra felu
lui cum își duc munca colectivele de 
ingineri create pentru a îndruma prac
tica. Aceste colective trebuie să facă 
totul pentru ca practica să întărească 
dragostea de profesie a studenților, să 
le consolideze și să le îmbogățească cu
noștințele. Ele trebuie să dea indica
ții precise maiștrilor și lucrătorilor 
asupra procedeelor metodice pe care 
să le folosească cînd explică studen
ților un proces tehnologic, o schiță 
etc.

Pentru buna desfășurare a practicii, 
rezultatele cele mai bune pot fi cu
cerite numai atunci cînd studenții se 
vor strădui să folosească din plin tim
pul de practică, avînd în acest scop 
asigurate'toate condițiile necesare de 
către conducerea facultăților, între
prinderilor și a organizațiilor U.T.M. 
pentru ca să-și poată complecta și 
consolida cunoștințele cîștigate în 
timpul anului.

Plecarea delegației R. P. R.
la Conferința internațională pentru folosirea 

energiei atomice în scopuri pașnice
Marți dimineața a plecat spre Geneva 

delegația Republicii Populare Romîne la 
Conferința internațională pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice, con
vocată de Organizația Națiunilor Unite, 
care va începe la 8 august a.c.

Delegația R.P.R este condusă de tov. 
Gheorghe Gaston Marin, președintele 
Comitetului pentru energia nucleară al 
R.P.R. Din delegație mai fac parte: aca
demician dr. Horia Hulubei, membru al 
Comitetului pentru energia nucleară al 
R.P.R., directorul Institutului de fizică 
g1 Academiei R. P. R. ; academician dr. 
Ștefan Milcu, prim secretar al Academiei 
R.P.R., rector al Institutului medicc-far- 
maceutic din București ; academician dr. 
Raluca Ripan, director al Institutului de 
chimie al Academiei R.P.R. din Cluj, rec

tor al Universității ,,V. Babeș“ din Cluj; 
dr. Alice Săvulescu, membru corespon
dent al Academiei R.P.R., director al sec
ției de fizio-patologie a Institutului de 
cercetări agronomice din București. De
legația este însoțită de consilieri și spe
cialiști.

Comitetul consultativ al-O.N.U. pentru 
pregătirea Conferinței a desemnat pe 
academician dr. Horia Hulubei ca vice
președinte al unei ședințe a Conferinței, 
care se va ocupa cu discutarea unor pro
bleme de fizică nucleară.

în cadrul lucrărilor Conferinței, mem
brii delegației R.P.R. vor prezenta expu
neri asupra cercetărilor lor în domeniul 
folosirii energiei atomice în scopuri paș
nice.

(Agerpres)

In ajutorul celor de pe ogoare
De la începutul campaniei agricole de 

vară și pînă acum, peste 10.000 de mun
citori, tehnicieni și funcționari din între
prinderile industriale ale orașului Con
stanța au plecat în unitățile agricole so
cialiste din regiune, dînd ajutor în tim
pul lor liber oamenilor muncii de pe 
ogoare.

Un mare număr de ore de muncă vo
luntară au fost efectuate de constănțeni

în gospodăriile agricole de stat Toprai- 
sar, Casimcea, Stupina și ..Costache 
Burcă”. Luni după amiază peste 800 de 
oameni ai muncii din întreprinderile din 
oraș au plecat să lucreze în unitățile agri
cole socialiste din regiune. Printre el sînt 
200 de salariați ai Direcției regionale na
vale Constanța (D. R. N.C.), care au plecat 
la G.A.S. Țepeș Vodă.

în cinstea zilei de
Se treieră

BÎRLAD (de 
nostru).

Anul acesta 
din comuna

la

intens

corespondentul

țăranii muncitori 
Mărășești, raionul 

Panciu, au pornit la treieriș cu 
eforturi sporite. La aria electr-il-F 
cată, una dintre cele mai mari arii 
din regiunea Bîrlad. -acolo unde 
muncesc cei din Mărășești, munca 
este în toi. Zi și noapte batozp 
S.M.T.-Adjud, acționată de un 
electromotor, treieră recolta bogată 
obținută în anul acesta de țăranii 
muncitori de aici. Media zilnică a 
treierișului este cuprinsă între 
25—30 000 kg. boabe, deci cu mu’t 
mai mult ds cît prevedea clanul. 
La obținerea acestei realizări _ un 
aport deosebit l-a adus comunistul 
Gheorghe Negoiță, responsabilul 
ariei, care a organizat în așa fel 
munca, încît fiecare țăran munci
tor căruia i-a venit rîndul la ba
toză. Știa precis d'nainte ce ars de 
făcut. Pînă acum s-au treierat deja 
60 ha. de grîu de pe care s-a obți
nut o producție de peste 130.000 kg. 
boabe. Țăranul muncitor Dediu 
Dumitru, de pildă, a recoltat de pe 
locul său 2.1G0 kg. grîu, -iar Decan 
Ghiță 2.400 kg. grîu. Tot peste 2.000 
kg. ia ha. au obținut și țăranii 
muncitori Păduraru Gh.. Pușcașu 
Ilie, Carabulea Luci și m-ulți alții. 
In seara zilei de 30 iulie întovără
șiți! din această comună au termi
nat de treierat întreaga suprafață. 
Numai în ultimele zile ei au treie
rat 8,35 ha. de pe care s-a scos o produc
ție de 26.669 kg grîu, ceea ce reprezintă 
în medie 3193 kg. la ha. Acum și batoza 
de la întovărășire a fost insta'ată pe aria 
electrificată a comunei. Cele do-uă batoze 
care treieră zi și noapte dau posibilitatea 
țăranilor muncitori de aci de a-și înde
plini cu succes angajamentele luate în 
cinstea zilei de 23 August, de a term'na 
treierișul tuturor păioaselor pînă la data 
de 12 august.

August
Gata cu secerișul

Un convoi de care plina cu boabe mari 
de grîu din noua recoltă au plecat de pe aria 
întovărășirii „23 August“ din comuna Tătărani, 
regiunea Pleoști, spre baza de recepție. „Pri
mele boabe statului!“ — așa au hotărît înto
vărășiți!. N-a mal rămas mult de dus. 
bob din cotă nu va rămîne nepredat 
îHTff m mnro Tomrr tu ★

Acumulări

Nici un 
la timp.

Utemista Gheorghe Niculina încarcă în grabă 
baniță după baniță, umplînd sacii. Privind-o în 
fotografia de mai sus îi citești parcă pe față 
bucuria:

„Am obținut o recoltă bogată. Vom avea 
hambarele pline și pîinea va aburi din belșug 
pe masă“.

★ TiiR'TTuTARiTTTöTTbRjTirj

Sprs noi economii
ORADEA (de la corespondentul nostru), 
în unitățile întreprinderii carbonifere 

Sălajul—Sărmășag au fost stabilite o serie 
de măsuri tehnico-organizatorice care duc 
în med direct la îmbunătățirea simți
toare a condițiilor de muncă și la realiza
rea unui volum mare do economii. Așa 
de pildă, măsurile tehn.ico-organizctorice 
ce și le-au propus minerii de la două aba
taje frontale din unitatea Sărmășag vor 
duce Ia realizarea a 60.000 lei economii 
pînă la sfîrșitul anului.

înlocuind treptat lemnele de lucru cu 
prefabricate de beton se vor. realiza 70.000 
lei economii, iar prin mecanizarea sortării 
cărbunelui se va aduce întreprinderii în 
acest an o economie de peste 35.000 lei.

Una din principalele măsuri luate la 
întreprinderea carboniferă Sălajul-Sărmă- 
șag este introducerea lucrului după grafi
cul ciclic la abatajul frontal din Baram- 
bloca și în alte părți.

Pentru reducerea consumului specific, 
pe lîngă o serie de alte măsuri va fi pus 
în funcțiune un circular de despicat în 
lungime. Prin folosirea rațională a mij
loacelor de transport și creșterea parcu
lui de vagoane se vor reduce simțitor 
cheltuielile de transport. Aceste măsuri 
și multe altele, dau posibilitatea ca ba
zinul carbonifer Derna Tătăruș să-și rea
lizeze angajamentul, ca pînă la 23 August 
să dea peste plan acumulări socialiste în 
valoare de 156.750 lei, iar pînă la sfîrși
tul anului 639.900 lei.

GALAȚI (de la corespondentul
Dacă vrei să vezi mu’ți tineri, du-te la 
fabrica „Fusul“ din Galați. în oricare 
secție al intra te întîmpină voioșia tine
rească și munca bogată în succese a ti
nerilor și tinerelor.

Zj de zi tineretul luptă pentru câștiga
rea fiecărui centimetru de țesătură în plus 
și pentru îmbunătățirea ,produselor.

Iată un fapt care ilustrează și marea 
contribuție pe care o aduce tineretul la 
realizarea rl'mică a sarcinilor de pian, 
în primele 20 de. zile ale lunii iunie, fa
brica „Fusul“ a produs peste plan 9 390 
metri pătrați de țesături și 221 kg. fire de 
bumbac de calitate superioară.

Pentru ca produsele să placă și mai 
mult consumatorilor, în ultima vreme au 
fost introduse 10 noi desene, opt pentru 
imprimeurile d-e stambă și două pentru 
barchet.

Fabrica se poate mîndri cu tinerele 
țesătoare Victoria Porumb, Maria Mun- 

Ștefan. El* realizează 
la sută mai multe țesă-

teanu. Sanda 
zilnic cu 67—70 
turi peste plan.

în ședința 
inginerii și

socialists peste plan
nostru).

CONSTANȚA (de la corespon
dentul nostru).

Colectiviștii din Cobadin, după o 
muncă rodnică și plină de avînt, 
au terminat sîmbătă seceratul pă
ioaselor. Vremea ploioasă i-a stin
gherit mult în această campanie. 
Cu toate acestea, ei au reușit să 
termine secerișul înaintea multor 
gospodării colective din raion. Un 
sprijin efectiv au primit colecti
viștii din partea S.M.T. din Ccba- 
din care i-a ajutat cu 7 secerători- 
legători și o combină. Pe lîngă se- 
cerătorile — legători, colectiviștii au 
folosit din pk'n atelajul simplu și 
cele 13 secerători simple ale gospo
dăriei, formmd în același timp 5 
agregata a cîte două secerători. In 
această perioadă toate forțele au 
fost mobilizate pe cîmp. Erau zile 
cînd în gospodărie nu rămînea de- 
cît moș Ion Oprea, în vîrstă de 70 
de ani, toți ceilalți aflîndu-se la re
coltat. Munca avîntată nu e îritîr- 
ziat să-și arate rezultatele. Făcînd 
un scurt bilanț al acestei perioada 
la recoltat, el se rezumă la urmă
toarele cifre: 912 ha. grîu de toam
nă, 60 ha. orz de primăvară, 120 
ha. ovăz și 104 ha. orz de toamnă, 
care a fos't secerat și treierat. în 
total, colectiviștii au recoltat 1222 
ha. păioase și au prășit pentru a 
doua oară cele 380 ha. porumb.

Odată cu recoltarea a început și 
treierișul. Batoza tineretului care 
este fruntașă, a mers cel mai Joirte,

trei<erîndu-se zilnic, în medie 18.000 kg. 
Au fost și zile cînd s-a ajuns pînă la 
23.000 kg. treierate pe zi. La batoza ti
neretului s-a treierat orz, iar acum se 
treieră din plin griul. La succesele - ob
ținute la aria tineretului au contribuit și 
căruțașii utemiști Ecrem Bolta și Perciu 
Ion și coșarii Ferud;n Osman și Muedin 
Bao'oec. Acum, odată cu terminarea se
cerișului colectiviștii muncesc cu avînt 
sporit pentru ca in cinstea zilei de 23 
August să termine cît mai grabnic și tre
ierișul griului.

din orașul Galați au răspuns 
la întrecere lansată de colectl- 

întreprinderi industriale din

*
care a avut loc, muncitorii, 
tehnicienii fabricii textile

„Munca“ 
chemării 
vele unor 
regiunea Stalln, pentru a da patriei acu
mulări socialiste peste plan. Astfel, pînă 
la sfîrșitul anului valoarea acumulărilor 
suplimentare se va ridica la suma de 
376.000 lei.

Participanții la adunare au discutat și 
măsurile ce trebuiesc luate pentru reali
zarea cu succes a angajamentului luat. 
După cîteva zile la războaiele automate 
cu trei și patru suveici, s-au mărit vite
zele, ceea ce face să se realizeze zilnic 
peste plan cîte 4-6 metri de 
șină. Creșterea indicelui de 
mașinilor cu 6 La sută a dus 
productivității muncii cu 4,7

în secțiile vopsitorle și apretat mun
citorii au reușit să reducă consumurile 
specifice.

în primele 16 zile ale lunii iulie pe în
treaga întreprindere s-au realizat econo
mii în valoare de 27.000 lei. Tot în acea
stă perioadă s-au produs peste plan 600 
metri pînză, iar din valorificarea deșeu
rilor și din economiile realizate ia bum
bacul pentru bătătură s-au produs în plus 
343 metri de pînză.

38.600 lei reprezintă acumulările peste 
plan pe care muncitorii acestei întreprin
deri le-au dat pînă acum patriei.

Folosind noi rezerva intorno

Crește productivitatea muncii
la corespondentul nostru).CLUJ (de

La fabrica de porțelanuri din Cluj, suc
cesele obținute în muncă sînt tot mai în
semnate. Intensificarea întrecerii socia
liste, aplicarea pe. scară cît mal largă a 
metodelor înaintate-de mutică, folosirea 
tuturor rezervelor interne, ridicarea cali
ficării muncitorilor la nivelul tehnicii 
noi sînt tot atitea obiective în fața aces
tui harnic corectiv care este dornic de a 
da patriei cît mai multe acumulări socia
liste peste plan.

fiecare ma- 
utilizare al 
la creșterea 
la sută

în urma angajamentului luat a crescut 
productivitatea muncii cu 4,6 la sută, și 
S-au realizat economii în valoare de 729.000 
lei. Economiile au fost realizate în urma 
aplicării unor raționalizări și inovații. 
Astfel a fost redus timpul de uscare la 
blocurile de șamot de la 60 la 30 zile. Pen
tru folosirea din plin a cuptoarelor de 
porțelan, a fost redus spațiul mort din
tre borta cuptorului și stivele de capsule 
de la 40 cm. la 15 cm.

Se obișnuiește ca la o anumită perioadă 
de timp muncitorii să-și analizeze activi
tatea, să constate succesele obținute și să 
hotărască măsurile ce trebuiesc luate pen
tru lichidarea lipsurilor care rnai dăinuie.

Acest lucru s-a întîmplat de curînd și 
la fabrica „Argeșul“ din Pif ești. Fiecare 
muncitor a simțit o mîndrie legitimă 
cînd s-a anunțat că în cel de al doilea 
trimestru planul global de producție a 
fost realizat în proporție de 109,8 la sută- 

în vederea dezvoltării acestor succese 
a fost intensificată întrecerea socialistă 
și au fost luate o seamă de măsuri tehni- 
co-organizatorice. Astfel prin transforma
rea unui aparat nefolositor într-un aparat 
kestner, realizare a inginerilor Nichifor 
Hristu și Lecnte Roman, s-a îmbunătățit 
mult calitatea produselor. în prezent se 
experimentează folosirea unui aparat 
pentru obținerea unui tanin de calitate 

"superioară.
Pe baza succeselor obținute, analizând 

noile posibilități nevalorificate pînă acum, 
colectivul fabricii s-a angajat să dea 
peste plan acumulări socialiste în valoare 
de 430.000 lei. Pe această linie prețul de 
cost v-a fi redus cu 2,9 la sută și se vor 
valorifica la maximum rezervele interne.

Corespondent 
IOAN BURNEA

! Gonvorbire telefonică cu trimișii noștri IN VARȘOVIA, PRINTRE PRIETEN

„Cine are ochi ?i minte, se poate în
țelege cu orice om‘‘ — spune un vechi 
proverb polonez. Intr-adevăr, este emo
ționant cit de bine se înțeleg oamenii, în 
ciuda limbilor diferite, cită imaginație 
cheltuiesc pentru ca sentimentele, gîndu- 
rile lor să fie înțelese de către toți prie
tenii din țările cele mai îndepărtate și 
mai diferite. Cînd tinerii din Olanda vor 
să arate necunoscuților din ce țară s'nt, 
ei aștern pe o bucată de hârtie un buchet 
de lalele și cel care pînă atunci nu înțe
lesese exclamă bucuros :

— A. Olanda I
Italienii care vor să fie mai repede re- 

cunoscuți cîntă întotdeauna „Bela Ceau”.
Un cîntec... o floare... un gest și primul 

pas către inima omului a fost făcut. Fie
care popor are ceva deosebit în viața sa, 
ceva unic, propriu.

O floare... un cîntec... un artist cu re
nume. Și cînd vor să arate din ce țară 
sînt, recurg adeseori la acestea.

E TIMPUL AMINTIRILOR...
...In cantonamentul delegației R.P.R 

, așteptăm cu emoție oaspeți din Norve- 
j gia, Suedia și Islanda. Ei se opresc cî

teva clipe în pragul casei, îmbrățișîn- 
du-ne și strigînd în românește;

— Pace și prietenie 1
— București!
Căutăm cuvinte ne care să le înțeleagă 

prietenii noștri. Găsim asemenea cuvin
te: pace, prietenie. Ne străduim să mer
gem cu amănuntele mai departe ; fiecare 
idee este exprimată într-un singur cu
vînt, restul se înțelege ușor.

— Ibsen ! Ne adresăm noi unui grup de 
norvegieni.

— Eminescu ! ne răspund ei.
După fiecare cuvînt care exprimă mai 

mult decît el însuși ne îmbrățișăm, ne 
strîngem mîinile, schimbăm insigne, ne 
luăm adresele.

Ne plac, aceste discuții, cu cuvinte pu
ține, rostite rar, după îndelungi minute 
de gîndire ; ele amintesc oamenilor ade
văruri importante : pace, prietenie.

Delegația Suediei este impresionată de 
uriașa muncă depusă de populația Varșo
viei pentru reconstrucția orașului. O im
presie adîncă asupra ci au lăsat-o rui
nele, urmările războiului.

Un tînăr suedez ia cuvîntul:
— Noi n-am avut război și de aceea 

îmi era greu să-i înțeleg cruzimea. Am 
văzut însă Varșovia. Aceasta înseamnă 
că am văzut războiul, urmările lui. Privind 
astăzi Varșovia am văzut însă șț puterea 
muncii pașnice, creatoare. Varșovia ne 
îndeamnă să urîm și mai mult războiul. 
De aceea în numele delegației suedeze 
mulțumesc Varșoviei”.

Un tînăr din Norvegia, Dag Nernsoho 
a stat de vorbă cu o tînără din delegația 
romînă care cunoștea ca și el limba en
gleză. Tînărul a scos din buzunarul hai
nei o fotografie :

— Dă-o te rog unui prieten din Romî- 
n:a. L-am cunoscut acum 2 ani. la Festi
valul de la București, mărturisește el cu 
o ușoară nostalgie în glas. I-am promis 
că-i voi trimite o fotografie nouă... \Sîn- 
tem vechi prieteni. Cu mulți tineri ne-am 
cunoscut la București. Eu îmi amintesc 
de Festivalul din țara voastră.,.

Intr-o seară în piața Palatului Științei 
și Culturii, tinerii australieni ne-au în- 
tîmpinat fluturînd baticurile ce se purtau 
în timpul Festivalului la

...E timpul amintirilor.
Un tînăr din Norvegia 

tul de participant la 
București, carnet cu impresii culese în 
acele zile de neuitat.

Ase Marie Henriksen din Oslo își amin
tește și ea zilele petrecute la București. 
Tinerii 
vor să 
drept 
acestor 
care le 
apropiat-

— Aceste căciuli
te roșii, spune repre
zentantul delegației 
norvegiene, înseamnă 
mult
In
ției 
pre 
purtau, 
semnul 
limba __ . ..
Vț le dăruim vouă, 
prieteni romîni care 
iubiți libertatea, pe

din Norvegia 
ne dăruiască 
amintire a 

zile ceva 
e scump,

noi- 
ocupa- 
, des- 

care le 
se spunea : 
demn, în 
norvegiană-

pentru 
timpul I 
hitleriste, 
cei

București.

își scoate, carne- 
Festivalul de la

iubiți libertatea, 
care ați cucerit-o.

Amintiri...
Despre zilele fru

moase se cer cît mai 
multe amintiri. De 
aceea este o adevărată bătălie pentru tot 
ce peste cîtăva vreme va căpăta puterea 
vrăjită de a aminti aceste zile: insigne, 
fotografii, cărți, autografe. In grădina can. 
tonamentului nostru se fotografiază toți 
participanții la întîlnire.

Adda Bara din Islanda se fotografiază, 
schimbă insigne și dă adresa...

Amintiri... Cît mai multe amintiri! 
Despre asemenea zile, omul are nevoie de 
amintiri, li vor aminti cu puterea fap
telor că oamenii se pot înțelege, că vor 
să trăiască, că vor să se cunoască.

...Oamenii vor să se cunoască. Ei chea
mă în ajutorul lor : Florile... Și cîntecele... 
Și ruinele Varșoviei... Și fizionomia ce
lor care au cunoscut războiul... Și imagi
nația celor care nu l-au cunoscut.. Și 
arta lui Beethoven. Binecuvîntate fie 
toate drumurile care duc spre inima oa
menilor !

SÎNTEM OASPEȚI
In timp ce în cantonamentul rornîn pa

tru din delegați fac onorurile de gazdă,

? 
? 
?

? 
?

? 
?
? 
?

?

F Cuvîntul 1SABELLE1 BLUME
. Isabelle Blume, cunoscută activistă pe tărim social d;n Belgia secre- 
( tară a Consiliului Mondial al Păcii, laureată a Premiului Internațional 
5 Stalln, care participă la Festival ca oaspete de onoare a făcut următoa- 
ț rea declarație : „Consiliul Mondial al Păcii a acordat întotdeauna o rna-e 
( Importanță Festivalurilor mondiale ale tineretului. Actualul Festiva! de 
, la Varșovia este Important pentru mișcarea mondială a apărătorilor păcii, 
t Tinerii din toată lumea, care au luat parte la strîngerea <le semnături 
( pe Apelul de la Viena se vor întitni aci, în Varșovia, în aceste zile 
- Festivalului. Tineretul celor 5 mart puteri, tinerii din țările Africii si 
C Asiei vor discuta la Festival diferite probleme cu privire la asigurarea 
) unei păci trainice în lume. 7"—'■----*'-■---- ■ -............. ........
' țări se vor înlîlni de asemenea cu fruntași ai" mișcării 
C apărătorilor păcii.
; Faptul că cel de-al V-lea Festival are loc la Varșovia, orașul care 
C a suferit cel mai mult de pe urma atrocităților războiului și care a sini 
£ (It apoi , binefacerile muncii pașnice are o mare importanță. Cînd In 1II5G 
, am vizitat Varșovia, — eu nu mi-am putut imagina care va fi asp-ctul 
( acestui oraș. Ieri, parcurgînd Varșovia reconstruită șl pavoazată n-nm 
? ? “io8;0 ,rc,cu,;osc,: aceasta la numai 5 ani de cînd am fost in capi- 

tala Poloniei. Am luat atunci parte la solemnitatea de deschidere a nletli 
( vechiului oraș. Și acum, iată-mă în fața Palatului Culturii șl Științei 
? L"1tr”m0SVl.MrC/xarS 11 încopi°a'-»- «-am plimbat prin cartiere c'u totul 

noi, am vizitat străzile orașului al cărui plan de reconstrucție mi-a fost 
l1e,’rezcntat în ateliere de arhitecți, plan care astăzi a devenit realitate.

. Aceasta este Varșovia, orașul păcii, orașul celui de-al V-lea Festival 
' dîskugă"Care atrochâtlle războiului n-au putut să-l învingă șl nici să-l

- - ---- — _

ale 
șl 

Tinerii participant! la ‘Festival din "diferite 
mandiate a

numeroși delegați romîni sînt ei acum în 
situația de oaspeți-

La orice oră, o coloană de autobuse stă 
în fața parcului școlii în care ne găsim. 
Spre Palatul Științei și Culturii, în car
tierul Praga, dincolo de Vistula, la cine
ma, la circ, se iau mereu alte destinații.

Să ne urcăm... In după amiaza aceasta, 
vrem să cunoaștem Varșovia.

Orașul, piața din jurul Palatului Cul
turii și Științei ca o pajiște la poalele

(Continuare în pag. 3-a)



Aprobat de Comitetul Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Regula entul organizației de pionieri
din Republica Populară Ro ina I. L. CARAGIALE — „Momente și schițe“*)

Organizația pionierilor este organizația 
politică de roasă a școlarilor din Repu
blica Populară Romînă. Organizația pio
nierilor lucrează sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Romîn. Partidul Munci
toresc Romîn a încredințat Uniunii Tine
retului Muncitor sarcina de a se ocupa de 
activitatea organizației de pionieri.

Organizația pionierilor din patria noa
stră este schimbul Uniunii Tineretului 
Muncitor. Organizația de pionieri pregă
tește pionierii pentru a intra în rândurile 
Uniunii Tineretului Muncitor. .

Organizația pionierilor din Republica 
Populară Romînă ajută Partidul Munci
toresc Romîn, Uniunea Tineretului Mun
citor și școala în educarea copiilor pentru 
a deveni constructori de nădejde ai socie
tății socialiste. în cadrul organizației de 
pionieri, copiii sînt educați în spiritul 
dragostei fierbinți și al devotamentului 
nemărginit față de patria noastră — Re
publica Populară Romînă, față de Parti
dul Muncitoresc Romîn și harnicul nostru 
popor muncitor.

Organizația pionierilor educă școlarii în 
spiritul prieteniei și frățietății cu pio- 
nierii Uniunii Sovietice și ai celorlalte 
țări prietene patriei noastre, contribuie la 
întărirea prieteniei cu copiii din întreaga 
lume, sub semnul păcii și înfrățirii între 
popoare.

în organizația de pionieri școlarii cresc 
sănătoși, culți, disciplinați, plini de 
viață, curajoși și fără teamă de greutăți.

O sarcină din cele mai importante a 
organizației de pionieri este să ajute 
școlii în lupta pentru însușirea temeinică 
de către pionieri a cunoștințelor, să 
educe la școlari interesul de a cerceta și 
a cunoaște diferite domenii de activitate, 
bogățiile și frumusețile patriei.

Organizațiile de pionieri se îngrijesc 
de organizarea plăcută a timpului liber și 
a «odihnei școlarilor, atrag activ școlarii 
în cercurile sportive, în cercurile pe ma
terii, tehnice, ale tinerilor naturaliști, în 
cercurile artistice de amatori, inițiază și 
organizează jocuri, excursii și marșuri.

întreaga activitate a organizației ^de 
pionieri din Republica Populară Romînă 
ține seama de inițiativa creatoare, de 
vîrsta și interesele pionierilor, de cerin
țele școlarilor și se călăuzește permanent 
în munca sa de bogata experiență a or
ganizației pionierilor „V. I. Lenin“ din 
Uniunea Sovietică,

I. PRIMIREA IN ORGANIZAȚIA 
DE PIONIERI

1. — In organizația de pionieri sînt pri
miți Școlari între 9—14 ani care sînt 
exemple la învățătură, respectă disci
plina școlară, au o comportare corectă 
oriunde s-ar afla.

2. — Dreptul de a primi în organizația 
de pionieri îl au unitățile și detașamen
tele de pionieri din școli și case de copii.

Unitățile de pionieri create temporar în 
tabere n-au dreptul să primească noi pio
nieri.

3. — Școlarul care dorește să devină 
pionier se adresează președintelui colec
tivului de conducere al detașamentului 
sau președintelui colectivului de condu
cere al unității, atunci cînd în clasa sa 
nu există detașament de pionieri. în acest 
caz, colectivul de conducere al unității va 
stabili care detașament îl va primi în rîn- 
durile pionierilor. Detașamentul îl ajută 
pe elevul care dorește să intre în organi
zația de pionieri să se familiarizeze cu 
textul și conținutul angajamentului so
lemn, cu îndatoririle și drepturile pionie
rului, îi explică adîncul înțeles al semne- 
lor și simbolurilor pionierești. O sarcină 
principală în pregătirea școlarilor pentru 
a intra în organizația de pionieri revine 
instructorului de pionieri ajutat de ca
drele didactice.

4. — Primirea școlarilor în organizația 
de pionieri se face individual în adunarea 
detașamentului sau a unității acolo unde 
nu sînt detașamente de pionieri.

5. — în adunarea de detașament sau a 
unității de pionieri, președintele face cu
noscută adunării cererea școlarului, iar 
după discutarea acesteia, prin vot des
chis, detașamentul hotărăște aprobarea 
sau respingerea cererii lui. în aceeași 
adunare, școlarul rostește angajamentul 
solemn în fața drapelului roșu al unității, 
primește cravata și insigna de pionier.

Drapelul unității în adunarea detașa
mentului va fi adus de cei mai buni pio
nieri din detașament.

Angajamentul solemn al pionierului
„Eu, tînăr pionier al Republicii Popu

lare Române, mă angajez în fața tovară
șilor mei să fiu credincios poporului 
romîn și cauzei Partidului Muncitoresc 
Român, să fiu un luptător dârz, cinstit și 
curajos pentru victoria socialismului.

Făgăduiesc să învăț și să mă comport 
în așa fel îndît să devin un cetățean 
demn al patriei mele — Republica Popu
lară Romînă“.

La chemarea: ,,La luptă pentru cauza 
Partidului Muncitoresc Romîn, fi; gata !“. 
pionierul răspunde : „Sînt gata întotdea
una“ !, executînd ș; salutul.

Pionierul salută cînd se cîntă imnul de 
stat al Republicii Populare Romîne și In

ternaționala, de asemenea salută pe in. 
structorii de pionieri și pe pionieri.

Pionierul poartă în fiecare zi cravata 
roșie și insigna, de pionier. Insigna se 
poartă pe partea stingă a pieptului.
II. ÎNDATORIRILE ȘI DREPTURILE 

PIONIERULUI
1- — îndatoririle pionierului sînt :
a) să îndeplinească angajamentul so

lemn ;
b) să învețe cu hărnicie, să fie discipli

nat în școală și în afara școlii, să respecte 
învățătorii, profesorii și pe cei vîrstnici;

c) să considere munca ca o cinste și 
onoare, să respecte munca altora, să apere 
și să păstreze cu grijă bunurile poporului;

d) să ia parte activă la muncile de fo
los obștesc ;

e) să ajute pe părinți cât și pe cei vîrst
nici ;

f) să fie cinstit, drept, modest, bun to
varăș, să aibă grijă de cei mici ;

g) să se ocupe cu cultura fizică și spor
tul.

2. — Drepturile pionierului sînt ;
a) să participe la întreaga muncă a gru

pei sale, a detașamentului său, a unității 
sale;

b) să participe la discutarea tuturor 
problemelor muncii organizației de pio
nieri ;

c) să aleagă și să fie ales președinte de 
grupă, în colectivul de conducere al de
tașamentului și al unității ;

d) să ceară recomandarea unității pen
tru a intra în rîndurile Uniunii Tinere
tului Muncitor ;

e) să participe la activitatea din casele 
și palatele pionierilor ;

3. —■ Pionierii poartă uniforma : căma
șă albă și pantaloni de culoare închisă 
pentru băieți, bluză albă și fustă de cu
loare închisă .pentru fete.

Pionierii vin în uniformă Ia adunările 
și manifestațiile pionierești, demonstrații, 
parăzj și serbări festive.

4. — Pionierii care au obținut rezultate 
frumoase la învățătură și în activitatea 
pionierească s'înt stimulați prin :

a) evidențierea în fața grupei sau a de
tașamentului — după hotărîrea colectivu
lui de conducere al detașamentului ;

b) evidențierea în-fața unității — după 
hotărîrea colectivului de conducere al 
unității ;

c) fotografierea în fața drapelului des
fășurat al unității. în fața drapelului roșu 
al organizației raionale (orășenești) de 
pionier; ;

d) expunerea fotografiilor pionierilor 
evidențiați pe panoul de onoare al școlii ;

e) evidențierea celor mai buni pionieri 
cu Diploma de Onoare a C.C. al U.T.M.

f) Unitățile, detașamentele și instructo
rii de pionieri care au obținut cele mai 
frumoase rezultate în muncă sînt trecuți 
în cartea de onoare a C.C. al U.T.M.

5. — Față de pionierii care nu îndepli
nesc sarcinile care le revin se pot lua mă
suri, în raport cu gravitatea abaterii și 
anume:

a) observație sau mustrare din partea 
colectivului de conducere al unității sau 
al detașamentului ;

b) discutarea abaterii în adunarea gru
pei sau a detașamentului ;

c) mustrarea în fața grupei sau a deta
șamentului — după hotărîrea colectivului 
de conducere al detașamentului ;

d) mustrarea în fața unității — după 
hotărîrea colectivului de conducere al 
unității.

La discutarea faptelor pionierilor care 
s-au abătut de la îndatoririle ce le revin, 
să fie asigurată o analiză temeinică și 
plină de grijă.

Măsurile care Se iau trebuie să aibă ca 
scop educația sănătoasă a pionierului 
pentru a deveni în scurt timp exemplu la 
învățătură și în activitatea pionierească.
III. UNITATEA, DETAȘAMENTUL 

ȘI GRUPA DE PIONIERI
1. Unitatea de pionieri

a) Temelia organizației de pionieri o 
constituie unitatea de pionieri. Unitatea de 
pionieri se poate constitui acolo unde sînt 
cel puțin 3 pionieri. Toți pionierii dintr.o 
școală sau casă de copii alcătuiesc o uni
tate de pionieri. în mod temporar se pot 
constitui unități de pionieri și în tabere.

b) Unitatea de pionieri este condusă de 
un colectiv de conducere format din 3-15 
membri.

c) Colectivul de conducere este ales prin 
vot deschis pe timp de un an de adu
narea unității care se ține la începutul 
anuluj școlar.

d) După ce colectivul de conducere al 
unității a fost ales, în prima adunare 
alege din rîndurile sale președintele co
lectivului de conducere al unității. Cei
lalți membri ai colectivului de conducere 
al unității primesc sarcini temporare, în 
raport cu cerințele muncii.

e) Colectivul de conducere coordonează 
și organizează întreaga activitate a pio. 
nierilor din unitate. Sub conducerea in
structorului superior de pionieri, împre
ună cu directorul, diriginții de clasă și 
învățătorii școlii, colectivul de conducere 
al unității stabilește planul de muncă, 
trasează sarcini detașamentelor, contro
lează îndeplinirea acestora și organizează 

t VIITORII MARINARI
Sportul nautic a căpătat în ultimii ani în țara noastră 

o dezvoltare din ce în ce mai mare. Numeroși tineri 
îmbrățișează această interesantă ramură sportivă.

Cîți tineri din țara noastră nu visează să devină mari
nari ? Dar pentru a vedea acest vis împlinit trebuie să fii 
un bun înotător, un neîntrecut vîslaș și un priceput construc
tor de nave.

; > < • «

Toate aceste cunoștințe, viitorii marinari le pot căpăta 
activînd în cadrul cercurilor de înot, navo-modele, sau de 
vâslași ale Asociației voluntare pentru sprijinirea apărării 
patriei.

In prima fotografie ne sînt prezentați tinerii dintr-un 
cerc de navo-modele din orașul Constanța.

Tinerii vîslași au pornit în larg (fotografia a 2-a). Peste 
cîteva zile participă la un concurs și trebuie să fie bine 
pregătiți.

Tot pentru un concurs se pregătesc cei ce-au îndrăgit 
sportul velelor. Nici ei nu vor să se lase mai prejos. Iată-i 
deci în luptă cu valurile (fotografia a 3-a).

a..»..

în mod direct acțiunile mari pe toată uni
tatea.

f) Colectivul de conducere al unității 
urmărește ca toți pionierii să învețe bine, 
să fie disciplinați, să participe la activi
tatea obștească. El organizează adunări 
pionierești, concursuri, expoziții, excursii 
prin ținutul natal, întreceri sportive ur
mărind în același timp ca pionierii să nu 
fie supraîncărcați cu sarcini obștești.

g) Unitățile de pionieri care au mai pu
țin de 10 pionieri nu,-și aleg colective de 
conducere, ci numai un președinte de uni
tate.

h) Unitatea de pionieri are dreptul să 
dea pionierilor recomandări pentru a in
tra în U.T.M. Pentru a primi recoman
darea unității, pionierul care dorește să 
intre în rîndurile Uniunii Tineretului 
Muncitor se adresează verbal colectivului 
de conducere al detașamentului. Problema 
recomandării se discută în prealabil în 
colectivul de conducere al detașamentului 
și se hotărăște de colectivul de conducere 
al unității. Pionierii. care au fost primiți 
în U.T.M. și fac parte din activul pionie
resc, rămîn «pe mai departe în aceleași 
funcții.

i) Pentru conducerea unităților de pio
nieri, comitetele raionale și orășenești ale 
Uniunii Tineretului Muncitor numesc in
structori superiori de pionieri. Ei sînt 
aleși dintre acei membri ai U.T.M. care 
sînt cei mai bine pregătiți pentru acea
stă muncă.

j) Instructorul superior de pionieri este 
organizatorul muncii pionierești, educato
rul și tovarășul cel mai apropiat al pio
nierilor, el muncește în strânsă legătură 
cu directorul școlii, cu profesorii și în
vățătorii făcînd parte din consiliul pe
dagogic al școlii sau al casei de copii. 
Munca sa este îndrumată de comitetul ra
ional sau orășenesc al Uniunii Tineretului 
Muncitor.

k) Instructorul superior de pionieri face 
parte de drept din colectivul de condu
cere al unității fiind numit de comitetul 
raional sau orășenesc al Uniunii Tinere
tului Muncitor.

l) Unitatea de pionieri ține legătura cu 
comitetul raional sau orășenesc U.T.M., 
cu conducerea școlii și cu persoanele din 
afara școlii, prin instructorul superior de 
pionieri.

m) Fiecare unitate are drapelul roșu, 
simbolul cinstei și unității tinerilor pio
nieri și devotamentului lor față de patrie, 
față de cauza Partidului Muncitoresc Ro
mîn. Drapelul unității se scoate la adu
nările de unitate, parăzi, demonstrații și 
serbări. Drapelul este purtat de stegarul 
unității însoțit de alți doi pionieri, care 
formează garda drapelului. Unitatea are 
goarnă și tobă.

n) Unitatea își desfășoară activitatea 
pe baza unui plan, ține cel puțin o adu
nare Pe pătrar. în unitățile de pionieri 
upde nu sînt detașamente, adunările uni
tății se țin cel puțin odată pe lună.

2, Detașamentul de pionieri

a) Detașamentele de pionieri se crează 
în toate unitățile de pionieri care au peste 
20 de pionieri. în școlile mixte și detașa
mentele sînt mixte. Unitățile de pionieri 
care au 10-20 pionieri nu se împart pe de
tașamente. Detașamentul se constituie de 
regulă din pionierii din aceeași clasă sau 
din clase apropiate.

b) în fruntea detașamentului de pionieri 
se află un colectiv format din 3-5 mem
bri, ales de adunarea detașamentului de 
pionieri prin vot deschis. în prima sa 
adunare, colectivul de conducere alege 
din rândurile sale președintele colectivu
lui de conducere al detașamentului. Cei
lalți membri ai colectivului de conducere 
al detașamentului primesc sarcini tempo
rare pe baza necesităților muncii.

c) Pentru conducerea detașamentelor de 
pionieri, comitetele raionale și orășenești 
U.T.M. selecționează, pregătesc și numesc 
instructori din rândul celor mai activi 
utemiștl din școlile medii, institute de în
vățământ superior, întreprinderi, institu
ții, G.A.C., G.A.S., S.M.T., recomandați 
de către organizațiile de bază U.T.M. 
Aceștia muncesc sub conducerea instruc
torilor superiori de pionieri' și în strânsă 
legătură cu învățătorul și dirigintele cla
sei. Instructorul de detașament intră de 
drept în colectivul de conducere al deta
șamentului.

d) Sub conducerea instructorului de de
tașament și împreună cu învățătorul sau 
dirigintele clasei, colectivul de conducere 
al detașamentului organizează întreaga 
activitate a detașamentului. Detașamen
tul își desfășoară activitatea după un 
plan de muncă întocmit pe un pătrar șco
lar. El ține cel puțin o adunare pe lună.

e) Fiecare detașament are un steag roșu 
triunghiular, pe care se scrie numărul 
detașamentului, dat de colectivul de con
ducere al unității. Steagul detașamentului 
este purtat de un singur stegar și este 
scos la adunările detașamentului, demon
strații și parăzi. Detașamentul are o 
goarnă și o tobă.

3. Grupa de pionieri

a) Grupele de pionieri se crează în toate 
detașamentele care au peste 10 pionieri, 

precum și în unitățile de pionieri care ai 

10-20 de pionieri. Grupa de pionieri se 
constituie ținînd seama de dorința pionie
rilor, cuprinzând pionieri din aceeași clasă. 
Grupa pionierească este colectivul unde 
se poate manifesta din plin inițiativa și 
activitatea creatoare a copiilor-

b) în fruntea grupei se află președin
tele de grupă, ales la începutul anului 
școlar de adunarea grupei, prin vot des
chis. Președintele de grupă răspunde în 
fața colectivului de conducere al detașa
mentului de întreaga activitate a grupei.

c) Grupa nu are plan de muncă. Ea 
lucrează pe baza sarcinilor primite din 
partea colectivului de conducere al deta
șamentului și pe baza propunerilor mem
brilor grupei. Grupa ține adunări de 
două ori pe lună.

4. — Membrii și președinții colectivelor 
de conducere ale unităților și detașamen
telor și președinții de grupe poartă pe 
mîneca stingă, mai sus de cot, semne dis
tinctive de culoare roșie, cu lungimea de 
4 cm. și lățimea de 1 cm.

— Președintele colectivului de condu
cere al unității poartă trei semne.

— Președintele colectivului de condu
cere al detașamentului și membrii colec
tivului de conducere al unității poartă 
două semne.

— Președintele de grupă și membrii 
colectivelor de conducere ale detașamen
telor poartă un semn.

IV. ORGANIZAȚIA RAIONALĂ, 
ORĂȘENEASCA, REGIONALĂ 

ȘI REPUBLICANĂ 
A PIONIERILOR

a) Unitățile de pionieri din toate șco
lile dintr-uî) raion sau oraș formează or
ganizația raională sau orășenească a pio
nierilor.

b) Organizația raională sau orășenească 
a pionierilor are drapelul roșu pionieresc, 
care^este scos la demonstrații în zilele 
sărbătorilor naționale și revoluționare, la 
adunările pionierești și alte acțiuni de 
masă desfășurate de organizația raională 
sau orășenească a pionierilor. Drapelul 
roșu se păstrează la comitetul raional sau 
orășenesc al Uniunii Tineretului Mun
citor.

c) Organizațiile raionale și orășenești 
ale pionierilor dintr-o regiune alcătuiesc 
organizația regională a pionierilor. Con
ducerea organizațiilor raionale, orășenești 
și regionale ale pionierilor se realizează, 
din însărcinarea organizațiilor de partid, 
de către comitetele regionale, raionale și 
orășenești ale U.T.M.

d) Toate organizațiile regionale ale pio
nierilor din țața noastră formează orga
nizația pionierilor din Republica Populară 
Romînă. Din însărcinarea Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
conducerea activității practice a organi
zației de pionieri din R.P.R. revine Co
mitetului Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor.

V. UNIUNEA TINERETULUI 
MUNCITOR, ORGANIZAȚIA 
DE PIONIERI ȘI ȘCOALA

Una din sarcinile principale ale Uniunii 
Tineretului Muncitor este aceea de a în
druma în permanență activitatea orga
nizației de pionieri din Republica Popu
lară Romînă.

Organizațiile Uniunii Tineretului Mun
citor trebuie să îndrume activitatea uni
tăților și detașamentelor de pionieri, pen
tru ca fiecare pionier să constituie un 
exemplu la învățătură și disciplină, în 
comportarea lui în școală, pe stradă, în 
familie și ori unde s-ar afla.

Uniunea Tineretului Muncitor trebuie 
să conducă și să îndrume zi de zi activi
tatea organizației de pionieri, încît ea să 
devină un ajutor prețios al școlii și pro
fesorilor în lupta pentru ridicarea nive
lului la învățătură și formarea discipli
nei conștiente la pionieri și școlari.

Uniunea Tineretului Muncitor trebuie 
să selecționeze și să pregătească temeinic 
cadrele care lucrează în rîndurile pio
nierilor.

Organizațiile Uniunii Tineretului Mun
citor au datoria să se îngrijească de presa 
și literatura pentru copii, de activitatea 
caselor și palatelor pentru pionieri, a ta
berelor pionierești, a secțiilor de copii 
de pe lingă cluburile sindicatelor și bi
bliotecilor publice și a taberelor de copii.

Organizațiile Uniunii Tineretului Mun
citor desfășoară munca în rîndurile pio
nierilor, în strânsă legătură cu organele 
de învățămînt și cu colectivele pedagogice 
ale școlilor și ale caselor de copii.

Directorii de școală, învățătorii și pro
fesorii ajută activitatea organizației de 
pionieri conslderînd-o ca o parte impor
tantă a muncii de învățămînt și de edu
care patriotică a tineretului școlar, ajută 
instructorii superiori și instructorii de de
tașamente în întreaga lor activitate, sti
mulează prin toate mijloacele inițiativa 
și munca pionierilor, creează condiții nece
sare pentru o largă și bogată activitate 
a detașamentelor și unităților de pionieri.

Carte indicată în lista bibliografică 
de cărți obligatorii pentru concursul 
permanent pentru citirea literaturii de 
Itre tineret „Iubiți cartea“.

Momentele și schițele lui 1. L. Cara
giale alcătuiesc o originală și expresivă 
frescă a societății burghezo-moșierești 
dinaintea primului război mondial; ele 
au pregătit marile capodopere ale dra
maturgiei noastre, 
pe care avea să le 
scrie mai tîrziu Ca
ragiale. E ușor astfel 
să recunoaștem în 
persoana „tînărulu 
și distinsului’’ stu 
dent în drept, Corio- 
lan Drăgănescu din „1 empera”, pe viito
rul Rică Venturiano, amplificat, îmbogățit 
cu noi trăsături. De asemenea, ,,avocatul, 
aleg, coleg. I fost deputat, d-i Costăchel 
Gudurău“ poate fi un Trahanache al ora
șului „Telegramelor“, tot astfel Râul ‘Gri- 
gorașcu — un Fănică Tipătescu în deve
nire.

Cu un sarcasm ucigător a răscolit Ca
ragiale mocirla putredei vieți politice din 
timpul său, rupînd jalnica crustă de ono
rabilitate și legalitate ce acoperea mași- 
națiunile de culise, tîrgurile și tocmelile 
de bazar între „hoții și infamii“ de la 
putere și „ai noștri“ din opoziție, toc
meli ce se încheiau mai totdeauna cu un 
„pupat toți piața Endependenți“ și din 
care poporul avea totdeauna de suferit 
cel mai mult.

In nemuritoarea sa schiță „Romînii 
verzi” Caragiale a demascat cu clarvi
ziune naționalismul șovin ca pe o armă 
a exploatatorilor pentru oprimarea celor 
mulți, a dezvăluit esența dle clasă a Șo
vinismului.

Instituții corupte pe care le-a. atacat 
Caragiale cu o neîmpăcată ură în multe 
schițe sînt presa și justiția burghezo- 
moșierească, Presa aservită intereselor 
mîrșave ale burghezo-moșierimii, presa 
de senzație și șantaj, lipsită de scrupule, 
i-a fost bine cunoscută lui Caragiale din 
timpul activității sale de gazetar. Aceasta 
explică în bună măsură faptul că marele

■O'

IPrin gospodărirea sociaSss&a,
la creșterea veniturilor întreprinderii
Convorbire

în vederea sporirii contribuției tinere
tului din industrie la acțiunea de reali
zare a unor cît mai mari acumulări so
cialiste peste plan, e necesar ca el să cu
noască mai bine aspectele economice și 
financiare ale activității întreprinderilor.

Pentru a familiariza pe tinerii cititori 
cu cîteva noțiuni cuprinse în chemarea 
întreprinderilor din regiunea Stalin, 
ne-am adresat contabilului șef de la uzi
nele ,,23 August“ din Capitală. în nume
rele anterioare ale ziarului nostru, el a 
răspuns unor întrebări cu privire la acu
mulările socialiste și realizarea unor ve
nituri sporite prin mărirea productivității 
și reducerea prețului de cost.

Continuăm azi convorbirea noastră, 
întrebare: Cum poate contribui tinere
tul la gospodărirea socialistă a intreprin, 
derii și ce efect are aceasta asupra rea
lizării unor acumulări socialiste sporite ?

Răspuns : Gospodărirea socialistă (în 
limba rusă hozraSciot) este o metodă de 
gospodărire planificată a întreprinderilor 
socialiste. Ea cere măsurarea cheltuielilor 
de producție și rezultatelor producției în 
bani, acoperirea cheltuielilor întreprin
derii din veniturile proprii și asigurarea 
rentabilității producției.

Pentru îndeplinirea cerințelor gospo
dăririi socialiste, tineretul muncitor tre
buie să vegheze l-a aplicarea unui regim 
strict de economii în toate privințele : fo
losirea rațională a utilajului, a energiei, 
a combustibilului, a materiei prime, a 
materialelor, uneltelor etc.

Acestea de altfel sînt probleme de sea
mă prevăzute și în chemarea colectivelor 
unor întreprinderi din regiunea Stalin.

în uzina noastră gospodărirea socialistă 
a început de asemenea să intre în preocu
pările muncitorilor, tehnicienilor și func
ționarilor tineri și vîrstnici.

Noutăți de pe ogoarele craiovene
Treîerișul e pe sfîrșite

La ari-a țăranilor muncitori din comuna 
Orășani, raionul Gura Jiului, munca în
cepe înainte de răsăritul soarelui. Pi-nă 
departe se aude zgomotul batozei. Dacă 
te apropii, poți observa buna organizare 
și ritmul ra-pid de desfășurare a muncii.

Rod bogat încarcă țăranul mijlocaș Ion 
Dragu care a isprăvit de treierat. El a ales 
pentru predarea cotei cel mai bun grâu, 
în altă parte a ariei, alți țărani muncitori 
așteaptă rîndul la batoză.

— Bogat e rodul, nu-i vorbă, glăsuiește 
unul tînăr dintre ei. Dar nu se potrivește 
nici decum cu al colectiviștilor din co
muna noastră. Pricina ? O știți cu toții : 
La gospodăria colectivă și la întovărășire 
lucrul se face la timp și cu tractorul. Ță
ranii muncitori privesc către vorbitor, 
aprobîndu-1 cu încredere.

— Asta așa-i, rupse tăcerea comunistul 
Stan Tînțar. Am să fiu primul care mă 
voi înscrie în întovărășirea ce va lua 
ființă în comuna noastră în toamna 
aceasta.

în așteptarea rândului, sfatul continuă 
asupra aceleiași probleme. La batoză 
munca se desfășoară nestingherit. Cu toa
te că-i cal-d, munca nu slăbește. P° ba
toză lucrează Fugara Marin și Oprea 
Stan. După ce prânzesc, vîrstnici și tineri 
se strâng în jurul uf.emistului Ion Catana 
care le citește din broșura „întrebări și 
răspunsuri despre țărănimea colhoznică“. 
Din cînd în cînd, Catana este întrerupt 
și i se cer lămuriri. Delegatul de batoză, 
Pucă Constantin controlează punctul sâni, 
tar, pichetele de incendiu, fiecare 10c de 
muncă de care depinde desfășurarea ne- 
stînjenită a lucrului. Către seară, carele 
încărcate cu grâu pornesc către sat cu re
colta țăranilor muncitori sau către baza 
de recepție Bechet pentru predarea cote
lor. Munca încetează abia tîrziu după 
apusul soarelui, cînd umbrele înserării 
învăluie pământul.

★
într-una din zile, țăranii muncitori din 

comuna Orășani au chemat la întrecere 
patriotică pe țăranii muncitori din comuna 
Lișteava pentru grăbirea treierâșului. 
Aceasta a fost în săptămâna record care a 
avut loc în raionul Gura Jiului. Se cu

clasic a dat în schițele și momentele des* 
prg presă pagini din cele mai reușite, 
mai copioase și mai virulente ale operei 
sale.

Școala burghezo-moșierească, școală 
----------------. ruptă de popor, idea

listă și ignorantă a 
constituit pentru ma
rele nostru clasic un 
teren fertil în care 
talentul și verva sa 
caustică au dat mi
nunate roade. Cara

giale a creat un personaj caracteristic 
pentru profesorul de tip vechi — „pe
dagogul absolut“ — d-l Marius Chicoș Ros- 
togan, în persoana căruia a concentrat 
toată incultura crasă, toată prostia și aro
ganța pedagogilor școlii vechi creind un 
model de înaltă tipicitate a unui personaj. 
Critica școlii burghezo-moșierești nu s-a. 
redus numai la critica pedagogilor săi, ci 
și la demascarea necruțătoare a racilei 
servilismului și nepotismului care deve
nise o lege supremă a învățământului.

Caragiale a pătruns adine în viața „so
cietății înalte” și a ars cu flacăra ge
niului său satiric și aspectele „vieții in
time” ale acestei societăți, viață plină de 
imoralitate, aflată la cheremul intereselor 
meschine și murdare de afaceri politice 
sau financiare.

Marele clasic al literaturii noastre I. 
L. Caragiale a făcut din scrisul său o 
armă de temut. Această armă poate fi 
preluată de tinerii cititori ai volumelor 
„Momente și schițe“ care își vor întregi 
astfel imaginea formată și cunoștințele 
lor despre România burghezo-moșierească 
a anilor 1880—1910 și vor învăța să lupte 
mai departe împotriva unor rămășițe ale 
trecutului care mai dăinuie în unele 
locuri.

*) Voii. 2. București. E.S.P.L.A. 1955. 
(Biblioteca pentru toți).

Scăderea prețului de cost la unele din 
produsele uzinei noastre din producția de 
marfă comparabilă în trimestrul I a.c. 
față de aceeași perioadă a anului 1954 se 
datorește în mare parte telului mai gos
podăresc în care au fost cheltuite mate
rialele și materiile prime, precum și înlo
cuirii materialelor costisitoare cu altele 
mai puțin costisitoare, fără a dăuna cali
tății produselor.

Totuși aici nu este vorba numai de eco
nomii, ci de pildă, și de asigurarea unei 
proporții juste între creșterea productivi
tății și cea a salariului mediu, prin fixa
rea unor norme fundamentate tehnic, 
care să cointereseze mai activ pe munci
tori la sporirea producției.

Aplicarea metodei gospodăririi socia
liste a făcut posibil ca în anul în curs să 
obținem atât la producția globală cît și 
la producția marfă, în majoritatea sec
țiilor, depășirea principalilor indici de 
plan.

Datorită acestei metode, în prezent sîn- 
tem în măsură să cântărim străduința 
muncitorilor fiecărei secții pentru crește
rea producției și productivității muncii, 
să cunoaștem mai precis lipsurile și defi
ciențele ce se mai manifestă încă în mun
ca noastră și să luăm .măsuri pentru în
lăturarea lor. în ultimele luni ale aces
tui an colectivul secției forjă d'n cadrul 
uzinei noastre a dat dovadă de înțele
gerea avantajelor aplicării metodei de 
gospodărire socialistă, fapt care a făcut 
ca aci să se obțină o serie de rezultate po
zitive.

Pe viitor, din partea tineretului în
tregii uzi-ne, noi așteptăm o și mai mare 
străduință în realizarea unui regim sever 
de economii, în vederea creșterii venitu
lui net al uzinei, pentru cît mai mari 
acumulări peste plan.

venea deci ca, in cadrul întrecerii cu ță
ranii muncitori din Lișteava, cei din Oră
șani să muncească cu și m-aj mult spor, 
ca să nu rămână de rușine.

în acea săptămână au treierat o canti
tate mult mai mare decît cea planificată, 
astfel că au ajuns la 80 la sută din can
titatea ce trebuie să fie treierată. Batoza 
a ajuns atunci să bată peste 25.000 kg. de 
grîne pe zi. Pe arie treierișul este pe 
sfîrșite. Recolta țăranilor muncitori din 
Orășani este bogată, ajungând la 2000 kg. 
boabe ța hectar.

Corespondent voluntar, 
IOAN MACEȘANU

Cum spune știința
în preajma comunei Peștea-na-Jiu, re

giunea Craiova, grînele, mai ales orzul, 
au căpătat culoarea bronzului. Culoarea 
asta arată că-s bune de strî-ns. Acest lu
cru îl cunoaște și țăranul muncitor Nico- 
lae P. B-lîndul.

— Orzul nostru a dat în pîrgă, Mîine 
începem secerișul, se adresă el cu bucu
rie în grai neveste-si. Secerile le avem 
gata ascuțite, ulciorul pregătit, așa că 
putem porni.

— Și de ce chiar mîine, omule ? Nu mai 
sînt zile în săptămînă, că doar azi e abia 
luni. Doar n-om fi noi mai cu moț decît 
alții, să începem secerișul marțea ? îi 
spuse femeia.

— Ba nu, făcu hotărât bărbatul. Facem 
cum spune știința. Cartea și agronomul 
ne învață că grînele se seceră imed:at ce 
au dat în pîrgă. Dacă secerăm orzul după 
sfaturile băbești, ne alegem cu pagubă- 
Te-ai împăca cu așa ceva ? N-ar fi mai 
mare păcatul de truda noastră de peste 
an ?

— Deh, știu și eu ? Dacă așa spune 
știința... Să începem mîine... Să începem.

A doua zi, țăranul muncitor Nicolae P. 
Blîndul a pornit dis-de dimineață cu ne
vasta la seceriș. Orzul Iu1 era bin? cont, 
de aceea l-a adunat cu multă grijă, le- 
gî-ndu-1 în snopi.

Nici țăranii muncitori Ion Cilibiu. Ion 
C. Sișu, Ion D. Blîndul, Grigore Coco- 
ranu și Nicolae Bă-descu n-au ținut seama 
că-i marți și au ieșit să adune rodul 
holdelor de orz.

Corespondent 
I. SBTRCIOG
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Muntele Găina. Tn acest punct de pe harta țării în care își 
dau întîlnire patru regiuni — Clujul, Aradul, Oradea, 
Hunedoara,

fiecare dintre ele aducînd vederile, aromele, cìntecele, obi
ceiurile, jocurile, florile și cuvintele sale specifice,

Clujul dăruind îmbinarea dintre bogatele tradiții cărtură
rești cu truda sfredelitorilor de piatră în căutare de 
aur șl cu meșteșugul celebru ale făuritorilor de tulnice, 
butoaie șl ciubere,

Aradul aducînd faima meșterilor în fier, a celor care îmbină 
măiestrit, bucată cu bucată, miraculoasele unelte care, 
la poruncă, vor naște apoi alte unelte,

Oradea venind cu comoara neprețuită a mîinilor care fac 
să rodească lanuri binecuvîntate de soare pe cîmpiile 
ce.șl pierd orizontul departe în pusta maghiară.

Hunedoara, severă șl măreață, ureînd din adâncimile mine
lor de cărbuni și coborînd din înălțimile furnalelor,— 
giganți puternici și prietenoși cu cei care le dau viață 
zi și noapte, necontenit,

așa dar patru dintre cele mai bogate și mai întinse regiuni 
ale patriei noastre și-au întins brațele unele spre altele 
cuprinzând în strînsoarea lor muntele Găina,

mai înalt de 1440 metri în punctul cel mai de sus al 
platoului său și nu abrupt, ci cu unduiri blinde, pline 
de îngăduință pentru pasul călătorului,

avînd o altă manifestare a spontaneității deeît îngrămă
direa explozivă și haotică a stîncilor,

anume o dezlănțuire a bucuriei și vitalității populare, a 
geniului și spiritului moților care locuiesc la nord și 
la sud, la răsărit și la apus, în patru regiuni felurite, 

de mult vestitul între hotarele țării, tîrgul de fete de pe 
muntele Găina.
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★
Mai bine, mai cuprinzător și mai bogat deeît pădurile, 

legendele sînt acelea care îmbracă muntele de jos pînă 
sus, sporind poezia întîlnirii anuale a moților din cele 
patru regiuni prin povestea găinii fermecate, cea care 
oua la fiecare răsărit de ziuă cîte un ou de aur, neștiut 
de nimeni și cu atât mai neasemuit,

pînă cînd oamenii împrejurimilor, prinzînd de veste, au 
început să caute a pune mîna pe avuția aceasta.

iar găina, speriată și supărată a fugit atunci la locul căruia 
i se spune azi Roșia Montana, ouîndu-se acolo cu aur 
— aurul de la Roșia Montana.

Pare astăzi legendă însuși tîrgul de fete, obicei al vechi
lor timpuri, născocit nu de o înclinație spre neobiș
nuit șl excentric, ci de nevoile adevărate ale moților, 

pe atunci pribegi fără odihnă în căutarea pîinii de toate 
zilele, vînzători sărmani al obiectelor lucrate de ei 
cu migală, colindători nefericiți, pe meleaguri prea 
depărtate de locurile natale, 
chiar dacă erau lă ei acasă, păstori prea mult răzlețiți 
unii de ceilalți prin văi și viroage, prin păduri întinse 
șl colți de stîncă aspră,

prea răzlețiți pentru ca flăcăii și fetele să poată lega zil
nic cunoștință, și s-o reîmprospăteze mereu pînă la 
deplina înflorire a dragostei lor.

Peste amintirea tîrgului unde fetele suiau în samare lăzile 
de zestre, orînduindu-le apoi frumos în fața lor în 
așteptarea pețitorilor,

refuzați rînd pe rînd pentru o pricină sau alta, pînă la 
sosirea celui ales, căci unul tot era ales, știut deobicei 
dinainte, poate de la tîrgul din celălalt an,

peste tîrguiala îndelungată a părinților și fala însurățeilor 
care coborau spre noua și săraca lor locuință,

peste aceste amintiri mai plutește suflul răscoalelor trecute, 
cînd cîntarea moațelor din tulnice avea altă țintă deeît 
desfătarea auzului, 

fiind semnale prelungi ce 
dealuri, chemînd pe 
locul bătăliei, 

care uneori se aruncau 
de minciunile împărățiilor.

★
mult nu se măi vînd fetele moților pe tocmeala părinți

lor, nu prea de mult a încetat să mal apese și jugul asu_ 
pritorllor moțlmii, dar și acum ca mai demult, la mij
locul lui iulie de cu noapte parcă încep să se miște 
pădurile,

ureînd spre culmea golașă a Găinii, ureînd dinspre Avram 
Iancu, dinspre Bulzești, dinspre Obîrșia, pe toate pote
cile vechi șî noi, știute sau descoperite acum,

de la miezul nopții șuvoaiele de oameni urcă asemenea 
pădurilor, urcă înfruntînd oboseala numai și numai ca 
zorii să-i găsească sus,

pentru ca soarele cît roata carului să-i salute acolo, dăruin- 
du-le splendoarea apariției sale șl încîntîndu-1 cu 
rumenirea treptată a vastelor cuprinderi,

treceau în salturi uriașe peste 
răzvrătiți și îndemnîndu-i spre

în

De

cu ochii țulburați, împăienjeniți

de la Vîrful Bihariei la masivul albăstrui al Făgărașului, 
de la munții Metalici cu șaua Vulcanului la pietroșii 
Gilăului, cunună uriașă, copleșitoare, în mijlocul căreia 
Găina îi primește cu supunere și bucurie pe stăpînii 
pământului.

La ora 5 dimineața, tîrgul este de mult început.
Spinarea verde a muntelui este acum împestrițată într-o 

mie de culori, covor pitoresc prin jocul continuu al 
liniilor și al petelor și prelungit prin potecile subți . 
ca niște franjuri,

căci oamenii continuă să urce, necontenit, pe jos, călare 
sau cu căruța și de cum ajung aștern velințe pe care 
își așează frumos lucrurile aduse la vînzare, 

cei din Hălmăgiu pun ulcele de lut smălțuite cu grijă, cei 
din Arieșeni înfig furci și greble cu coada în jos, cu 
colții spre cer,

moții din Obîrșia, din preajma Băii de Criș și cei din Tîr- 
năvița, comune de olari, își desfac repede ploscuțele 
ce poartă cuvenita „amintire de pe muntele Găina — 
1355“,

fetele încearcă tulnicele cu cîteva acorduri prelungi, tîn- 
guitoare, de parcă leagănă munții, bătrânele cercetează 
cu ochi atent calitatea ciuberelor mari șl mici, toate 
împodobite, nevestele tinere, purtînd pieptărușe negre, 
țintate, așează sugarii la umbră, în culcușuri din alun, 
băiețandrii care încă nu-s flăcăi cumpănesc în mîini 
fluierele — și toată lumea își vede de tîrg.

e o forfotă nesfârșită de la șirurile de dugjiene unde 
orașul a adus și el: cărți și jucării, frigărui și răcori
toare, panglici și oglinzi, vase și linguri, cordoane și 
mărgele, și cîte șl mai cîte,

țăranii care au adus vestitele moacre, mari cît castana, 
(la 17 iulie numai aici se mai mănîncă cireșe) și miere 
aurie cu faguri cu tot, și fragi pufoși, ispititori în coșu- 
lețe împletite și, iarăși, cîte și mai cîte... 
flăcăi din Gîrda care au cumpărat -căte o toporișcă 
s-au întins pe iarbă Și deschid, tacticos, o cutie de 
conserve,

locotenentul Leahu Nicolae care-și potrivește concediul așa 
fel îneît an de an să fie acasă în Avram Iancu pe 
timpul acesta — și-a așternut acum masă lingă bătrînii 
săi, cinstind cu veselie,

grupul gălăgios al muncitorilor din brigada artistică de agi
tație a întreprinderii de la Gura-Barza se pozează 
à la minut neeăjindu-1 grozav pe fotograful bătrân care 
scoate capul din mâneca de pîhză neagră, rugîndu-i să 
nu mai cìnte pentru că altfel vor ieși „mișcat“, • 

om tînăr, cu punguță tricotată petrecută de găt strigă 
„vin, fătuță, să-ți iau limonadă“, un moș îșj joacă 
baba,

de cîte decenii sui neostenită pe munele Găina, Ileană 
Furdea din Bulzești, care „vii în tot anul“, dar mîn- 
drețe de tîrg ca în anul ăsta spui că n-ai mal văzut ?

★
Moții stau strìnsi în jurul estradei ascultînd cu mulțumire 

fanfara militară din Cluj, atenți la competițiile de gim
nastică și la gala de box a tinerilor sportivi din Turda, 

răsplătind cu căldură strădaniile corurilor muncitorești, 
supunîndu-se docil rugăminților operatorilor cinema
tografiei care umblă filmînd ici șl colo,

moții, ei, oamenii aspri deschid larg brațele munților către 
civilizație, către tot ce vine la ei cu dragoste și înțe
legere,

către Lazăr Vasile. de la „Electromontaj“-Cluj șl acum 
lucrător la o linie ferată, care, înțelegîndu-se din 
ochi cu muzicanții i_a tras o învîrtită pe cinste pen
tru desfătarea privitorilor,

către locotenentul Leahu, către muncitorii de la Gura-Barza, 
către operatorii cinematografici, către directorul Șco
lii medii de coregrafie din Cluj, tovarășul Stroe care 
le urmărește pașii de dans, reținînd tactul și mișcarea, 
către excursioniștii veniți de departe, către toți prie
tenii lor, deschid moții brațele munților.

Timpul năvălește în conștiința oamenilor din Munții Apu
seni, intrînd în stăpînire temeinică, ceea cé se observă 
uneori într-o surprinzătoare manifestare de artă, 

ca în această ploscă scumpă ce trece din mină în mînă, 
privită cu admirație justificată, căci lemnul ei este 
inimă de frasin șl marginile alternează cercuri roșii de 
prun și albe de dud, iar cele două fețe, sculptate cu o 
migală și un gust artistic mai presus de orice critică, 

poartă săpate cuvintele încărcate de o extraordinară sem
nificație, „lucrată în sec. XX de Heller Nicplăe din 
Avram Iancu“,

luați seama așa dar, o ploscă lucrată în sec. XX de Heller 
Nicola« din Avram Iancu, cuvinte prin care autorul lor 
face dovada demnității unui artist care se plasează 
conștient în epoca sa măreață, demnă de eforturi crea- 
toare, demnă de inscripții fără moarte. »
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In preajma sărbătorii lor, minerii din 
Lupani se află la loc de frunte în între
cerea dintre colectivele de mineri din Va
lea Jiului.

Muncitorii și tehnicienii din sectoarele 
I și III, care se numără printre sectoarele 
fruntașe ale minei, și-au îndeplinit sarci
nile de plan pe luna iulie cu 4 zile înainte 
de termen. Brigăzile conduse de Ion Bala-

In cinstea zilei minerului
ban și Gherasim Neleaga au extras fie
care în cursul lunii iulie, aproape 700 tone 
de cărbune peste plan. Brigăzile de tine
ret au extras de asemenea pînă la 28 iu
lie, 2401 tone de cărbune peste plan. La 
30 iulie, colectivul minei Lupeni își în
deplinise planul la extracția de cărbuni 
în proporție de 102,1 la sută.

Succese în muncă obțin și minerii care 
lucrează la înaintări. Aplicând metoda gra
ficului ciclic, brigăzile conduse de mine
rii Emil Costaș, Ion Dobai și Constantin 
Sirop, din sectorul IV B„ Ion Popa, Mi- 
hail Moraru și Andrei Lucapi, din secto
rul I B. și alții își depășesc în fiecare zi 
sarcinile de plan cu peste 40 la sută.

(Agerpres)

/n marea familie a
Se împlinesc în aceste zile 15 ani de la intrarea Litu

aniei, Letoniei și Estoniei în familia popoarelor marii Uni
uni Sovietice.

înapoiate în trecut, aceste țări au devenit republici libere, 
cu o economie înfloritoare, cu o cultură înaintată națională 
în formă și socialistă în conținut.

In R.S.S. Letonă s-a dezvoltat intens industria construc
toare de mașini și industria alimentară. Producția globală 
a întregii industrii a Letoniei a crescut în anul 1954 de 
5,2 ori in comparație cu anul 1940.

învățămîniul a cunoscut o înflorire mare în anii puterii 
sovietice. In anul 1940 în Letonia existau doar 3 institute 
de învățămînt superior. Astăzi numărul lor a ajuns la 10.

Fotografia nr. 1 reprezintă secția de montare a vagoa
nelor de tramvai din uzina constructoare, de vagoane din 
Riga, capitala Letoniei.

Largi posibilități de dezvoltare are tineretul din Estonia. 
Căile științei și culturii sînt deschise în fața fiecărui tînăr. 
In Estonia burgheză nu exista nici o școală pentru tinere
tul muncitor. Astăzi sînt 64 de școli de acest fel. Pe lîngă 
Universitate, în mica Estonie se mal găsesc încă 6 insti
tute de învățămînt superior. In Academia agricolă din Esto
nia, 90 la sutăx-din studenți sînt fii de țărani. Fotografia 
nr. 2 pe înfățișează pe învățătoarea Olga Kotaks de la 
Școala nr. 17 din Tallin, în timpul predării lecției în fața 
elevilor.

Și R.S.S. Lituania a înflorit în anii puterii sovietice. 
Un avînt deosebit a cunoscut industria. Din anul 1949 Litu
ania produce vase de pescuit și vase de pasageri. Uzinele și 
fabricile din Lituania execută cele mai diferite produse: 
vase, turbine, electromotoare, strunguri, aparate de pre
cizie, biciclete și mașini agricole etc. Numai în anii 
1946-1950, în Lituania au intrat în funcțiune peste 2.000 
întreprinderi industriale.

Orașele cunosc o deosebită dezvoltare. înfloresc continuu 
capitalele republicilor baltice. In fotografia nr. 3 — clădirea 
Consiliului de miniștri din Capitala Lituaniei — Vilnius.

popoarelor sovietice

unui munte, e plină azi de culorile între
gii lumi. Pe o estradă, un program ceh; 
zadarnic încercăm să-l urmărim. Două cu
vinte romînești schimbate și un grup de 
tineri din diferite țări ne și înconjoară- In 
fața acestor creioane ascuțite capitulăm 
necondiționat. Trece o bună bucată de 
vreme. Pînă aici, pe strada Marzqlkows- 
ka, spre Piața Constituției reușim să ne 
croim drum printre cereri de autografe. 
O coloană de tineri varșovient ne taie 
calea ; se produce o învălmășeală.

Dincolo de glumele ușoare purtăm. în 
suflet o bucurie adîncă și puternică. Alal
tăieri, ieri, azi, ori de cîte ori ne-arn aflat 
printre varșovieni, am simțit din plin că 
sîntem între prieteni.

La fel ca tinerii delegați romîni sînt 
salutați de tineretul de pretutindeni oas
peții de onoare ai Festivalului din R.P.R. 
printre eare Luda Sturza Bulandra, Geor- 
ge Vraca, Angelica Rozeanu, academicia
nul Vasile Mîrza, Arta Florescu, Marcel 
Breslașu și alții. Ei sînt înconjurați cu 
drag de oamenii de cultură veniți din ce
le patru colțuri ale pămîntului. In fața 
hotelului M.D.M. — extraordinar! — o ne
gresă în iie; o are ca amintire de la 
Festivalul de la București. Ne căutăm 
drumul. Pe carnetul nostru înfloresc cu- 
r.înd noi semnături ale unor vechi cunoș
tințe : Giordanino Ernesto din Torino, 
Hari Liberman din Bruxelles și alții, 
oaspeți ai țării noastre la trecutul Fes
tival. Ne apropiem din nou de Piața Pa
latului Științei și Culturii. Mii de oameni 
ascultă la difuzoarele uriașe fixate în ju
rul Pieței. Se aud imitate toate animalele 
pămîntului. Cine face la Varșovia concu
rență lui Mircea Crișan ? E Mircea Crișan 
însuși! In Piață are loc un program na
țional al delegației noastre. Miile de spec
tatori din peste 100 de țări au urmărit 
cu mult interes admirabilul program ofe
rit de orchestra populară a ■ ansamblului 
U. T. M. condusă de Ionel Budișteanu și 
echipa de dansuri populare din același an
samblu. Solistul Damian Luca, care a cîn- 
tat la nai o horă și o sîrbă, Tocariu Vic
tor. maistru la fluieratul artistic, Ange- 
la Moldovan, voce, Nicolae Băluță la 
clarinet au fost aplaudați furtunos. Ne 
apropiem de sfîrșitul concertului, cînd, 
lîngă noi vin prietenii care au asistat 
înainte, în cel mai frumos parc al Var
șoviei, la programul internațional de ba
let oferit în această după amiază de de
legația Finlandei, Ungariei și R.P.R. Ei 
ne povestesc că Gabriel Popescu și Irinel 
Liciu, Simona Ștefănescu și Gelu Barbu, 
Pușa Niculescu și Gheorghe Cotovelea au 
entuziasmat spectatorii, au cules ropote 
de aplauze prin dansurile interpretate.

cutiv hotărăște să considere rezoluția 
asupra ruperii legăturilor cu conducerea 
Uniunii Tineretului Popular din Iugosla
via adoptată de Consiliul Executiv în 
sesiunea sa din ianuarie 1950 ca rezolu
ție greșită, neconformă cu activitatea 
F.M.T.D. consacrată unității, cooperării 
și prieteniei între tineret și organizațiile 
sale din toate țările. Comitetul Executiv 
speră sincer în restabilirea relațiilor 
prietenești și cea mai largă cooperare în
tre F.M.T.D. și Uniunea Tineretului 
Popular din Iugoslavia pentru cauza uni
tății tineretului, a prieteniei și păcii în 
lume.

Cealaltă rezoluție a Comitetului Exe
cutiv se referă la restabilirea de relații 
normale între F.M.T.D. și unele organi

~~~~ Jocul și dansul la Festival
— Hai să învățăm să dansăm ! La 1 august, înainte de amiază, 

tineretul polonez a organizat în parcul școlilor un concurs sub lozinca ( 
„Să învățăm jocurile și dansurile Festivalului“. Membri ai delegațiilor 
cehă, germană, chineză, franceză și engleză au luat parte la el. Jocu- 
rile șl dansurile Festivalului au plăcut tuturor participanților. Jocul numit ( 
„Logodnicii, căsătoria“ a avut cel mai mare succes. *-«*•••’«>
să găsească într-un grup de tinere fete, presupusa sa t , 
„Găseșie-mă", compus de un coregraf bine cunoscut în Polonia, dans 
asemănător „Periniței“ romînești a plăcut, de asemenea. Un grup de 
delegați cehi a demonstrat un dans interesant, numit „Polka“.
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NE STRÎNGEM MÎINILE
Și acum din nou la plimbare, prin 

Varșovia.
împreună cu cîțiva tineri francezi care 

au asistat, la spectacolul nostru din Piața 
Stalin plecăm în cantonamentul delega
ției tineretului din Franța. Aici îl întîl-

nim pe Paul Laurent, unul din conducă
torii Uniunii Tineretului Republican 
Francez (U.J.R.F.). Un interviu 1 Nu. 
Discuția în care s-au atins nenumărate su
biecte. O discuție cu un prieten. Am fă
cut o comparație: delegația franceză la 
București și la Varșovia. Paul Laurent 
spune : „Ceea ce am realizat în doi ani 
s-a cristalizat azi la Varșovia. Delegația 
noastră deosebit de variat alcătuită, mă 
refer nu numai la faptul că sînt repre- 
zentați studenți, muncitori, țărani, dar 
aci sînt Prezenți sute de tineri care pînă 
nu de mult erau departe de noi. O sin
gură cifră. Aproape 50 la sută din dele
gație este alcătuită din tineri care fac 
parte din organizații neafiliate la 
F-M.T.D. Sînt tineri catolici, socialiști, 
tineri din organizații 
și asociații sportive 
ș; culturale, membri 
ai Ligii de învăță
mînt, Asociației ge
nerale a studenților 
din Grenoble și din 
Strassbourg. Aflînd 
aceasta ne grăbim 
să scoatem din ser
vietă textul ce l-am 
primit azi, al rezo
luției Comitetului Executiv al F.M.T.D. 
ce a avut l°c la 27—28 iulie la Varșovia.

Cele spuse de Paul Laurent, dau parcă 
o imagine concretă celor indicate în re
zoluție. Eforturi și mai susținute de lăr
gire a mișcării democratice internațio
nale de tineret, găsirea unor punți de în
țelegere cu cît mai numeroase și mai di
ferite organizații. Iată în esență cuprin
sul rezoluțiilor asupra sarcinilor viitoare 
ale F.M.T.D.; stabilirea de legături sau 
întărirea lor cu Adunarea mondială a ti
neretului, cu Uniunea Națională a tine
retului socialist, Asociația mondială a ti
nerelor și tinerilor creștini ca și cu alte 
organizații. Sportul, activitatea culturală 
sînt mijloace importante de înțelegere și 
acest lucru îl subliniază Rezoluția Comi
tetului Executiv al F.M.T.D. Toate aceste 
organizații pot să-și desfășoare activita
tea și în această direcție; și pentru că 
sîntem în cantonamentul delegației fran
ceze trebuie neapărat să amintim de co
rul din Beauvais condus de abatele de 
Bazelaine, de teatrul Fabri și ansamblul 
regional din Bordeaux. Ele sînt prezente 
la Festival și vă promitem pe curînd dragi 
cititori o relatare de la spectacolele de
legației franceze.

Ne pregăteam să vizităm cantonamen
tul, cînd unul din noi sosește cu cele 
două rezoluții ale Comitetului Executiv 
al F.M.T.D., direct de la Casa Presei.

Textul uneia dintre rezoluții se referă 
la relațiile dintre F.M.T.D. și Uniunea 
Tineretului Popular din Iugoslavia. In 
rezoluție se arată că atitudinea nejustă
a F.M.T.D. față de Uniunea Tineretului 
Popular din Iugoslavia și ruptura care a 
urmat în relațiile dintre aceasta și 
F.M.T.D. nu slujesc intereselor unității 
mișcării democratice de tineret.

In încheierea rezoluției. Comitetul Exe-

zații din țările scandinave.
La Casa Presei rezoluțiile aduse la ore 

tîrzii au făcut ca nenumărați ziariști să 
ceară din nou legătura cu redacțiile lor. 
Sînt prezenți la Varșovia acum și zia
riști ai ziarelor iugoslave.

E tîrziu...
BERETA

Dar nu putem încheia reportajul. La 
ieșirea din cantonamentul delegației ti
nerilor din Franța ne întîlnim cu un 
tînăr francez care poartă un basc, 
pe care sînt prinse zeci de insigne. Vrem 
să facem schimb și fiind siguri că e stu
dent italian încercăm să ne înțelegem 
prin semne, printr-o limbă mai mult ro- 
mînă și mai puțin italiană. Nu reușim. 
Ne pregătim de despărțire cînd mai fa
cem ultima încercare în franceză. Și 
spre mirarea noastră aflăm că noul nos
tru amic nu este de undeva din însorita 
Calabrie, ci din cetatea țesătorilor 
francezi, din Lyon. Aflînd că sîntem ga
zetari el ne scrie o declarație : „Sosind 
la Varșovia bereta mea de student e 
foarte remarcată. Și care-i cauza acestei 
explicații ? Bereta e rezultatul unei 
foarte vechi tradiții studențești care se 
explică prin aceea că unirea tuturor 
acestor insigne venite din multe și multe 
țări e pentru noi o nouă dovadă a unită
ții tuturor studenților și a întregului ti
neret din lume și a prieteniei care se în
firipă între toți.

Michel Mallez, vice președinte al Uni
unii Studenților din Lyon, Franța“.

Acum, pe bascul lui Michel se găsește 
și insigna U.T.M. Sîntem uniți, sîntem 
mulți, sîntem prieteni.

S. BRAND 
F. CERBU

T. MAZILU

Intîlnirile internaționale sportive prietenești

întreceri pasionante — performanțe superioare
VARȘOVIA 2 (prin telefon de la tri

misul special a-1 agenției „Agerpres”).
Cea de a doua ediție a întâlnirilor in

ternaționale sportive prietenești, care a 
fost deschisă luni la Varșovia, a conti
nuat marți pe diferitele stadioane și baze 
sportive din capitala poloneză.

Desigur că în centrul atenției s-au si
tuat competițiile atletice care au atrag pe 
stadionul CWKS aproape 20.000 de spec
tatori.

Atletism
în prima zi, cel ma; bun rezultat a fost 

obținut de atletul sovietic Oto Grigalka, 
care a cîștigat proba de aruncare a greu
tății cu performanța de 17,05 m. (cea mai 
bună din Europa din acest an).

O luptă pasionantă s-a dat în finala 
probei de 10.000 m. plat, la startul căreia 
au fost prezenți campionul olimpic Emil 
Zatopek, fostul campion sovietic Anu- 
friev și alți specialiști ai acestei probe. 
După ce mult timp Anufriev a alergat 
cot la cot cu Zatopek, punîndu-1 deseori 
in dificultate, atletul cehoslovac a reușit 
datorită finișului său caracteristic să 
treacă primul linia de sosire, cronometrat 
cu timpul de 29’36’’ .Anufriev s-a clasat 
pe locul doi în 29’42”.

Proba de 80 m. garduri feme; a fost 
cîșt-'gată de campioana olimpică, austra
liana Shiriey Strickland care a realizat 
timpul de ll”l/0. Atleta romînă Ana Șer- 
ban a obținut în serJ^ timpul de ll”7/10.

Cum era de așteptat atletul maghiar 
Odon Foeldessi a obținut victoria în proba 
de săritură în lungime cu performanța 
ue 7,42 m. Pe locul doi s-a clasat Kopi- 
lowski (R.P. Polonă) — 7„29 m. jar Pe locul 
tre, Popov (U.R.S.S.) — 7,23 m. Tot ieri 
S-au disputat seriile și calificările la mai

multe probe. Reprezentantul nostru Sud- 
rigean s-'a calificat în semifinala probei de 
400 m. plat, realizlnd timpul de 48”7/10, 
la fel ca Ignatiev (U.R.S.S.).

Scrimă
în sala Academiei de educație fizică 

a început turneul de floretă la care par
ticipă 32 de scrimeri din U.R.S.S., R. P. 
Polonă, Australia, R.P.R., Egipt. R. D. 
Germană, R. P- Bulgaria și R. Ceho
slovacă. în primele întilniri reprezentanții 
noștri au repurtat frumoase victorii, ca- 
lificîndu-se pentru turul următor. Astfel, 
Tudor ILie, care participă în. seria întîia. 
a obținut 6 victorii fără nici o înfrîn- 
gere. Printre învinșii săi se află polone
zul Mielapa și belgianul Bernar. St. Ta- 
palagă l-a învins pe australianul Pethers, 
iar M. Olănescu pe polonezul Kasmierczi.

Baschet
Peste 4.000 de spectatori au umplut tri

bunele micului stadion Torva unde se 
desfășoară turneul de baschet. Reprezen
tativa masculină a țării noastre a întîlnit 
in primul joc echiRa R. P. Chineze, care 
se bucură de un frumos renume în bas
chetul internațional. Echipa noastră a 
început foarte puternic, realizând coșuri 
spectaculoase chiar din primele minute. 
La pauză scorul a fost de 41—26 în fa
voarea echipei R.P.R. în repriza a doua 
jocul a fost mai echilibrat, totuși bas- 
chetbaliștii noștri au terminat partida la 
o diferență apreciabilă 71—56.

în concursul feminin s-au înregistrat 
următoarele rezultate: R. Cehoslovacă — 
R. D. Germană 102—32 (48—14), R.P. Bul
garia — Liban 91—14 (39—6).

Polo pe apă
La competiția de polo pe apă participă 

ech’.pele selecționate ale U.R.S.S., R- P. 
Ungare, R. D. Germane, R.P.R. și R. P. 
Polone. Ieri, numeroși amatori ai acestui 
sport au venit să asiste la întîlnirea dintre 
echipele U.R.S.S. și R. P. Ungare care 
constituiau o adevărată finală. Jocul a fost 
aprig disputat și de un excelent nivel teh
nic. La pauză jucătorii sovietici conduceau 
cu 3—2, dar în repriza a doua echipa 
maghiară, atacând maj insistent, a reușit 
să-și adjudece victoria cu 5—3. Selecțio
nata R. P. R. întâlnește astăzi echipa 
U.R.S.S.

Tenis de masă
Competiția de tenis de masă se desfă

șoară într-una din sălile mărețului Palat 
de Cultură ,,I. V. Stalin“. Comisia de or
ganizare a competiției a primit în ulti
mul moment Și înscrierea reprezentantei 
noastre, campioana lumii Angelica Ro
zeanu.

în primele partide ale turneului femi
nin au fost înregistrate rezultatele : Isaac 
(Anglia) — Howill (R. P. Polonă) 3—1, 
Jones (Anglia) — Guzik (R. P. Poieni) 
3—0, Lide (R. P. Polonă) — Peters (Ger
mania) 3;—1, Angelica Rozeanu intră direct 
în turul doi.

La turneu masculin participă 64 de ju
cători printre care campionul german Rei- 
man, francezii Hagenauer și Amouretti.

.Astăzi continuă competițiile de atletism, 
scrimă, tenis de masă, baschet și intră în 
concursuri luptătorii, gimnaștii și înotă

torii.

Tinerii patriei noastre cinstesc Festivalul
2.580 cutii de conserve peste plan Schimb de onoare

Pentru tinerii din fabri
ca de conserve „Zagna 
Vădeni“ din raionul Brăila 
ziua de 2 august a fost pH’ 
nă de succese. în această zi 
ei au lucrat în cadrul unui 
schimb de onoare organizat 
în cinstea Festivalului de la 
Varșovia. încă din primele 
ore de muncă brigada de ti
neret care lucrează, la pregă
tirea legumelor pentru con
serve s-a dovedit a fi frunta
șă. în cadrul brigăzii munca 
a fost bine organizată.

Pretutindeni în fabrică 
schimbul de dimineață a fost 
în întrecere. Timpul trecea 
repede. Muncitoarele priveau 
acum graficul de producție 
care indica la ora 12 îndepli
nirea planului , pe întreaga zi, 
deși mai erau 2 ore de lucru- 
Producția ce se va realiza în

următoarele 2 ore urma să fie 
peste planul zilei.

Responsabilul cu întrecerea 
socialistă calcula d9 zor re
zultatele obținute în cadrul 
schimbului de onoare ce avu
sese loc. Cînd muncitorii se 
îndreptau spre case, ia gazeta 
de perete au putut citi : „în 
cadrul schimbului de onoare 
c.e a avut loc azi, s-au obți
nut peste plan 2580 cutii de 
conserve de legume și s-a re
alizat o economie de 645 Iei 
la combustibil și materialele 
auxiliare. Printre cei care au 
obținut cele mai bune rezul
tate sînt tinerii Anghel Ni- 
culae, Vijulie Ioana, Cula 
Costache, Tudorache Andrei 
și alții

Coresnonctent 
MIHAI ANGHEL

TIMIȘOARA (de la cores
pondentul nostru)-

La fabrica de bomboane și 
produse zaharoase „Kandia”, 
din Timișoara a avut loc în 
cinstea deschiderii Festivalu
lui un schimb de onoare în 
cadrul căruia tinerii au obți
nut rezultate deosebit de 
bune. Astfel în ziua schimbu
lui de onoare brigada nr. 2 
și-a depășit norma cu 54 la 
sută, iar brigada „1 Mai“ de 
la secția de împachetat bom
boane cu 64 la sută.

Cele mai bune rezultate au

fost obținute de brigada de 
tineret de la secția laborator, 
condusă de utemista Bejan 
Eugenia. Brigada și-a depășit 
norma cu 96 la sută eviden- 
țiindu-se în mod deosebit 
utemistele Berger Ecaterina, 
Dumitrașcu Eugenia, Olteanu 
Valeria.

în ziua schimbului de onoa
re, s-au dat produse de bună 
calitate și au fost puse în fa
bricație noi sortimente de 
produse zaharoase. Pe luna 
iulie întreaga fabrică și-a de
pășit planul de producție cu 
40 la sută.

Pregătiri pentru sărbătorirea Zilei Marinei R. P. R.
La 7 august, oamenii muncii din patria 

noastră vor sărbători Ziua Marinei 
R.P.R. în cinstea acesțuj eveniment. Aso
ciația Voluntară pentru Sprijinirea Apă
rării Patriei-A V.S. A.P. a inițiat o serie 
de manifestări care vor avea loc în în
treaga țară.

Marinari și ofițeri se vor întîlni în ca
drul unor festivități cu tineri muncitori 
și funcționari, membri ai asociației, cărora 
le vor povesti despre tradițiile marină
rești Și glorioasele fapte de arme ale ma

rinarilor noștri. în principalele orașe ale 
țării vor fi organizate conferințe pub’ice, 
expoziții de navcmodele, machete, foto
grafii șî planșe. în prezent, în marile cen
tre ale țării are loc săptămâna filmului 
marinăresc. Pe Dunăre. Mureș, Bistrița Ș; 
pe Șiret, din cele mai îndepărtate colțuri 
ale țării, zoresc acum spre Constanța 3000 
de tineri purtători ai mesajelor de , dra
goste și salut ale tineretului patriei noas
tre către marinarii flotelor maritime și

fluviale. Aceste mesaje vor fj înmînate 
marinarilor cu prilejul festivităților Zilei 
Marinei R.P.R. care se vor desfășura la 
Constanța. Manifestări asemănătoare, vor 
avea loc și în Capitală, cu prilejul cărora 
vor fi organizate plimbări colective pe la
curile Herăstrău, Tei, Floreasca șl Bă- 
neasa, numeroase reprezentații artistice 
cu subiecte marinărești, o paradă nau
tică, concursuri și jocuri marinărești 
precum și un carnaval marinăresc-



Tratativele dintre reprezentantă
H. P. Chineze și S. II, A* de la Geneva

GENEVA 2 (Agerpres). — TASS trans- 
hiite: Prima ședință a reprezentanților 
Republicii Populare Chineze și Statelor 
Unite ale Americii a durat 50 de minute.

Luînd primul • cuvîntul, reprezentantul 
R. P. Chineze, Van Bin-nan, a comunicat 
că la 31 iulie guvernul Republicii Popu
lare Chineze a adoptat hotărîrea de a 
pune în. libertate înainte de termen 11 
aviatori americani care în aceeași zi au 
părăsit R. P. Chineză. Sper, a declarat 
Van Bin-nan. că acest pas al guvernului 
chinez va avea o influență favorabilă asu. 
pra desfășurării actualelor tratative.

Van Bin-nan a declarat că tratativele 
nu trebuie să se limiteze numai la pro
blema repatrierii reciproce a cetățenilor 
celor două state, ci trebuie să se ocupe 
și de alte probleme practice care Intere
sează ațît R. P. Chineză cît ș] S.U.A.

Van Bin-nan și-a exprimat convingerea 
că prin eforturi comune tratativele vor 
atinge țelurile înalte ce le stau în față.

După aceea reprezentantul R. P. Chi-
★

GENEVA 2 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 2 august, la orele 10 a avut loc cea 
de a doua ședință a ambasadorilor Re
publicii Populare Chineze și Statelor Unite 
ale Americii, care a durat aproximativ 
o oră.

După încheierea ședinței, a fost dat pu
blicității următorul comunicat comun :

neze a propus ordinea de zi a tratative
lor.

Reprezentantul Statelor Unite ale Ame
ricii, A. Johnson, a arătat că a ascultat 
ou bucurie și recunoștință declarația re
prezentantului R. P. Chineze cu privire 
li repatrierea aviatorilor americani. El 
a declarat în continuare că es’te de acord 
cu ordinea de zi a tratativelor propusă de 
Van Bin-nan

După încheierea primei ședințe a fost 
dat publicității următorul comunicat co
mun :

„La 1 august 1955, trimișii Republicii 
Populare Chineze și Statelor Unite ale 
Americii au avut prima lor ședință la 
Geneva. Pe baza înțelegerii comune a 
fost adoptată următoarea ordine de zi 
pentru tratative:

1. Repatrierea de către cele două părți 
a persoanelor civile.

2. Alte probleme practice care există 
între cele două țări.

S-a hotărît ca următoarea ședință să 
aibă loc la 2 august, ora 10”.

★

„La 2 august 1955 a avut lec la Geneva 
cea de a doua ședință a ambasadorilor 
Republicii Populare Chineze și Statelor 
Unite ale Americii. S-a discutat prima 
problemă de pe ordinea de zi a tratati
velor (repatrierea de către cele două părți 
a persoanelor civile). S-a hotărît ca ur
mătoarea ședință să aibă loc la 4 augut,

Pzesa atnsrism camsntaază tntativs’s dintre R. P. Chineză și S. U. A.
NEW YORK 2 (Agerpres). — Presa ame. 

ricană comentează pe larg tratativele 
care au început la Geneva între Repu
blica Populară Chineză și Statele Unite 
ale Americii, precum și hotărîrea Tribu
nalului Popular Suprem al R.P. Chineze 
cu privire la eliberarea înainte de termen 
a celor 11 americani condamnați1 pentru 
crime împotriva Republicii Populare Chi
neze. Multe ziare salută această ho.tărîre 
ca o manifestare de „bunăvoință” și ca 
un pas îndreptat spre slăbirea continuă a 
încordării internaționale.

După cum scrie ziarul „New York Ti- 
mes”, hotărîrea Tribunalului Popular Su. 
pretn „contribuie la slăbirea încordării”.

într-o știre din Washington, Lawrence, 
comentatorul ziarului „New York Herald

Tribune”, scrie că eliberarea celor 11 
americani „deschide calea spre tratative 
mult mai largi în problemele Extremului 
Orient”.

După cum anunță ziarul ,,New York 
Herald Tribune“, membrii Congresului 
S.U.A. și-au exprimat bucuria cu prilejul 
eliberării americanilor.

în același timp, organele presei care 
reflectă punctul de vedere al cercurilor 
care doresc mai puțin decît orice slăbirea 
încordării în Extremul Orient, recurg la 
tot felul de calomnii la adresa R.P. Chi
neze, tocmai în momentul de față, cînd 
s-au deschis posibilități pentru reglemen
tarea cu succes a problemelor cere agra
vează situația în Extremul Orient.

O delegație japoneză comercial-industrială 
va pleca în R. P. Chineză

PEKIN 2 (Agerpres). — China Nouă 
transmite : După cum anunță posturile de 
radio japoneze, președintele Asociației ja
poneze pentru sprijinirea dezvoltării co
merțului internațional, Murata, a adresat 
Comitetului chinez de sprijinire a comer
țului internațional o telegramă în care îi 
aduce la cunoștință că o delegație japo
neză comercial-industrială compusă din 50 
de persoane va pleca în Republica Popu
lară Chineză în luna septembrie.

Componența delegației japoneze a fost 
aprobată de un consiliu special constituit

Congresul studenților 
din întreaga Chină

PEKIN 2 (Agerpres). — Chiina Nouă 
transmite : La 1 august s-a deschis la Pe
kin Congresul studenților din întreaga 
Chină.

La Congres participă 195 de delegați re- 
prezentînd universitățile, instituitele, șco
lile medii-tehnice și școlile medii din 
țară. La congres participă de asemenea re
prezentanți ai studenților chinezi de peste 
hotare.

Congresul va discuta sarcinile ce revin 
studenților în opera de construire a so
cialismului în China, va revizui statutul 
Federației studenților din întreaga Chină, 
va alege membrii noului Comitet Execu
tiv el Federației.

în numele Comitetului Executiv al Fe
derației, Tian De-min, președintele Fede
rației Studenților din întreaga Chină a 
prezentat raportul de activitate.

O declarație a lui Nehru
DELHI 2 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 2 august primul ministru el 
Indiei, Nehru, a făcut în Caméra popu
lară o declarație în legătură cu prăbu
șirea avionului indian „Kashmir Prin- 
cess“ care transporta un grup de dele
gați ai R. P. Chineze precum și mai mulți 
ziariști spre Bandung la conferința țări
lor Asiei șl Africii care a avut loc în 
aprilie a. c.

Referindu-se la desfășurarea anchetei. 
Nehru a subliniat că în urma cercetări
lor efectuate, Comisia de anchetă numită 
de guvernul Indoneziei, din care au fă
cut. parte reprezentanți ai guvernelor In
diei și Angliei, a stabilit că prăbușirea 
avionului s-a produs în urma exploziei 
unei bombe cu acțiune întîrziată intro
dusă în avion în scop de sabotaj.

Nehru a relevat eroismul manifestat de 
echipajul avionului în timpul catastrofei. 
Ei a exprimat speranța că cercetările 
efectuate de autoritățile din Hongkong se 
vor termina în curînd cu succes și vino
vății de această crimă mîrșavă vor fi 
arestați și condamnați.

In Alger continuă să aibe ioc 
incidente grave

ALGER 2 (Agerpres)- —■ Pe teritoriul 
Algeriei continuă să aibă loc incidente 
serioase care se soldează cu un mare 
număr de victime omenești. în apropiere 
de orașul Robertville, o patrulă militară 
franceză a ucis trei algerieni. Agenția 
France Presse anunță că în ciocnirile 
din 1 august dintre trupele franceze și 
populația algeriană, zece persoane au fost 
ucise, iar numeroase altele rănite. în re
giunea muntoasă Nementcha, în cursul 
ciocnirilor din ultimele zile. 30 de cetă
țeni au căzut sub gloanțele soldaților din 
Legiunea străină.

în Maroc, situația continuă să rămînă 
încordată. Ziarul „L’Humanité“ scrie că 
populația marocană cere revenirea la tron 
a sultanului Mohamed Ben Youseff. Zia
rul anunță că în ultimele două zile au 
fost uciși 23 de marocani, iar numeroși 
alții au fost răniți.' La Marrakech a fost 
decretată starea de asediu. în localitatea 
Moullay Ydriss au fost arestați 57 de ma. 
recani. La Port Lyautey au fost arestate 
83 de persoane „drept măsură preventivă”.

în urma tratativelor care au avut loc între 
reprezentanții comerciali ai Republicii 
Populare Chineze, ai Asociației japoneze 
pentru sprijinirea comerțului internațional 
și ai Ligii parlamentare japoneze pentru 
sprijinirea comerțului chino-japonez.

O largă
a

La Moscova a sosit o delegație a Skupșcinei
Populare Federative a R.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS
transmite:

Răspunzînd invitației Sovietului Su
prem al U.R.S.S. la 2 august a sosit la 
Moscova o delegație a Skupșcinei Popu
lare Federative a Republicii Populare 
Federative Iugoslavia. Delegația este 
condusă de Vladimir Bakarici, președin
tele Adunării Populare a Republicii 
Croația.

Pe aeroportul central, care era pavoa
zat cu drapelele de stat ale Republicii 
Populare Federative Iugoslavia și Uni
unii Sovietice, delegația a fost întîmpi- 
nată de numeroși reprezentanți ai oa
menilor muncii din Moscova, de A. P. 
Volkov, președintei® Sovietului Uniunii 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S., V. T. 
Lațis, președintele Sovietului naționali
tăților al Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
N. M. Pegov, secretarul Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.

Adresîndu-se deputățiilor Skupșcinei 
Populare Federative a Iugoslaviei, A. P. 
Vc.lkov, președintele Sovietului Uniunii 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S., a spus :

Dragi tovarăși !
îngăduiți-mi dragii noștri oaspeți, să vă 

salut din toată inima pe dvs. cu prilejul 
sosirii în Uniunea Sovietică și în capitala 
marei noastre patrii — Moscova.

Sosirea dvs. în Uniunea Sovietică este 
un eveniment fericit pentru toți oamenii 
sovietici, întrucît el înseamnă restabilirea 
celor mai bune relații prietenești dintre 
popoarele noastre, care au existat atît în 
timpul războiului cît și în primii ani de 
după război.

Constatăm cu mare satisfacție că în 
urma recentelor tratative sovieto-iu- 
goslave care au avut loc la Belgrad, a fost 
realizată o înțelegere și adoptată o de
clarație în problema normalizării rela
țiilor, întăriri; prieteniei și colaborării., 
dintre țările noastre.

Sosirea delegației Skupșcinei Federative 
a Republicii Populare Federative Iugosla
via va da posibilitatea tovarășilor noștri 
iugoslavi să cunoască îndeaproape expe
riența construcției socialiste în țara noa
stră, să stabilească relații prietenești cu 
oamenii sovietici, să se convingă cît de 
profunde și cordiale sentimente de simpa-

★

MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 2 august, A- P. Volkov, 
președintele Sovietului Uniunii al Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și V. T. Lațis, 
președintele Sovietului Naționalităților al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., au primit 
în 'marele palat al Kremlinului delegația 
Skupșcinei Populare Federative a Repu
blicii Populare Federative Iugoslavia, 
condusă de Vladimir Bakarici, președin

delegație reprezentativă 
tineretului francez

P. F. Iugoslavia
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a La fei ca în 
J toate țările lum i, 
? Festivalul de I3 
9 Varșovia este un 
J eveniment care o- 
! cupă un loc deo- 
i sebit de important
5 francezi. Acest lucru se evidențiază în 
! deosebi prin faptul că aproape 1300 de 
i tineri și tinere reprezintă tineretul 
S francez la Festival,
j .La Varșovia, îi întîlnim din nou 
i cu o adîncă bucurie pe frații și suro- 
i rile noastre din Vietnam care își re- 
? construiesc țara în pacea regăsită, li 
9 întîlnim și pe tinerii din Algeria, îm- 
î potriva cărora cel ce ne guvernează 
! ar dori să ridice poporul francez, îi 
I întîlnim pe tinerii din Germania occi- 
j dentală cu care solidaritatea noastră 
! se întărește pe zi ce trece pentru a 
| împiedica 
| faste ale
? maniei.
{ Tînărul
> rește să afle lucruri noi, năzuiește să 
j cunoască viața, munca, cultura fraților 
| săi din alte țări și Festivalul răs- 
E punde tuturor acestor năzuinți ale sale. 
j Iată de ce tineretul francez a salutat 
j cu entuziasm convocarea celui de al 
J V-lea Festival Mondial al Tineretului 
j de la Varșovia, iar acum se află pre- 
! zent la Varșovia.

In cadrul pregătirilor pentru Festival 
am avut in față o seamă de preocupări 

1 însemnate: cum să facem cunoscute ti
neretului din Franța Festivalul și înal- 

j tele sale scopuri ? Cum să-l facem să 
1 participe activ la aceste pregătiri ? Pro- 
j blema componenței delegației noastre a 
I fost de asemenea pusă chiar de la în- 
I ceput, caracterul ei reprezentativ tre- 
[ buind înainte de toate să fie determi- 
l nat de calitate și nu de cantitate. Pen- 
I tru a atinge acest obiectiv s-a luat ho- 
[ tărîrea de a limita în mod voluntar nu- 
( mărul delegaților la 700 plus grupurile 
I culturale și sportive, în total între 
j 1.300—1.400 de participanți.
I A trebuit să desfășurăm o intensă 
j activitate de lămurire, să mergem cu 
I îndrăzneală în întîmpinarea organiza- 
) țiilor catolice, socialiste, culturale etc. 
j ale tineretului pentru a permite ca în 
1 fiecare departament tinerii aleși în 
l cursul manifestațiilor, serbărilor, adu- 
j nărilor să reprezinte diferitele pături 
I și organizații ale tineretului.
I Astăzi, privind în urmă, putem. 

spune că s-au obținut unele re-
I zultate apreciabile. Pentru prima 
I oară au fost inițiate festivaluri lo- 
j cale, departamentale. Inițiativa cea mai 
I izbutită a fost aceea din departamentul 
I Douches du Rhône unde Uniunea Ti- 
J neretului Republican Francez și Uniu- 
1 nea Tinerelor Fete Franceze au organi- 
[ zaț un festival departamental care s-a 
I eșalonat de la 1 mai pînă la 4 iunie. 
I Se poate spune că el a mobilizat mii 
j de tineri din acest departament la cele 
I mai diferite, inițiative: întîlnirea tine- 
I retului muncitor ; festivalul tineretului 
j sătesc; ziua tinerelor fete; seara stu- 
I denților.
I La aceasta trebuie adăugată o bătă- 
j lie a, cărții cu concursul celor mai buni 
j scriitori progresiști, un concurs femi- 
l nin de expoziții, concursuri pentru ti

nerii artiști, un turneu de fotbal l" care 
l au luat parte 222 de echipe. Echipa 
l cîștigătoare a acestui turneu și fina-
• liștii diferitelor concursuri fac parte 
1 din delegația franceză la Festival.
• In departamentul Haute-Savoie, în

Mad® Morvan
Secretară a Uniunii Tinerelor Fete 

din Franța reorc. 
tine- 
Ger-

in ochii tinerilor

realizarea planurilor ne- 
adepților reînarmării Ger-

francez, ca toți tinerii, do-

cursul serbării 
care a avut loc la 
23 și 24 iulie, au 
participat 
zentanți ai 
retului din

mania occidentală, manifestind astfel 
împreună solidaritatea pentru pace și 
prietenie dintre tinerii din cele două 
țări. De asemenea grupuri culturale 
din Elveția, Italia, ale emigranților 
spanioli, s-au produs la această ser
bare în cinstea Festivalului.

Au mai avut loc și întîlniri între tine
retul din departamentele limitrofe cu 
Luxemburg, Elveția, Italia. La serba
rea Focului Sfîntului Ion care s-a des
fășurat mai ales în regiunea, pariziană 
cu mii de participanți, au fost aleși de~ 
legați la Festival.

La Montreuil timp de două zile s-a 
desfășurat festivalul local al tineretu
lui. La închidere au participat 6.000 de 
persoane și „regina păcii“ aleasă dele
gată la festival.

La Ler.s, 120 de tineri dintr-un club 
studențesc de toate tendințele politice 
au ales pe delegatul lor, din inițiativa 
Uniunii Tineretului Republican Fran
cez.

Tineretul din Bagnolet a ales ca de
legată la Festival o tînără socialistă al 
cărei logodnic a fost de curînd ucis în 
Algeria.

La un bal în departamentul Sena ln~ 
ferioară, 300 de tineri au ales ca dele
gată o muncitoare textilistă.

La liceul Racine din Paris a fost ales 
delegat un student catolic, cel mai bun 
elev al clasei.

La Grenoble, s-a constituit în tim
pul pregătirilor pentru Festival un co
mitet patronat de Asociația generală a 
studenților și sprijinit de toți studenții, 
de profesori și de diferite organizații.

Un al/ aspect pozitiv care a apărut 
pentru prima oară în țara noastră a 
fost participarea activă la pregătirea 
Festivalului a unor organizații ne- 
membre ale F.MT.D. Astfel, la. co
mitetul național de pregătire al Festi
valului au participat Federația muzi
cală populară. Federația caselor de 
tineret, asociații studențești, organi
zația „Muncă și Cultură" etc.

Sprijinul diferitelor organizații cul
turale a permis într-o largă măsură 
selecționarea unor elemente culturale 
reprezentative ale tineretului francez. 
Așa. de pildă, a avut loc un concurs 
național dp coruri la care au fost selec
ționați ventru Festival cel mai bun cor 
din cei 34 concurenți, precum și cel 
mai bun ansamblu, vocal. De asemenea 
Federația franceză de armonică, a or
ganizat un concurs pentru cele mai 
bune triouri și duete în vederea Festi
valului.

Truna de teatru „Jacoues Fabri", un 
ansamblu vocal catolic, campionul 
Franței la acordeon, cîntărețul vomtlar 
Francis Lem,arque. orchestra de jaz a 

printre alte 
franceză

radioului „.Terni Menno“. 
arimnri. reprezintă cultura 
Festival.

Czl d- al V-lea. Festival 
Tineretului a’e cărui zile 
trăim acum din plin contribuie intr-o 
largă măsură, ja dezvoltarea în rînd-'l 
tineretului francez a sentimentelor de 
pa^z „j prietenie cu tineretul mon
dial. Platforma Festivalului corespunde 
năzuințelor comune a mf-ocn» de ti
neri. Oricare ar fi ideoloaia lor, ea le 
nerm.ite să străbată o etapă, impor
tantă ~n unirea tinerei venerații pentru 
un viitor de pace și fericire.

Mondial 
intense

la

nl 
le

î

ție nutrește poporul sovietic față de po
poarele frățești al© Iugoslaviei. Vom fi 
bucuroși să vă arătăm țara noastră, indus, 
tria, agricultura, instituțiile ei de știință 
și cultură, să vă punem la curent cu acti
vitatea organelor de stat centrale și lo
cale, cu tot ceea ce veți dori să vedeți.

Bine ați venit dragi prieteni !
îngăduiți-mi să exprim încă odată 

profunda noastră convingere că prietenia 
străveche dintre popoarele sovietic și iu
goslav, călită în lupta împotriva dușma
nilor noștri comuni și care a trecut Prin 
încercările grele ale celui de al doilea 
război mondial, va înflori din nou și va 
fi și mai trainică și mai de nezdruncinat 
spre binele păcii și securității popoarelor 
noastre.

Trăiască prietenia sovieto-iugoslavă !
Cuvîntul de răspuns a fost rostit de Vla

dimir Bakarici, conducătorul delegației. 
El a declarat ;

Tovarășa președinte ! Tovarăși !
îngăduiți-mi ca în numele delegației 

Skupșcinei Populare a Iugoslaviei, să 
mulțumesc reprezentanților Sovietului 
Suprem, precum și dvs., dragi tovarăși, 
pentru această primire deosebit, de cor
dială și caldă. Ne-am oprit astăzi pentru 
cîteva minute la Kiev unde ne-a fost fă
cută o primire tot atît de cordială ,Sintem 
de părere, desigur, că schimbul de astfel 
de delegații est© în general un lucru bun, 
că el duce întotdeauna la o mai bună în
țelegere reciprocă între națiuni, între oa
meni. încă de la primele întâlniri cu oa
menii sovietici, ne-am convins de justețea 
cuvintelor tovarășului nostru Tito că ini
mile oamenilor sovietici sînt pline de un 
sentiment de prietenie față de popoarele 
noastre, că nu există nici un temei ca 
popoarele noastre să nu poată colabora 
și pe viitor în spiritul prieteniei și să pă
șească pe calea mențineri] păcii și făuririi 
unui viitor mai bun pentru oameni.

Delegația noastră va căuta să adân
cească încrederea reciprocă, să lărgească 
cunoașterea reciprocă, pentru a se putea 
munci și pe viitor pentru dezvoltarea unor 
relații prietenești și a colaborării.

Vă mulțumesc încă odată pentru această 
primire caldă și spun : „Trăiască priete
nia dintre popoarele noastre !“

*
tele Adunării Republicii Populare Croația, 

în cadrul convorbirii care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială a fost discutat 
programul vizitei delegației parlamentare 
a Iugoslaviei în țara Sovietică. în numele 
membrilor delegației, Vladimir Bakarici a 
mulțumit pentru invitația de a asista la 
ședințele apropiatei sesiuni a Sovietului 
Suprem al U.R-S.S., în cadrul căreia va 
fi ascultat raportul președintelui Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., N. A. Bul- 
ganin, cu privire la rezultatele conferinței 
de la Geneva a șefilor guvernelor celor 
patru puteri.

După aceea, deputății Skupșcinei Popu
lare Federative a Iugoslaviei au vizitat 
Kremlinul. Numeroșii excursioniști care 
vizitează în prezent Kremlinul au salutat 
cu căldură pe oaspeții iugoslavi.

Demisia ministrului Aviației 
al S. U. A.

WASHINGTON. 2 (Agerpres). — Casa 
Albă anunță demisia lui I-Iarold Talbott, 
ministrul Aviației al Statelor Unite.

Demisia lui Talbott este rezultatul re
lațiilor sale cu societatea „Paul Mulli- 
gan Ccmpany“, al cărei acționar și di
rector a continuat să fie chiar și după 
numirea sa ca ministru, relații care au 
constituit obiectul unei anchete a Senatu
lui.

Președintele Eisenhower a primit demi
sia lui Talbott.

Scurte știri
• MOSCOVA.— La 4 august, ora 15 în 

sala de ședințe a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. din Kremlin va avea loc deschi
derea sesiunii Sovietului Suprem al 
U-R.S.S. — Sovietul Uniunii și Sovietul 
Naționalităților.

© MOSCOVA. — La 4 august, ora 11 di
mineața, in sala Sverdlov din Kremlin, 
va avea loc ședința consiliilor decanilor 
de vîrstă ai Sovietului Uniunii și Sovietu
lui Naționalității«: ale Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

0 HANOI. La 2 august’ s-a deschis 
traficul de cale ferată între R. D. Vietnam 
și R. P. Chineză.

• MOSCOVA. Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Elveției, Ziua întemeierii Con
federației — A de Haller, trimis extraor
dinar și ministru plenipotențiar al Elve
ției în U.R.S.S., a oferit la 1 august o re
cepție.

La recepție au luat parte : N. A. Bulga- 
nin, V. M. Molotov, N. S. Hrușciov, A. P. 
Volkov, președintele Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem a] U.R.S.S.

0 BUENOS AIRES. Un puternic val 
de frig însoțit de ninsori abundente ve
nind dinspre Polul Sud s-a abătut asupra 
Argentinei. Cele mai scăzute temperaturi 
înregistrate în nord au fost de 6 pînă la 
8 grade sub zero, iar în sud, de 15 grade 
sub zero. în munții Anzi, temperatura a 
scăzut pînă la 21 de grade sub zero.

• LENINGRAD. La 30 iulie, Ansamblul 
de dansuri populare ,,Kolo“ al Republicii 
Populare Federative Iugoslavia, aflat în 
turneu în U.R.S.S., a dat un spectacol la 
uzina „Kirov“. Mii de muncitori de la 
această uzină au primit călduros pe re
prezentanții artei iugoslave.

© PRAGA. La Casa de odihnă „Anto
nio Zapotocky” de la Marianske Lazne 
s-a deschis tabăra internațională a învă
țătorilor. Aici au sosit pedagogi și lucră
tori din sindicatele învățătorilor din An
glia, Danemarca, Franța, R. D. Germa
nă, Germania occidentală, Austria, Ro- 
mînia, Uniunea Sovietică, Suedia și Ce
hoslovacia. Activitatea acestei tabere se 
desfășoară sub lozinca „Pentru o școală 
democratică, pentru pace“.

Concursurile Sportive ale Tineretului

Pe marginea primei etape
cursurile Sportive ale TI- . 
neretulul au însă meritul 
de a fi antrenat încă de la 
prima etapă un număr 
mult mal mare de tineie 
dij'cît în alte competiții de 
masă. Intimpinî.nd* Festiva
lul, 5.589 de tlinene fete au 
participat la întrecerile 
primei etape ale Concursu
rilor Sportive ale Tinere
tului. In comparație cu nu
mărul tinerilor antrenați în 
concursuri, acest număr e 
desigur încă mic. Viitoa
rele competiții sportive de 
masă vor trebui însă să 
sporească cu mult numărul 
fetelor participante. 7

Vorbind despre această 
problemă trebuie să arăt 
că în raionul Marghita au 
fest antrenate la întrece
rile primei etape, peste 

, 715 tinere. Cel mai mare
număr de fete au fost an
trenate — așa cum era și 

, de așteptat — în orașul
Oradea, unde o-au întrecut 
peste 1.800 fete.

întrebare: Desigur, în 
cadrul acestor întreceri, 
mulți tineri au 
performanțe 
foarte mulți și-au trecut 
normele G.M.A. In legă
tură cu aceasta ce ne pu
teți spune?

Răspuns: In primul rînd 
vreau să relatez faptul că 
foarte mulți tineri au parti
cipat pentru prima dată la 
diferite întreceri sportive. 
La trîntă — de pildă — au 
luat parte 1.624 tineri, Ia 
popice 1.357, la înot 3.184, 
la ciclism 1.797, iar la atle
tism peste 20.000. Dintre 
aceștia, foarte mulți au rea. 
Uzat performanțe destul de 
bune.

In ce privește 
normelor G.M..A, 
drul întrecerilor 
etape s-au obținut 
menea rezultate _____
bune. In întreaga regiur.e, 
mii de tineri au cucerit 
insigna F. G. M. A. iar 
alte mii de tineri au 
cucerit Insigna G. M. A. 
gradul I. Din ultima cate
gorie fac parte șj tinerii 
Caba Aeram, Corund losif 
din comuna Borcd, raionul 
Aleșd, care au cucerit cu 
succes, Insigna G.M.A. 
gradul I.

In același ttaio 4.370 ti
neri șl-au trecut cîte 3-4 
probe. In comuna Zăuan șl 
în multe altele, deținăto
rii insignei G.M.A. de 
gradul I, au cucerit in
signa de gradul II sau au 
trecut majoritatea pro
belor.

vară
11—5 (5—4). Pentru finală în competiția 
de handbal s-au calificat echipele lotu
rilor 5 și 3.

întîlnirea de fotbal dintre echipela lo
turilor 3 și 2 a fost cîștigată de primii 
cu 2—1 (0—1). în finală s-au calificat 
echipele loturilor 3 și 5.

La bazinul Progresul s-au desfășurat 
întrecerile de înot. Proba de 109 m- liber 
a fost cîștigată de losif Silasi d.in lotui 3, 
iar la 200 m. bras victoria a revenit lui 
Iuliu Pal.1 din lotul 5. Cu mult interes a 
fost urmărită proba de 50 m. echipat, in 
care pe primul loc s-a clasat Nicolae Bu- 
tilchi din lotul 5 cu rezultatul 
l’05;’7/10. Ștafeta 4X100 m. liber a 
venit echipei lotului 3 cu timpul 
5’04”6/10.

întîlnirea internațională de tir R. P. R.

doriîntrebare: Am
ia început să ne vorbiți, 
despre rezultatele obți
nute în caSrul întrecerii 
primei etape a Concursu
rilor Sportive ale Tinere
tului în regiunea Oradea.

Răspuns: Trebuie spus 
în primul rînd că Festiva
lul — această mare sărbă
toare a tinereții — care a 
început duminică la Var
șovia, este întîmplnat cu 
deosebită însuflețire de 
către tinerii din regiunea 
Oradea. Lucrul acesta este 
dovedit și de faptul că în 
cadrul întrecerilor primei 
etape, au participat la 
competiții 67.828 de ti
neri.

Un succes al întreceri
lor primei etape, în regiu
nea noastră. îl cunstitu e 
șj faptul că majoritatea 
participanților la concur
suri stat dlin mediul rural, 
din satele și comunele re
giunii.

Sute de tineri țărani 
muncitori, au participat 
pentru prima dată la dife
rite discipline sportive în 
cadrul Concursurilor Spor
tive ale Tineretului.

Tinerii din satul Șuștu- 
rogf comuna Șișterea și-au 
amenajat un teren sportiv, 
au format o echipă de fot
bal șj au început să prac
tice cu regularitate această 
disciplină sportivă.

Cele mai bune rezultate 
obținute în antrenarea ti
nerilor la întrecerile pri
mei etape au fost obținute 
în raioanele Salonta, unde 
la întreceri au participat 
11.168 tineri, Șimleu și 
Oradea unde s-au întrecut 
1L103 șl respectiv 8.819 
tineri.

Su cce.sole obținute în 
raioanele Salonta, Oradea 
șl Șimleu dovedesc faptul 
că aici, comisiile raionale 
de organizare a Concursu
rilor Sportive ale Tinere
tului au muncit intens 
pentru popularizarea și 
buna organizare a con
cursurilor, s-au îngrijit de 
mobilizarea largă a tineri
lor și de asigurarea desfă
șurării cu succes a între
cerilor.

La succesul primei eta
pe a Concursurilor, un 
mare aport l-au adus tine
rii instructori sportivi șl 
antrenorii voluntari. Dacă 
în comunele Ținea și Ar- 
pășel din raionul Salonta 
au participat un număr 
mare de tineri, aceasta se 
datorește șl tinerilor Ins
tructori voluntari Csak 
Emeric și Grip Andrei

Z'lele trecute, cores
pondentul ziarului nos
tru pentru regiunea 
Oradea a avut o con
vorbire cu tovarășul 
Ioan Pogan, președinte 
al comisiei regicna’e 
de organizare a Con- 
cursurJor Sportive ale 
Tineretului, în legătură 
cu felul cum s-au des
fășurat întrecerile dh 
cadrul primei etape în 
această reg.une.

Publicăm mai jos 
răspunsurile primite :

îndeplinit cu 
de a mobl- 
aceste con-

care și-au 
cinste sarcina 
Uza tinerii la 
cursuri.

întrebare: 
spune cîteva amănunte în 
legătură cu acțiunea de 
amenajare de noi baze 
sportive 7

Răspuns: Desigur. La 
această acțiune desfășu
rată în cinstea Festivalu
lui au participat peste 
3.000 de tineri care au 
efectuat peste 7.000 ore de 
muncă voluntară. Astfel, 
au fost amenajate peste 
120 baze sportive printre 
care 20 terenuri de fotbal, 
aproape 60 de volei, nu
meroase poligoane de tir și 
bazine de înot.

In comunele Vîrșol, Val- 
cău de Jos din raionul 
Slmleu, tinerii țărani mun
citori mobilizați de orga
nizațiile U.T.M. șl-au
amenajat terenurile de 
fotbal șl volei. Pe aceste 
terenuri el au desfășurat 
întrecerile primei etape 
ale Concursurilor Sportive 
ale Tineretului.

Trebuie arătat și faptul 
că în multe ccimune, orga, 
nizațlile de bază U.T.M. 
au primit un sprijin im
portant în aceasta direcție 
din partea sfaturilor popu
lare locale. In comuna 
Tulea raionul Salonta de 
pildă, sfatul popular comu
nal a sprijinit cu materiale 
amenajarea de către tineri 
a unul teren de fotbal, o 
groapă de sărituri și o 
pistă cu obstacole G.M.A.

întrebare: Pe cititorii 
ziarului nostru i-ar inte
resa șl felul cum tinerele 
fete au participat la aceste 
întreceri ?

Răspuns: In legătură cu 
această întrebare trebuie 
să vă spunem că în gene
ral, în regiunea noastră în 
activitatea sportivă, fetele 
participă încă într-un nu
măr destul de mic. Con-

Ne iputeți

reallzat 
bune, jar

trecerea 
în ca
prini ei 

de ase- 
foarte

Spartachiada militară de
Marți, în diferite baze sportive ale Capi

talei s-au desfășurat întrecerile progra
mate în cea de a treia zi a „Spartachia- 
dei militare de vară pe anul 1955“.

Pe stadionul Republicii, sportivii mili
tari s-au întrecut la atletism, fotbal și 
handbal. Prcbele atletice au prilejuit în
treceri viu disputate. în finala cursei de 
400 m. plat victoria a revenit lui Iuliu 
Deac din lotul 6 cu rezultatul de 53”8/10. 
Proba de 1500 m. plat a fost cîștigată de 
Petre Georgescu din lotul 6 care a mar
cat timpul de 4’19”8/10, iar la 3000 m. 
obstacole pe primul loc s-a clasat Mihail 
Brașoveanu din lotul 6.

Cele două jocuri de handbal au luat 
sfîrșit cu următoarele rezultate: lotul 5 
— lotul 2 11—10 (6—5); lotul 3 — lotul 1

La poligonul Tunari a început ieri di
mineață întîlnirea internațională de tir 
dintre reprezentativele R.P. Bulgaria și 
R P. Romînă.

In prima probă a concursului, armă 
liberă calibru redus atît în clasamentul 
individual cit și pe echipe victoria a re
venit reprezentanților noștri. La poziția 
culcat tînărul Constantin Antonescu 
(R.P.R.) a realizat 398 puncte,

Pe echipe, reprezentativa țării noastre 
a totalizat 1.973 puncte față de cele 1.955 
realizate de reprezentativa R. P. Bulga-

7?. P. Bulgaria

de 
re
da

ria. Rezultatul obținut de trăgătorii bul
gari constituie un nou record al țării lor.

Și la armă liberă calibru redus, po
ziția genunchi, victoria a revenit tot re
prezentanților țării noastre. La indivi
dual a ieșit învingător Nicolae Cojocaru 
(R.P.R.) cu 387 puncte.

Tot astăzi s-a disputat și prima re
priză a întrecerii de talere. După pri
mele 100 lovituri cele mai bune rezultate 
au fost, obținute de Vasil Momov (R.P. 
Bulgaria) — 97 puncte și Gavrilă Bumb 
(R.P.R.) — 96 puncte. întrecerile vor 
continua astăzi.

Campionatele europene feminine de canotaj
în Capitală continuă să sosească echi

pele sportive străine care vor participa 
la cea de a doua ediție a Campionatelor 
europene feminine de canotaj academic.

Marți dimineața, pe aeroportul Bănoa
sa, reprezentanți ai C.C.F.S. și ai Comi
siei de organizare a campionatelor au în- 
tîmpinat echipa reprezentativă a Franței, 
din rîndul căreia fac parte Schwall Jac-

academic
queline Saranda, Françoise Chautel, Su- 
sanne Duchanèle și altele. Cîteva ore mai 
tîrziu, în Gara de Nord au sosit echipele 
Belgiei și Olandei.

Tot marți, a sosit în Capitală președin
tele Federației internaționale de canotaj 
academic (Fisa) Gaston Mulleg (Elveția), 
care va asista la desfășurarea campio
natelor.

In cîteva rînduri
q, . rr cea de a patra
9 A H rundă a turneului fi

nal al campionatului 
mondial de șah pentru juniori s-au 
terminat numai două partide. Tînărul re
prezentant al U.R.S.S., Boris Spasski, a 
jucat din nou foarte bine, reușind să-1 în
vingă pe Van Osterom (Olanda). După 
patru runde, în clasament conduc Spasski 
și Farre cu cîte 3'/i puncte fiecare. Ur
mează Mednis 272 puncte și o partidă în
treruptă, Tringov 2 puncte și o partidă 
întreruptă.

FOTBAL
ce.pere de astăzi o

Consiliul sindical 
regional București 

organizează cu în- 
competiție de fotbal

rezervată echipelor de pitici, dotată cu 
„Cupa 23 August“. La această competiție 
vor participa echipele reprezentative ale 
celor cinci centre de antrenament din Ca
pitală care funcționează încă de la sfîrși- 
tul anului trecut. Jocurile se vor dispute 
sistem turnee pe terenul C.C.S. Dudești 
și vor continua în zilele de 5, 9, 12 și 19 
august.

Printre premiile acordate de ziarul 
„Scînteîa tineretului“ cîstigătorllor fi
nalei campionatului R.P.R. moto-viteză 
pe circuit se află și un aparat de radio 
„Serenada“.

El a revenit celui mai tînăr concurent 
clasat pe primele trei locuri.

In fotografie tînărul Vâsli» Hedeșiu 
(C.C.A.) după ce și-a primit premiul- 
răsplata bunei sale comportări.
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