
Proletari din toate țărila^ uniți-vă! Câtre delegația tineretului din R. P. R. 
participantă la cel de al V-lea Festival Mondial al Tineretului 

și Studenților de la Varșovia
Dragi tovarăși,
Cu multă bucurie' tineretul patriei noastre urmărește zl de zi frumoa

sele succese pe care Ie obțineți în cadrul întrecerilor sportive prietenești șl 
cultural-artistice ce se desfășoară la Varșovia,

Sîntem mîn'lri că reprezentanții tineretului nostru, prin rezultatele ob. 
ținute în întîlnirile sportive prietenești* de Iolanda Balaș, H’.e Savel, Alexan
dru Popescu, de campioana mondială Angelica Rozeanu, de cuplul Toma Rei- 
ter—Matei Gantner, de fotbaliști, bc-eurl și atleți, fac cinste culorilor patriei 
noastre. Succesele obținute pe scenele și estradele. Varșoviei, precum șl pre
miile obținute de reprezentanții noștri în cadrul qoncursului internațional- 
de artă populară și de artă plastică, răsplătesc încrederea ș! dragostea cu 
care sînteți înconjurați de oamenft muncii din patria noastră.
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Rezultatele obținute de voi pînă în prezent trebuie să constituie, un 
îndemn pentru obținerea de noi succese în întrecerile sportive și man.fes- 
iărîle artistice' viitoare.

Tineretul patriei noastre, în cinstea celui de al V-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților și a zilei dc 23 August, însuflețit de dra
gostea față de P. M, R., față de scumpa noastră patrie, Republica Populară 
Romînă, dă noi acumulări socialiste peste plan și obține noi succese în lupta 
pentru o recoltă îmbelșugată.

In numele tineretului din patria noastră noi vă felicităm, dragi to
varăși pentru rezultatele obținute și vă dorim să obțineți noi și frumoaso 
succese,

Luptînd cu abnegație pentru noi victorii pe terenurile sportive și pe 
estradele Varșoviei, contribuiți la succesul întîlnirilor internaționale prie
tenești ale tineretului, la întărirea solidarității internaționale a tineretului 
din lumea întreagă, în 'lupta pentru pace.

Comitetul Central al U.T.M.București, 10 august 1955

Tineretul patriei noastre este mîndru că pînă în prezent pe pieptul 
reprezentanților tineretului din R.P.R. strălucesc 16 medalii de aur, 22 me
dalii de argint și 30 medalii de bronz, cîștigate în concursurile sportive și 
artistice organizate în cadrul Festivalului.

SA RIDICAM ACTIVITATEA 
GRUPELOR U. T. M.

In cinstea zilei de 23 August
se desfcçccrà cu Gvînt

tN MUNCA DE EDUCARE co- 
jmunistă a tineretului, organiza

țiile de bază U.T.M. se sprijină pe 
grupele U. T. M. Grupa U.T.M. este 
colectivul restrîns al organizației 
în care se desfășoară viata de fiecare 
zi a utemistului și a cărui influentă 
trebuie să se resimtă deosebit de rod
nic în formarea noii atitudini fată de 
muncă, fată de avutul obștesc- în dez
voltarea dragostei fată de profesia 
aleasă. In cadrul grupei este posibilă 
realizarea unei munci de educare 
atentă și minuțioasă a fiecărui utemist 
pentru dobîndirea unor înalte calități 
morale.

Rolul grupelor U.T.M. este foarte 
mare. Ajutînd pe utemiști să-și înde
plinească în bune condifiuni îndatori
rile lor profesionale și obștești, gru
pele U.T.M. trebuie să mobilizeze 
pe fiecare utemist în parte la îndepli
nirea sarcinilor trasate de partid și 
guvern precum si a hotărîrilor adună
rilor generale U.T.M.

In atentia grupei trebuie să fie, în- 
primul rînd, felul în care își îndepli
nesc utemiștii sarcinile profesionale. 
In acest sens, o mare răspundere re
vine organizatorului de grupă. Nici 
un amănunt cu privire la felul în care 
muncesc utemiștii din grupă nu tre
buie să scape ochiului atent al orga
nizatorului. In întreprinderi, în S.M.T.- 
uri, de obicei, grupele sînt formate pe 
brigăzi sau pe secții. Organizatorul 
de grupă trebuie să facă cunoscut tu
turor utemiștilor planul de producție 
al întregii brigăzi sau secții, astfel 
încît aceștia să se simtă răspunzători 
pentru îndeplinirea planului lor per
sonal, și al întregului colectiv.

Grupa U.T.M. se îngrijește nu nu
mai de felul în care utemiștii își în
deplinesc planul de producție, ci și de 
felul în care aceștia se odihnesc, se 
distrează, învață.

In grupa de la secția mecanică din 
Atelierele principale auto C.F.R. Bucu
rești, există o activitate intensă. îm
preună cu muncitorii din întreaga uni
tate, utemiștii au contribuit la îndepli
nirea cincinalului încă din luna apri
lie. Tovarășul Ast Paul, organizatorul 
grupei, a reușit să creeze un colectiv 
unit din membrii grupei. Ei citesc îm
preună literatură și articole din ziare, 
merg împreună atît la adunările gene
rale cît și în excursii.

Unii organizatori nu dovedesc însă 
suficientă inițiativă pentru ca grupa 
să desfășoare o activitate intensă, per
manentă. La aceasta contribuie și co
mitetele organizațiilor de bază res
pective care subestimează forța gru
pelor, nu se interesează de viața lor 
internă și de multe ori, pur și simplu 
încalcă inițiativa ce ar putea să se 
manifeste în cadrul grupei. Mai sînt 
destule comitete U.T.M. care n-au re
nunțat la obiceiul dăunător de a con
voca prea des fel de fel de adunări 
plictisitoare cu ordinea de zi: „Comu
nicări”, în timp ce diferitele comuni
cări și sarcini ar putea fi aduse mult 
mai bine la cunoștința utemiștilor cu 
ajutorul organizatorilor de grupă.

In grupă trebuie să se împartă sar
cini obștești fiecărui utemist. Unul 
poate fi difuzor voluntar al presei, al

La Urișor, dincolo cu vreo cîțiva ki
lometri de Dej, s-a fost întîmplat de 
curînd, ceea ce se numește progres 
tehnic. Poate că în istoria acestui sat, 
așezat lingă o gîrlă limpede și ropoti
toare, alunecînd din nu știu care fund 
al munților Ardealului, se vor mai fi 
petrecut unele intîmplări asemuitoare 
însemnînd drumul spre tehnică și vii
tor al oamenilor de aici.

Dar mai convingător și mai palpabil 
ca în ziua aceasta de iulie, oamenii 
din Urișor nu și-au dat niciodată sea
ma de ceea ce înseamnă tehnica erei 
socialiste, minunile pe care, în folosul 
oamenilor, e în stare ea să le facă.

Cam pe la ceasul cînd umbra nucu
lui și răcoarea gîrlei te trag de mînecă 
spre dînsele, pe șosea a intrat în sat 
combina. Vouă, cititorilor, vă pare a- 
ceasta de acum un fapt banal. Prin 
Dobrogea și Bărăgan, colectiviștii con
sideră combina ca pe o unealtă obiș
nuită de muncă.

Inchipuiți-vă însă că pe aceste locuri 
a venit pentru prima oară o combi
nă. In ziua aceea a fost tîrg și pe șo
sea au huruit toată ziua căruțe în sus 
șt în jos. Combina a paralizat parcă 
întreaga circulație. Aproape întregul 
sat — bașca sutele de călători — au 
condus-o, ca pe o trupă de circ, pînă 
la griul gospodăriei pe care trebuia 
să-l secere. La marginea lanului oame
nii s-au oprit curioși, așteptînd s-o 
vadă ce e în stare să facă. Sus pe com
bină, sub umbrela albă, ședea demn și 
țeapăn combinerul Muncelean.

9'lăcău chipeș, cu șapca aranjată în- 
tr-un anume fel încît lasă spre vedere 
numai o sprinceană arcuită sub frun
te, combinerul simțea cum i se umple 
pieptul ca o pernă sub privirile admi

tul poate pregăti o recenzie. asupra 
unei cărți interesante, al treilea se 
poate îngriji să cumpere bilete la un 
spectacol pe care doresc cu toții să-l 
vadă. Important este ca fiecare ute
mist să îndeplinească o sarcină de 
U.T.M., să contribuie la închegarea 
unui colectiv unit și activ. Pentru 
aceasta, nu este suficient însă ca fie
care utemist să aibă repartizată nu
mai o sarcină. Aceasta ar deveni o 
s;mplă formalitate dacă organizatorul 
și întreaga grupă n-ar controla, ajuta 
și trage la răspundere pe utemiști 
pentru felul în care își îndeplinesc 
aceste sarcini. Grupa trebuie să con- 
iroleze pe acei utemiști care fac parte 
din colectivul sportiv sau artistic, al 
gazetei de perete etc.

Periodic, în grupe se țin adunări 
în care pot fi discutate cele mai va
riate probleme. Aceste adunări n-au 
o ordine de zi dinainte stabilită, după 
cum nu poate fi stabilită nici durata 
lor. In unele grupe însă aceste adu
nări se desfășoară plictisitor, se dis
cută mereu aceleași probleme, se folo
sesc aceleași exemple. Ce teme ar 
putea avea adunările de grupe ? Nu 
există pentru aceasta o rețelă vala
bilă pentru toate grupele. Totul de
pinde de aspectele pe care le ridică 
viața la locul de muncă respectiv, de 
preocupările utemiștilor. Intr-o adu
nare de grupă se poate discuta, 
de pildă, despre disciplină dacă 
acest lucru este dictat de necesi
tățile locului de muncă respectiv, 
în altă adunare se poate analiza ac
tivitatea unui utemist, după cum în 
altă parte se poate tine o adunare de 
grupă pentru discutarea unui film, a 
unei cărți etc. In această direcție tre
buie dezvoltată din plin inițiativa or
ganizatorilor de grupă, trqbuie fo
losite sugestiile utemiștilor astfel 
încît aceste adunări să fie cît mai bo
gate în conținut, să contribuie la în
chegarea unui colectiv strîns unit.

Una din sarcinile importante ale 
grupelor U.T.M. este exercitarea in
fluenței lor asupra tineretului neînca
drat în U.T.M. Aceștia pot fi invitați 
la unele adunări ale grupei sau la alte 
acțiuni întreprinse de aceasta. De ase
menea, unii utemiști pot primi sar
cina de a se ocupa personal de unii 
tineri pentru a-i pregăti să devină 
membri ai organizației noastre.

Succesul activității grupelor U.T.M. 
depinde în mare măsură de fe
lul în care comitetele organizațiilor 
de bază știu să muncească cu organi
zatorii de grupă. Aceștia trebuie să 
se bucure de o atenție deosebită din 
partea comitetelor U.T.M. Ei trebuie 
instruiți temeinic și ajutați în perma
nență să-și perfecționeze metodele de 
muncă. Organizatorii de grupă pot fi 
invitați la unele ședințe de comitet, 
ei trebuie puși la curent cu hotărîrile 
organelor superioare, cu sarcinile 
care stau în fața întreprinderilor res
pective. Comitetele organizațiilor de 
bază inspirîndu-se în permanență din 
experiența grupelor de partid, trebuie 
să muncească astfel cu organizatorii 
de grupă U.T.M. încît aceștia să de
vină principalele lor ajutoare în 
muncă.

Progres tehnic
rative ale perechilor de fete care veni- ♦ 
seră, fără îndoială, să vadă nu numai T 
combina, ci și pe el. î

— Măi tovarășe Muncelean, îl în- ♦ 
ghioldea Bujor, președintele colectivei, T 
mi se pare c-or să năvălească în griu I 
după tine. ♦

— N-am eu grijă de asta acum- T 
Vreau să vă termin mai repede treaba I 
ca să plec la Răgușești. |

Combina a plecat parcă in turneu I 
prin tot raionul. Acum e la Urișor, de J 
aici trece la Cășeiu, la Răgușești, apoi î 
la Cîțcău și pe urmă mai departe, prin l 
alte sate. Un adevărat tur de forță. | 
Muncelean, conducătorul ei, pare în- I 
suși solul care răspîndește prin părțile ♦ 
acestea vestea sosirii tehnicii. J

Pe aici, prin locurile acestea, zilele , 
lui iulie 1955 pot fi consemnate de is- ♦ 
toriografi cu toată precizia în docu- t 
mentele vremii noastre ca primele I 
manifestări concrete ale progresului ♦ 
tehnic. T

Un țăran muncitor cu gospodărie in- I 
dividuală a venit la Muncelean pe cînd ♦ 
acesta ședea la masă. t

— Tovarășe, la noi, care nu sîntem ♦ 
în colectivă, nu seceri ? Am văzut că r 
merge al dracului combina asta a t 
dumneavoastră. Face toată treaba de- ♦ 
odată. Doar că nu macină și nu coace T 
plinea. încolo... ț

Iată, tovarăși istoriografi, progresul f 
tehnic a și dat primele semne ale in- ț 
fluenței sale asupra conștiinței oame- i 
nilor, asupra celor care, văzînd teh- T 
nica, nu-și mai fac cruce și se minu- I 
nează — ci vin cu haine de sărbătoare | 
ca la horă să o vadă ce-t în stare, ru- t 
gîndu-l pe Muncelean să treacă, de are I 
vreme și prin lanul lor. |

I. VASILE |

Fabricile de conserve 
și-au îndeplinit cincinalul

în ziua de 10 august, Direcția generală 
a conservelor de legume și fructe din Mi
nisterul Industriei Alimentare a comunicat 
îndeplinirea volumului producției globale 
planificai -pentru anii cincinalului. D n 
anul lsfSO, producția conservelor de legu
me a crescut cu 225 la sută și cea a con
servelor de fructe cu 118. Numărul sor
timentelor a crescut cu 17 la sută la con
servele de fructe și cu 13 la sută la con
servele de legume.

La îndeplinirea planului cincinal cu 
aproape 5 luni înainte de termen, au adus 
o prețioasă contribuție fabrica de conser
ve „Flora”, noile fabrici de conserve din 
Zagna-Vădeni, Valea Roșie, Tecuci, Riu- 
reni și Băiculești, intrate in funcțiune în 
anii cincinalului. (Agerpres)

La sirînsul spicelor
GALAȚI (de. la corespondentul nostru).
Lozinca „Nici un bob să nu se piardă 

din recolta bogată a anului 1955” a fost 
tradusă în fapte nu numai de țăranii 
muncitori ci și de copiii lor — pionieri și 
școlari. Pe lîngă diferite acțiuni desfășu
rate acum, în vacanță, în cadrul taberelor 
de curte, pionierii au întreprins și acțiu
nea de strîngere a spicelor.

în raionul Călmățui, de pildă, peste 1950 
de pionieri și școlari au participat la 
strînsul spicelor. Această muncă s-a în
cheiat cu frumoase succese. în carnetul 
de însemnări al tovarășului Gheorghe 
Stanciu, prim secretar al Comitetului raio
nal U.T.M. Călmățui, este scris: „Pionie
rii și școlarii din raionul nostru, în ziua 
de 3 august, au strîns 3397 kg. de spice de 
grîu. Din această cantitate, luînd fiecare 
spic în parte după greutatea boabelor, se 
vor obține aproape 2000 kg. boabe...” 
Iată cu ce se mîndrește comitetul raional 
U.T.M.-Călmățui. Cu 2000 kg. pîine care 
altă dată se pierdea. Merită să fie eviden- 
țiați tovarășii Mirică Vasilica, Furtună 
Eugen și alți instructori de pionieri cara 
ap mobilizat pe pionieri și școlari la aceas
tă acțiune patriotică.

Această acțiune a fost întreprinsă și de 
pionierii și școlarii din raionul Bujor Nu
mai cei d’n comuna Smulți, de exemnlu, 
au strîns aproape 200 kg. de spice. Frun
tași au fost pionierii Gafion Nicu, Prodan 
Dumitru și alții. Tot în această comună 
pionierii și școlarii au ajutat pe unii ță
rani bătrîni la legatul snopilor, legînd 
peste 1200 de snopi.

Execută arături de vară
Aplicarea diferențiată a agrotehnicii 

constituie un mijloc principal în lupta 
pentru obținerea de recolte îmbelșugate.
Acest adevăr este bine cunoscut de teh-fV 
nicienii și muncitorii gospodăriei agricole 
de st-at din comuna Banloc, regiunea Ti
mișoara. Și, de aceea, străduindu-se să 
sporească necontenit rodnicia ogoarelor, 
ei au aplicat în mod creator agroteh
nica.

Iată, de pildă, acum după recoltare. Din 
cercetările făcute, tehnicienii gospodăriei 
au chibzuit că, în condițiile agroclima- 
tice ale gospodăriei lor, arătura ad-încă 
de vară este mai de folos decît dezmiriști- 
tul. Și deci au îndrumat pe mecanizatori 
să facă asemenea arături, la o a-d'încime 
de 20-25 cm. Iar tractoriștii au ascultat 
sfatul tehnicienilor. Zi de zi pe supra
fețele de pe care fusese strînsă recolta, 
tractoarele trăgeau brazde adînci. Iar de 
la o zi la alta, creștea necontenit supra
fața arată. Pînă de currnd, tinerii tracto
riști au executat arături adînci pe mai 
bine de 50 la sută din întreaga suprafață. 
Brigadă fruntașă pe gospodărie în execu
tarea acestor lucrări este brigada condusă 
de tovarășul Vasile Pîrvulescu. Organi- 
zîndu-și bine munca și dezbătînd deseori 
problemele producției în brigadă, tinerii 
tractoriști au reușit să îndeplinească pla
nul de producție al brigăzii -pe campanie 
în proporție de 110 la sută. Realizările 
cele mai frumoase în brigadă — și, în 
același timp, în întreaga gospo-dăr.e — 
ău fost obținute de utemistul Ioan Cri- 
șan. Pînă acu-m cîteva zile el și-a depășit 
sarcinile ce-i reveneau în această cam
panie cu peste 110 la sută. Ca răsplată 
pentru realizările sale, el deține drapelul 
de tractorist fruntaș pe campanie.

Munca continuă. Tinerii tractoriști des
fășoară tot mai larg întrecerea, străduin
du-se ca, în cinstea zilei de 23 August, 
să obțină realizări tot mai frumoase.

Corespondent 
IOSIF VLA1A

Aria tineretului 
e în întrecere

Utemiștii din comuna Călugăreni, regiu
nea București, s-au angajat să amenajeze 
și să deservească una dintre cele trei arii 
din comună. Angajamentul lor a devenit 
fapt. Aria nr. 1 a fost denumită „Aria ti
neretului“.

Datorită bunei organizări a muncii pe 
arie, tinerii Marin D. Marin, secretarul 
organizației de bază U.T.M., Nistor Teo
dor, delegat de batoză, Popescu Ion, dele
gat de convoi și ceilalți utemiști, au reu
șit să facă, din aria lor, o arie fruntașă 
pe comună. Acum, aria t'nsretului e în 
întrecere cu aria nr. 2, la care delegat de 
batoză este tovarășul Gheorghe Lunsu. 
Și roadele acestei întreceri sînt frumoase : 
batozele de pe cele două arii treieră zilnic 
între 14.000—16.000 kg. cereale, depășin- 
du-și astfel norma.

Acum, lâ aria tineretului se muncește 
mai însuflețit ca niciodată. Nu vor să ră- 
mînă în urma ariei nr, 2 nicidecum. Și 
apoi, se apropie măreața zi de 23 Au
gust. Or ei doresc, din toată inima, să 
întîmpine această însemnată sărbătoare 
cu succese și mai mari decît cele obținute 
pînă acum.

Corespondent 
D. SINGUREANU

întrecerea sccialistâ
Sub lozinca „Tot mai multă fontă, oțel 

și laminate peste plan” colectivul combi
natului siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” 
din Hunedoara desfășoară cu avînt între
cerea socialistă în cinstea zilei de 23 Au
gust. De la 1—6 august, furnaliștii hune- 
doreni au topit cu 4,10 la sută mai multă 
fontă decît -prevedea -planul. Muncitorii de 
la furnalul nr. 6. constru’t în anii cincina
lului. au realizat planul în proporție de 
104,91 la sută. în fruntea întrecerii este 
brigada condusă de prim-topitorul Victor 
Pali cu o depășire de 14 la sută. La fur
nalul nr. 2, unde planul a fost realizat în 
proporție de 104 la sută, s-a evidențiat 
echipa condusă de prim-topitorul Gheor- 
ghe Bistrean care a întrecut planul de 
producție cu 6,12 la sută.

în sectorul oțelărie -al combinatului, 
planul de producție pe prima săptămână

CLUJ (de la corespondentul nostru).
în anii regimului democrat-popular 

pentru ușurarea muncii, în bazinul carbo
nifer Șorecani a fost mecanizat procesul 
de producție, instalîndu-se mașini și 
utilaje moderne. La minele 3 și 4 
au fost introduse perforatoare electrice, 
în ultimii 2 ani, mina „7 Noiembrie’’ a 
fost înzestrată cu 3 haveze sovietice tip 
G.T.K. 35, i-ar la sfîrșitul lunii iulie a 
acestui an, în cinstea zilei de 23 August 
în această mină a fost introdusă o a pa
tra haveză. Ea a fost încredințată bri
găzii minerului Ion Ernst, care din pri
ma zi a obținut o depășire de normă 
de 258 la sută. în aceeași zi, brigada mi
nerului Nicolae Brie a dat 11,20 tone căr-

An nou —
De cum cobori d’n tren, nu departe de 

gară se înaltă impunătoare clădirea în
treprinderii I.MzS. Roman. De departe se 
aude zumzetul strungurilor car1’ produc 
piesa pentru tractoarele K.D. 35.

Cind m-am apropiat de hale l-am în- 
tîln’t pe utemistul Icn Marian, resp'.ns-- 
bilul brigăzii de tineret de la secția uzi- 
naj. El mi*a adus în grabă la cuncșiină 
vestea pe care peste cîteva minute tre
buia s-o răspîndească printre tineri : în 
c’nstea lui 23 Augus'-, întrepr'.-darea s’-a 
îndeplinit sarcinile, din primul plan cin
cinal.

Acum muncitorii dau produse în con
tul lunii februarie a anului viitor.

Pentru că fiecare an nou esta de obi-

Datorită utilajului modern

Trimisul extraordinar și ministru plenipotențiar 
ai Republicii India în R. P. R. a prezentat scrisorile 

de acreditare
La 10 august a.c., trimisul extraordinar 

și ministru plenipotențiar al Republicii 
India în Republica Populară Romînă, 
Rajeshwar Dayal, a prezentat scrisorile 
de acreditare președintelui Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne, dr. Petru Groza.

La solemnitate au participat: S'.mion 
Bughici. ministrul Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Romîne, Avram Bu- 
naciu, secretarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Caius Franțescu, director 
ad-interim al Protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe, Ion Moruzi, director 
ad-interim în Ministerul Afacerilor Ex
terne și Ion Vrabiewdirectorul Cancelariei 
Prezidiului Marii Adunări Naționale.

Ministrul Republicii India a fost însoțit 
de secretarul Hardev Singh Palta,

Prezentînd scrisorile de acreditare, mi
nistrul Republicii India a spus:

„Ca primul trimis în Republica Popu
lară Romînă, vă aduc dvs. și poporului 
Romîniei salutările președintelui și po
porului Indiei. Consider un privilegiu de 
a vă prezenta, domnule președinte, scriso
rile mele de acreditare din partea preșe
dintelui Rajendra Prasad, acreditîndu-mă 
ca trimis extraordinar și ministru pleni
potențiar al Republicii India în Romînia.

Schimbul de misiuni diplomatice între 
cele două țări ale noastre este ca o strîn
gere de mină prietenească peste oceane. 
Guvernul și poporul Indiei cred ferm în 
principiul prieteniei față de toți și nu 
poartă ură față de nimeni. Noi credem în 

Tiimisul extraordinar șl ministru) pl enipotențiar al Republicii India, Rajeshwir 
Dayal, înmînînd scrisorile de acreditare tov. dr. Petru Groza.

din luna august a fost realizat în pro
porție de 102.30 l-a sută. Și de data aceasta, 
oțel-arii de la cuptorul nr. 4 s-au situat 
în fruntea. întrecerii. Ei au elaborat numai 
în primele 5 zile ale lunii august cu 25 
la sută mai multe șarje decît prevedeau 
sarcinile planificate. La acest cuptor lu
crează și brigada de oțelari a prim-to- 
pitorului Valeriu Lăbuneț. care se află 
acum la Festivalul de la Varșovia. Mun
cind cu însuflețire, tinerii oțelari din bri
gada lui Lăbuneț au topit cu 37,1 la sută 
mai mult oțel decît prevedea planul.

Și muncitorii din sectorul laminoare se 
mîndresc cu realizări de seamă. Ei au dat 
cu 2,40 la sută mai multe laminate peste 
plan. Schimbul condus de maistrul Gheor- 
ghe Andrășescu, care a dat peste plan cu 
153 la sută mai multe laminate, este frun
taș în întrecerea socialistă.

bune peste plan. în ultimul timp au mai 
fost efectuate și alte lucrări cu caracter 
tfehnic, menite să ușureze munca mineri
lor și în același timp să mărească pro
ducția la extracția cărbunelui. Dintre 
acestea fac parte și introducerea a 6 scre- 
pere care ușurează munca de lopătare a 
cărbunelui în abataj și creează posibili
tatea trecerii de la abataj-cameră la 
abataj frontal. Extinderea pe s-cară largă a 
mecanizării -procesului de producție pre
cum și introducerea și folosirea metode
lor îna’ntate de muncă, eu făcut ca în 
luna iulie minerii bazinului carbonifer 
Șorecani să-și îndeplnească cu 2 zile îna
inte de termen planul lunar de producție.

realizări noi
cei început cu făurire de noi vise, tinerii 
doresc continuarea și îmbogățirea succe
selor obținute -pînă acum. Pentru reali
zarea lor s-au hotărît să extindă apli
carea inițiativelor înaintate, a metodelor 
rao’de de lucru Bîkov. Bortkevici etc.

întrecerea a prins parcă mai multă 
viață. Brigada condusă de Ion Mar an a 
chemat la întrecere brigada de la secția 
l’nia cuzineți. Pînă acum brigada lui Ma
ri-o este fruntașă. Ea a depășit normele 
de lucru cu 75 la sută și a realizat, prin 
stringerea și retopire-a spânului, o eco
nomie in valoare de 2.300 lei.

Corespondent 
ELISCA DAN

eficacitatea celor 5 principii ale coexis
tenței pașnice și active, care dacă sînt 
urmate, vor preveni conflictele și vor pro
mova pacea. Singura alternativă astăzi 
față da coexistență este codistrugerea. O 
pace solidă trebuie să fie bazată pe înțe
legere reciprocă, îngăduință și respect. 
Noi sperăm foarte mult că diferitele eve
nimente recente, inclusiv Conferința de 
la Geneva, vor scădea tensiunea în lume 
și vor țluce la o mai mare înțelegere re
ciprocă și la soluționarea pașnică a prin
cipalelor probleme internaționale.

Deși India este o țară veche, noi sîntem 
o Republică tînără. Progresul recent al 
țării noastre a avut loc în 3 etape. Prima 
a fost lupta pentru eliberare, dusă sub 
conducerea lui Mahatma Gandhi. Dună 
aceea a venit etapa stabilizării și consoli
dării. Acum sîntem în cursul celei de a 
treia etape, aceea a dezvoltării pașnice. 
Scopul nostru este de . a elibera poporul 
nostru de orice fel de teamă și să-i dăm 
pe deplin posibilități egale- O soc’etate de 
tip socialist este scopul nostru, către care 
noi mergem în mod ferm, avînd tot spri
jinul și colaborarea poporului nostru.

Domnule președinte, scopul meu con
stant va fi de a depune efoi’uri pentru a 
întări prietenia și înțelegerea între cele 
două țări ale noastre și pentru dezvolta
rea relațiilor noastre reciproce. în această 
sarcină eu pot avea succes numai cu-spri
jinul dvs., pe care sînt convins că-1 voi 
primi într-o largă măsură".

în răspunsul său, președintele Prezidiu-

Participarea țării nuas'n 
la Tîrgrji internațional de la New Delhi

O nouă contribuție la lărgirea și întări
rea relațiilor comerciale dintre R.P.R. și 
alte țări o aduce participarea țării noastre 
la Tîrgul internațional de mostre de la 
New Delhi (India) din acest an.

Lucrările de amenajare a pavilionului 
nostru, conduse de un arhitect romîn, se 
găsesc într-un stadiu înaintat. Pavilionul 
romînesc va ocupa o suprafață de 500 
m.p- în interior și aproape 4000 m.p. în 
aer liber.

Mărfurile romînești expuse vor ilustra 
elocvent succesele importante ale munc’i 
pașnice, constructive, a poporului nostru 
care dorește colaborarea economică cu 
toate țările.

Vor fi expuse, printre altele, diverse 
mașini-unelte, mașini agricole, tractoare 
K.D-35, și KDP-35, locomotive de mină, 
utilaj minier, machete de locomotive și 
vagoane, produse electrotehnice, materiale 
de construcție și multe altele.

Ca țară producătoare si exportatoare 
de utilaj petrolifer, R.P.R. va expune o 
sondă petroliîeră complectă, care va fi 
pusă în funcțiune.

O mare parte din mărfurile cu care 
participăm se și află încărcate pe trei 
vase care vor sosi în curînd în India- Al 
patrulea vas va părăsi în curînd portul 
Constanța.

La acest tîrg vor fi expuse produse a 
numeroase țări din diferite continente, 
produse care vor oglindi progresul lor în 
domeniul economic. Variatul și bogatul 
sortiment din cele mai importante pro
duse. de calitate superioară, ale economiei 
romînești, va oglindi concludent posibili
tățile de schimb ale țării noastre. Tîr
gul de la New Delhi va prilejui înche
ierea pe o scară mai largă a unor tran
zacții comerciale de export și import.

(Agerpres)

Depunerea unei coroane de flori 
de către trimisul extraordinar 

și ministru plenipotențiar 
al Republicii India, 

la placa comemorativă a ostașilor 
romîni căzutî în lupta 

pentru eliberarea patriei
Miercuri, 10 august a.c., trimisul 

extraordinar și mirtstru "plenipotențiar al 
Republicii India, Rajeshwar Dayal, însoțit 
de secretarul Hardev Singh Palta, a depus 
o coroană de flori la placa comemorativă 
a ostașilor romîni căzuți in lupta pentru 
eliberarea patriei de sub jugul fascist.

La solemnitate au participat reprezen
tanți ai Ministerului Forțelor Armate și 
Ministerului Afacerilor Externe.

în memoria ostașilor romîni căzuți pen
tru eliberarea patriei, cei prezenți au păs
trat un moment de reculegere.

(Agerpres)

lui Marii Adunări Naționale, dr Petru 
Groza, a spus :

„Primind scrisorile prin care Excelența 
sa domnul Rajendra Prasad, președintele 
Republicii India, vă acreditează pe lîngă 
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne în calitate de 
trimis extraordinar și ministru plenipoten
țiar, sînt bucuros să salut, cu sinceră prie, 
tenie, în persoana dvs., pe primul repre
zentat al Republicii India în țara noas
tră.

Schimbul de misiuni diplomatice între 
Republica Populară Romînă și Republica 
India, această strîngere prietenească de 
mîini. cum bine ați numit-o, contribuie 
ia lărgirea și întărirea relațiilor de prie
tenie dintre poporul romîn și poporul in
dian și la dezvoltarea relațiilor politice,: 
economice și culturale între țările 
noastre.

Republica Populară Romînă duce cu 
stăruință o politică de coexistență pașni
că, pentru dezvoltarea colaborării interna
ționale între toate statele în scopul asi
gurării unei păci trainice în lume.

Republica Populară Romînă participă și 
sprijină activ orice acțiune internațională 
care are ca scop destinderea internațio
nală și stabilirea unor raporturi de în
credere între toate statele și de colabo
rare prietenească. în acest spirit, guver
nul și poporul romîn au salutat cu satis
facție rezultatele pozitive ale Conferinței 
de la Geneva care reprezintă un pas de 
importanță istorică pe drumul atenuării 
încordării internaționale și al colaborării 
rodnice între toate țările

Poporul romîn și-a cucerit libertatea șl 
independența națională după o luptă înde
lungată și plină de sacrificii. Astăzi, el 
muncește cu avînt pentru construire^ vie
ții sale noi. socialiste.

Çoporul romîn a nutrit totdeauna o vie 
simpatie pentru lupta poporului indian, 
pentru independența și libertatea sa. Gu
vernul și poporul rcmîn apreciază în mod 
deosebit contribuția însemnată pe care 
guvernul Indiei și primul ministru Ja
waharlal Nehru au adus-o la cauza păcii 
și colaborării internaționale.

Vă mulțumesc pentru salutările pe care 
le-ați transmis poporului romîn și m1« 
personal din partea președintelui Republi
cii India și la rîndul meu vă rog să tran
smiteți Excelenței sale salutul meu cor
dial șl cele mai bune urări poporului in
dian pentru pa«?, pentru progresul și în
florirea patriei sale.

Vă asigur, domftuie ministru, că în efor
turile ce le veți depune pentru întărirea 
prieteniei și înțelegerii între cele două 
țări ale noastre și pv?tru dezvoltarea re
lațiilor noastre reciproce, vă veți bucura 
de sprijinul deplin al Prezidiului Marii 
Adunări Națjonale și al guvernului Repu
blicii Populare Romîne”,

(Agerpres)



Care dintre noi, cititorule, n-a învățat în școala primară 
proverbul „Meseria, brățară de aur“ ? Era tipărit in abe
cedar — către sfîrșlt — cu litere mari, negre. Alături, 
într-o poză colorată, un fierar sau un tîmplar lucra într-un 
atelier spațios, însorit și curat ca o farmacie. In trecut, cei 
care apucau să termine școala se duceau la meserie convinși 
că aci îi așteaptă fericirea, care nu — cel puțin — n-aveau 
iluzii : brățara de aur se dovedea a fi cătușă de fler. Cin
stea dată muncii rămînea în abecedar, iar cine știa mese
rie rămînea sărac și amărît.

Cine sînt acum cel mal prețulți, mai cinstiți, cine se 
bucură de dragostea și respectul poporului ? Cine sînt de
corați, deputațl în Marea Adunare Națională șl în sfatu
rile populare, laureati ai Premiului de Stat ? Cine sînt 
oamenii cărora lumea le cere cu deplină încredere 
părerea șl le ascultă cuvîntul ? Fruntașii în producție, cei care-șl cunosc
în așa fel încît au ridicat-o la rangul de artă. Meseria a devenit de-abla acum 
brățară de aur — înmiit mal valoroasă decît aurul. Șl prețul acesta de neprețuit 
1-1 dă tocmai faptul că e accesibilă fiecăruia dintre noi, că e de ajuns să vrem, 
să fim serioși și perseverenti în muncă, să învățăm necontenit ca să devenim 
artiști în meseria noastră. Sînt milioane cei care merită acest titlu, milioane cei 
pentru care vechiul proverb a înviat în înțelesul lui tînăr, minunat. Poți oare 
să nu te numeri printre aceștia ?l

CÎT O PARTE DIN VIAȚA
Există în patria noastră sute de mii de 

oameni care se străduiesc să pună în 
munca lor tot ce au mai bun .Din primele 
ceasuri ale dimineții nu-i părăsește gîndul 
la ceea ce vor face, la ceea ce Vor realiza 
nou. O fac pentru că simt bucuria mun
cii, mulțumiți că pot contribui și ei cu 
ceva și-și concentrează mai departe efor
turile, tăcuți și conștiincioși.

Pentru copiii care se nasc pe malul Du
nării sau al mării, apa e elementul de 
bază al vieții lor. îi vor duce dorul, vor 
avea nostalgia valurilor, oriunde se vor 
duce.

Mulți dintre ei vor deveni marinari sau 
pescari. își vor petrece zilele și nopțile 
legănațl de valuri și cele mai mari efor
turi pe care le vor face nu le vor cere 
nici o luptă interioară, nici un sacrificiu. 
Vor munci firesc și li se va părea că. nu 
fac nimic deosebit, că îndeplinesc numai 
ceea ce le cere elementul de bază al vie
ții lor — valul puternic și liber, căruia 
îi înțeleg atît de bine poruncile, pentru că 
au crescut alături.

Constantin Oprescu a crescut legănat de 
o melodie mai aspră decît cea a valurilor, 
lipsită de lumini și umbre, necîntată de 
poeți, nezugrăvită de 
pictori în nuanțele 
răscolitoare ale apu
surilor și răsărituri
lor de soare. De cînd 
se ține minte, are în 
auz bătaia asurzi
toare a războaielor. 
De la fabrică, mama 
venea frîntă de obo
seală, cu părul plin 
de scame albicioase. 
Punea de mîncare 
pe masă, trăgîndu-se 
mai la o parte : mie 
nu mi-e foame acum. 
Mîncarea trebuia să 
ajungă pentru ceata 
de copilandri flă- 
mînzi, care aveau ani 
puțini pentru zben
guiala copilăriei. A- 
cum cîteva zile, Con-. 
stantin a împlinit 34 
de ani — 
vîrstei unui 
Acum 6 luni 
o aniversare 
tulburătoare:
ani de muncă. La 12 
ani și jumătate copilăria lui s-a sfîrșit. 
Constantin nu s-a mirat : știa doar că așa 
are să fie : aici, în fabrică era locul lui, al 
fraților lui.

Maistrul comunist Constantin Oprescu 
de la țesătoria fabricii textile „11 Iunie”- 
Găvana Pitești a văzut multe în viață pînă 
acum. A muncit în atîtea locuri, că par
că nu le mai ști© nici numărul, dar de 
muzica războaielor de țesut nu s-a des
părțit. Cînd avea vreo 16 ani, fabrica s-a 
închis și a început' rătăcirea în căutarea 
pîinii. Cred că nici gîndul de a se apuca 
de altă meserie nu l-a atins. Ce-ar căuta 
pescărușul deasupra holdelor aurii ale- 
șesului? Cînd s-a putut întoarce la fa
brica lui, s-a întors. Și-a luat nevastă din
tre țesătoare. Acum lucrează; aici cu alți 
doi frați: Ion — și el maistru — și Gheor
ghe, ajutor de maistru și secretar de 
U.T.M. al unui schimb. Fabrica face parte 
din viața lui, așa cum face parte Nelu, 
băiețașul cu ochi neastîmpărați, cum face 
parte casa nouă pe care și-a ridicat-o. E 
imposibil să realizeze o împărțire : pînă 
aici vine munca — dincolo începe viața 
personală. Dacă-i în schimb de noapte și 
pleacă dimineața spre casă să se culce, 
maistrul nici nu se miră dacă este chemat 
înapoi, nici nu se supără înseafnnă că 
dincolo, în cealaltă casă a lui, e nevoie de 
el. Oricît de aspra l-a. fost viața, oricîț 
a fost de lipsită de melodie, bătaia răz
boaielor i-a devenit dragă, element de 
bază al vieții lui, fără de care n-ar putea-o 
concepe. Așa că nimic n.u i se pare greu, 
nefiresc. Fabrica îi e dragă cît o parte din 
viață.

Ca pe niște copii din familie își privește 
muncitorii din secție — nici unul n-a îm
plinit încă 26 de ani... A rămas însă în 
această afecțiune veselă și vorbăreață, 
entuziastă și familiară, ceva nemărturisit

floarea 
bărbat, 
a trăit 
altcum
21 de

meseria
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NERĂBDARE
In viața fiecărui om există o acel clocot interior. Așa însă, 

‘ : A"“_ -i. Murei îi trebuia mai mult.;$u-
lerseverent, un al treilea dura stilpilor de la ușile tram

ei văielor i-a dat, într-un ' 'V&ip,

dominantă. Unul e pasionat, al
tul perseverent, un al treilea 
e călăuzit de simțul datoriei. 
Pe alții îi animă dorința de a mult de lucru. Se suda de jos 
cunoaște există 
cărți trțfiesc numai.
•riilț. rrșarvțntd ale clipei, fără să 
aibă un scop. Oricum, din ten
dința generală a acțiunilor, din 
caracterul preocupărilor, trăsă
tura dominantă , se desprinde 
net: un impulsiv, un om chib
zuit, un visător, un nerăbdător 
etc.. In viața Măriei Big — Mu
ra, cum îi spun părinții — tră
sătura dominantă e nerăbdarea.

Poate că Mura nu-și dă sea
ma încă de asta — e prea tî
nără, n-a ajuns la vîrsta con
cluziilor. Știe însă că a venit 
în fabrică pentru că „nu mal 
avea răbdare“ să nu facă ceva 
cu mîinîle ei. Și același 
neastîmpăr creator îi deter
mină și aici fiecare zi, fiecare 
acțiune. Poate că e greu de 
crezut așa ceva, despre această 
maramureșcancă voinică, gravă 
și uluitor de liniștită pentru 
cei 18 ani pe care-i are. Cînd 
am cunoscut-o purta o basma, 
sînt sigură însă că are părul 
împletit în două cozi grele, 
lungi —> într-atît nu e posibil 
să distoneze ceva în ansam
blul ființei ei. Mura nu face 
gesturi pripite, nu se agită inu
til — nerăbdarea ei e calitativ 
superioară. Aerul ei liniștit, 
hotărît, figura blajină te pot 
înșela ușor dacă nu-i vezi ochii 
frumoși, în care lucește o flă
căruie veielă, ștrengărească, 
dacă n-o surprinzi zîmbind.

în școala profesională a fost 
premiantă. A refuzat însă să 
meargă mai departe la școală, 
deși acest lucru i se propusese; 
„intru în fabrică și văd ce sînt 
in stare — învăț eu pe urmă 
mai departe, la „seral”,

„Electroputere“ din Craiova e 
o uzină vastă, cu proporții de o- 
ra.ș. Cînd ți se pune în mî'nă un 

aparat de sudat te cațări pe 
carcasa unui tramvai, lucrurile 
încetează să mai fie așa sim
ple ca la școală, 
dat seama că deși 
elevă excepțională, 
ceea ce știe, nu va putea să se 
descurce. S-a înscris la cursul 
de minim tehnic: repeta cu sîr-, 
guință ■— și-de data aceasta, eu 
răbdare — ceea ce știa, punea 
în practică, afla lucruri noi. Se , 
întîmpla să se poticnească: 
lucrătorii mai vechi o tri
miteau să aducă electrozi de un 
anumit fel și ea nu știa să-i 
deosebească. Murea de rușine 
și învia de o sută de ori pe zi 
ca șă învețe cum stau lucrurile. 
Ceea ce știa papagalicește, izbu
tea acum să înțeleagă. Nu i-au 
trebuit decît cîteva luni ca să 
devină fruntașă în producție. 
Acum, la numai 10 luni de •cînd 
a intrat în fabrică, numele ei e 
afișat pe panoul de onoare și 
toată- lumea o cunoaște ca pe 
lina din cele mai bune sudorițe.

Poate că rezultatul acesta ar 
fi trebuit s-o mulțumească dacă 
n-ar

există si oameni 'în sus, dar nu existau electrozi 
numai pentru bucu- potriviți. Treaba nu mergea 

bine, lucrul nu era rezistent și 
în plus îi dădea de furcă lăcă
tușului care trebuia să poli
zeze. Mura a plîns odată de 
ciudă, altădată s-a necăjit nu
mai, dar toate astea n-o ajutau 
de loc și nici nu i se potriveau. 
A început să se frffmînte. 
Ceea ce învățase la cursul: r de 
minim tehnic nu-i era, de, data 
asta, direct folositor : în caiet, 
tele de notițe, în broșuri,’ nu 
exista nici o soluție pentru ase
menea situație complicată., Dar 
la curs, Mura mai învățase 
încă ceva, ceva ce nu erar scris 
în nici un caiet dar se citea 
peste tot, printre rînduri:să 
gîndească, să gîndească îndrăz
neț, să încerce. Orizontul i.se 
lărgise, așa cum oamenii, .cflre 
află pentru prima oară că~pă- 
mîntui e rotund, fără margini, 
capătă senzația infinitului. So
luția s-a ivit, simplă ca oul“ lui' 
Columb și la fel de nouă cum 
fusese acesta la vremea lui.: să 
sudeze de sus în jos. A datpm- 
peraj mare șl a început să„ lu
creze. A mers repede și bine 
și prima mulțumire a p]riiffîi-o 
din partea lăcătușului. ‘ Peste 
cîteva zile, Mura a vorbit" la 
stația de radioamplificare a Uzi
nei și peste alte cîteva,, ,,cu- 
yîntarea” ei a fost retranshiisă 
în oraș. (Mura-nici măcar ;nu 
vorbește despre asta — de, alt
fel ei nu-i place să vorbească 
despre lucruri esențiale, ' ci 
consimte să răspundă, fb'drte 
pe scurt, la unele întrebatfi, d- 
tunci cînd ai început să-ți-dai 
singur seama despre ce e /vor
ba...).

Și Mura nu e singura căreia 
i s-au deschis ochii atît ,.de 
mari încît poate să cuprindă 
lumea... 
tui care 
învățat.

— o notă gravă, profundă, din copilăria 
lui: dorința de a netezi altora calea care 
lui i-a fost iprea aspră. Tot ce știe le 
spune și lor —numai dacă vor ști să mun
cească bine se vor simți oameni adevărați. 
Vasile Joița n-are decît 17 ani- A venit 
din școala profesională cu o dorință nepo
tolită de a învăța bine meseria. Acum 
două luni l-a făcut ajutor de maistru. De 

■ atunci, de cîte ori găsește cîte o carte care 
i-ar putea folosi, se face adâncit în gîn- 
duri: „Măi băiete, grozavă carte! Iaca 
acum am citit-o și eu... Ce zici, să ți-o dau 
și ție ?” Apoi din vorbă-n vorbă, face un 
adevărat seminar despre ce-a înțeles. Pe 
urmă tot el se miră, iar vesel și vorbă
reț: „Mare lucru dom-le, ce-a învățat bă
iatul ăsta în două luni! Cap, nu glumă”. 
De altfel, optica maistrului Constantin cu 
privire la oameni are optimismul tineresc 
al comuniștilor: „Nu știu cum se nimerește
— spune el, convins — dar la mine în 
secție vin tot oameni unul și unul — o 
grozăvie !”

Așa că nu 
explice unor 
meseriei, să-i 
să-i îndrume, 
întors din armată și a început s’ă lucreze 
la el ca ajutor de meșter. Acum, tovară
șul Oprescu l-a scos maistru la secția 11... 

Angela Ghiță e o țe
sătoare tînără, neex
perimentată. A venit 
aici din 
rușinată 
le grele 
ră scai 
ei: „nu-și îndepline
ște norma” O urmă
reau peste tot, de 
nici nu se mai sim
țea în rînd cu lu
mea. Maistrul a așe
zat-o între Maria 
Zamfir și Ioana Soa
re, muncitoare frun
tașe, cu experiență, 
i-a explicat cum 
se mânuiește ma
șina, cum se repară 
defectele mici.

Acum, fata își în
deplinește planul.

Cu sinceritatea pe 
care o au față de ei 
înșiși oamenii care 
știu pe ce drum au 
de mers 
tovarășul 
Oprescu 

turisit de mult, că ceea ce 
e de ajuns, că ar avea 
toată viața Așa că, ditai 
și-a sistematizat și adîncit cunoștințele p: 
care i le dăduse viața, urmînd consecutiv 
și conștiincios ca fiece elev gradele școli5 
de calificare. Pe urmă, s-a apucat să în
vețe cu încăpățînare, servind fiecărui 
indiscret ce-1 tulbura, următoarea ma
ximă: „Ca să ai autoritate, trebuie să fii 
exemplu”. învață, încet, metodia, pro
fund: citește cîteVa pagini. Le recitește; 
notează cîte ceva, citește iar. Cînd e si
gur că a înțeles, pleacă la fabrică. Așa 
că în secția lui munca se desfășoară „aca
demic”, la un nivel 
lucru îsi 
înaintate 
darova, 
firesc.

Tovarășul 
mai mare parte a aptitudinilor de 
podar asupra secției pe care o conduce. 
N-ai să găsești ceva în drum, n-are să se 
întîmple să rămînă fără piese de schimb
— cu mult înainte de a se uza, el își pregă. 
tește altele. Doar viața merge înainte, n-a 
muncit decît 21 de ani, mai are înainte 
încă cel puțin atâția ani de muncă și omu’ 
gospodar se gîndește mereu la viitor..

. Așa li s-a alăturat decorațiilor de pe 
frontul antihitlerist, medalia „A V-a ani
versare a Republicii“.

Mi-am pus, la un moment dat, o între
bare absurdă: cum s-ar putea înfăț'î. 
viața acestui om printr-un simbol ? Ima
ginea lui n-o poți întîlni simbolic decît 
în privirea mîndră a celor pe care i-a în
vățat să fie oameni în partea cea mai de 
seamă a vieții lor: munca.

ILEANA RACOVIȚA

poate fi decât fericit să le 
asemenea oameni tainele 
controleze cum muncesc, 

Constantin Gheorghe s-a

secția a 8-a, 
de cuvinte- 
ce se liplse- 
de numele

în viață, 
Constantin 
și-a măr- 
știe nu-i 

ce învăța 
maistrul,

O'

BORDY ANDREI Explicarea unei noi metode de muncă.

Grijă tovărășească pentru viitorii muncitori

are 
de 
se

superior : fiecare 
locul lui precis, iar metodele 
muncă: Ilicev-Vlasov, 
aplică în modul cel

Jan 
mai !

Orîce cetățean d'n orașul Sibiu știe unde se află 
uzinele „Independența“. Aproape un cart er întreg 
poartă numele uzinei, cea mai mare și mai veche 
întreprindere metalurgică din oraș. Sibienil pri
vesc ca o c’nste titlu! de muncitor la „Indepen
dența“ pe ale cărei porți ies șute de produse — de 
a elevatoare și ciocane pneumatice de abataj pînă 

Ia cele mai mărunte bunuri de larg consum. Aproape 
fiecare întreprindere din țară are pe utilajul ei și 
marca fabricii noastre.

Producția noastră are un caracter deosebit: noi 
nu lucrăm în serie, ci facem prototipuri. Aceasta 
face ca cea mai simplă operație să fie o muncă de 
creație, care necesită o calificare temeinică, o 
înaltă pregătire.

Pe lingă preocuparea pe care conducerea uzinei 
i organizația de partid o manifestă pentru ridica

rea nivelului tehnic-profesional al muncitorilor din 
întreprindere, ele privesc și în perspectivă, îngri- 
ilndu-se și de pregătirea celor care vor lucra în 
uzină peste cîțiva ani: cadrele de viitori muncitori 

neri, actualii elevi ai școlii profesionale de uce
nici de pe lângă întreprinderea noastră.

La practică, ucenicii au fost repartizați în dife
rite ateliere și dați în grija șefilor de echipe și 
a celor mai buni muncitori. Primele operații pe 
care le-au avut de executat au fost cele mai simple: 
găuriri, filetări, mici ajustări, polizări etc. După 
ce s-au deprins cu folosirea utilajului, muncitorii 
au început să le încredințeze lucrări mai compli
cate, pe care le controlau după aceea, analizînd 
execuția piesei și dînd îndrumări practice acolo 
unde era nevoie. Astfel, o mare parte din ucenici 
și-au ridicat considerabil nivelul profesional, ajun
gând fă execute singuri, după desen, anumite piese 
ca axul cu came de la motorul de 6—8 HP, diferite 
iiese de îmbinare de la utilajul minier etc. La sec- 
a montaj, dintre cei mai buni ucenici, care și-au 

nsușit pe deplin experiența practică, face parte 
Ril Ștefan din anul II, care a lucrat sub suprave
gherea lăcătușului Traian Popa și care a reușit ca 
în perioada de practică să acumuleze cunoștințe 
•■are-i dau posibilitatea să execute singur retușarea 
și asamblarea bielei pe vilbrochen. Ucenicul Se- 
>a‘t an Hădărnău, care a făcut practica sub supra
vegherea strungarului fruntaș în întrecerea soc'a- 
listă Irimie Cîndea, poate să execute la strung 

- e e complicate ca: supape de motoare, axe file
tate de înaltă prec’z e și altele.

Muncitorii care au primit în grija lor elevi-prac- 
ticanți au fost instruiți de șefii secțiilor cum să-i

Mute. Ei controlau zilnic caetele de practică, dînd [ 
sugestii pentru întocmirea acestora și dîndu-șl avi- z 
zul la proba de lucru pentru examenul de practică, j 
Această legătură a fost întărită prin parito pare.a j 
ucenicilor, în timpul perioadei de practică, la acți- ’ 
unile întreprinse și la consfătuirile de producție. j 

Perioada de practică nu înseamnă însă ruperea Ș 
legăturii cu studiul. Elevii, ca și ceilalți muncitori, | 
au la dispoziție cabinetul tehnic, biblioteca. De j 
asemenea, el au fost invitați la conferințele tehnice { 
ținute de ingineri, cum ar fi despre așchierea 
rapidă a metalelor sau despre tăierea intensivă a ; 
metalelor, la strsngărîe si sculărie.

Ucenicii se simt legați de școala întreprinderii. .■ 
de uzina unde vor munci. Aceasta i-a făcut să pri- ; 
vească cu serioz tate practica pe care o au de făcut, ; 
să manifeste dorința de a învăța, să nu încerce să j 
se ferească de muncă. Exemplul lui Constantin Dră- i 
guț, lăcătuș, al lui Nicolae Luca, strungar, al Anne- ■, 
lie-ei Schulier, strungar, care pînă nu de mult au £ 
fost elevi ai școlii noastre profesionale și acum se ( 
numără printre muncitorii fruntași ai uzinei, le dă j 
măgura perspectivelor ce 11 se deschid dacă se stră- ! 
dulesc în muncă. j

In timpul perioadei de practică, comitetultl.T.M. 1 
a manifestat o oarecabe preocupare față de atitu-, 
”?a ucenicilor, față de felul cum sînt aceștia aju

tați să se caVf ce. Totuși, nu s-a făcut suficient pe 
linia antrenării lor la acțiunile tinerilor muncitori 
din fabrică. Comitetul U.T.M. n-a fost instruit cum 
roate îndruma, concret și potrivit specificului, pe 
elevii afiațl în practică. Pe de altă parte, în acea
stă privință, noi nu ne-am arătat prea bogați în 
nițiative. Astfel, acțiuni interesante și foarte utile 
pentru calificarea elevilor școlii profesionale cum 
v fi organizarea unei legături permanente cu stu
denții afiațl în practică, organizarea de consfătuiri 
cu ei, au rămas simple proiecte.

Din experiența muncii cu seriile trecute și din 
lipsurile care s-au man’festat, noi am învățat multe. 
Prlnc’pala noastră preocupare se va îndrepta de 
■'.-um înainte spre educarea atitudinii juste față de 
muncă a elevilor, a dragostei pentru profesia pe 
care și au ales-o. Hotărîrea noastră este de a spri
jini pe f'ecare ucen c în parte să dev'nă un mun- 
c tor calificat, cult, un creator. Pentru aceasta, 
nici o clipă a orelor de practică nu va fi pierdută 
în zadar.

i 
!i

Oprescu și-a concentrat cea 
gos-

Mai sînt, ca ea/'des- 
au vrut să învețe și au

«- Calificarea nu-i o problemă minoră
In centrul preocupării 

comitetului 
de bază 
la . uzinele 
„Unirea“ din Cluj se află 
problema calificării tine
rilor, a ridicării măiestri
ei lor profesionale, cali
ficarea fiind strîns lega
tă nu numai de creșterea 
producției și productivi
tății muncii, ci și de creș
terea veniturilor munci- tori se desfășoară cu ace- 
torilor.

In ultima vreme au fost 
obținutp succese frumoa
se prin intensificarea 
aplicării metodei Kotlear 
— calificarea la locul de 
muncă. Utemiștii Koll<ts 
Sandor și Kurti Tiberiu 
se străduiau să-și întrea
că propriile succese, dar 
ori cită dorință ar fi avut 
nu-și ajungeau ținta. Ana- 
lizîndu-și mai profund 
munca, ei au constatat că 
le lipsesc multe cunoștin
țe. Tovarășul Ștefan Born- 
yai șeful sectorului turnă-

tbrie s-a ocupat indea- 
organizației proape de ei și răsplata 
U.T.M. de muncii 
metalurgice

sale a reprezen- 
tat-o procentajul de 192 la 
sută cu cîf aceștia și-au 
depășit planul de produc
ție. Ca utmare directă a 
creșterii productivității a 
crescut simțitor și ciștigul 
lor.

Acțiunea de sprijinire a 
calificării tinerilor munci-

eași intensitate și în sec
ția sculărie. Sprijinit de 
inginerul Levy Vasile și 
de tovarășul Kiss Gyula 
— controlor — utem'Stul 
Bondor Vasile reușește 
acum să execute lucrări 
de bună calitate și să-și 
depășească norma în me
die cu 130 la sută.

Din păcate .nu aceeași 
situație există în toate 
secțiile uzinei noastre.. 
Secția „mecanicului șef“ 
joacă un rol de seamă în 
îndenlinirea ritmică a 
sarcinilor de plan. Ar fi

fost deci cazul ca aci să 
se acorde cea mai mare 
atenție rid’cării calificării 
profesionale a muncitori
lor. Conducerea secției, 
în frunte cu tovarășul 
Ștefan Schneider, consi
deră calificarea ca o pro
blemă minoră. Numai 
pornind de la o asemenea 
concepție 
muncitorii, în loc să fie 
specializați în , meseriile 
pe care ?i le-au ales, sînt 
folosiți, la munci auxilia
re. Tovarășul Schneider 
este maistru și de la el 
tinerii noștri așteaptă ce1 
mai mare sprijin Comi
tetul organizației de bază 
U.T.M. ar trebui să se 
preocupe și de acest caz. 
Tineretul trebuie să se bu
cure de. toate condițiile 
pentru ă-și desfășura ac
tivitatea în bune condi- 
țiuni.

s-a ajuns ca

Corespondent 
BOBIȘ VASILE
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Mura și-a 
fusese o 

numai cu

★

ceea ce am scris pînă

MILU MIHAI
secretar al comitetului organizației de bază U.T.M. 

de la uzinele „Independența“ Sibiu
fi existat nerăbdarea ei,

Dacă 
acum ar fi o fabulă, aș putea 
încheia cu o morală în verșuri 
din căre comitetul U.TjM~- al 
uzinei „Electroputere” și con
ducerea ăi să desprindă mărea 
utilitate practică a cursurilor 
de minim tehnic. Pentru că e 
cel puțin ciudat, după ce ,s-au 
obținut pe alocuri asemenea 
rezultate, cînd există cursuri 
care merg foarte bine, alături 
de altele care merg foarte slab, 
că membrii comitetului surîd 
•autocritic atunci cînd îi întrebi 
despre această problemă : „în 
acest domeniu stăm foarte, 
prost“ și se mulțumesc cu atît, 
ca și cum ar fi pur și simplu 
vorba de îndeplinirea unei-sar
cini plictisitoare și nu de ceva 
foarte util -uzinei. Cum atesta- 
este însă un articol, mora a 
cea mai bună este totuși îri re
zultatele cursanților conștiin
cioși. *

CORINA DUMBRAVĂ

Să creștem cadrele la nivelul tehnicii noi
activi- 

înainte

întreprinderile din 
cadrul Ministerului 
Industriei Ușoare au 
continuat să desfă
șoare în cu'rsul trimestrului II o
tate rodnică pentru îndeplinirea 
de termen a sarcinilor din primul plan 
cincinal. Drept urmare a acestui fapt, pla
nul producției globale pe minister a fost 
îndeplinit, în trimestrul II, în proporție 
de 105,7 la sută. Calitatea produselor a 
continuat să se îmbunătățească în mod 
simțitor. Toate aceste succese demon
strează limpede că întreprinderile secto
rului nostru posedă importante rezerve 
interne, care, valorificate la justa lor va
loare, vor face ca în viitor să se atingă 
o producție mai sporită și un nivel tehnic 
din ce în ce mai ridicat.

Sarcinile ce stau în fiața industriei ușoare 
sînt tot mal mari. îndeplinirea lor depinde 
de activitatea fiecărei întreprinderi, de ac
tivitatea fiecărui muncitor. De aici nece
sitatea și sarctaa de a pregăti din timp 
muncitori, tehnicieni și ingineri capabili să 
conducă mașinile moderne, utilajele și in
stalațiile în scopul creșterii producției și 
productivității muncii.

Hotărîrea partidului și guvernului, pri
vind reorganizarea școlilor profesionale de 
ucenici, ia școlilor tehnice și a școlilor teh- 
rnce de maiștri, a dat o nouă orientare, 
mai justă, pentru o temeinică pregătire 
practică a cadrelor. Ca o primă măsură de 
aplicare a prevederilor hotărîrii a fost tre
cerea școlilor profesionale ale Ministerului 
Industriei Ușoare, ca școli profesionale de 
ucenici, pe lingă întreprinderile din sector 
cu cea mai înaltă tehnicitate, ca de 
exemplu : „30 Decembrie“ Arad, fabrica 
de postav „Buhuși”, „Kirov“ București, 
întreprinderi care au create condi
țiile necesare pentru asigurarea pre
gătirii fiecărui absolvent ia nivelul tehni
cii noi. Pentru a se obține această nouă 
orientare, planul de învățământ a fost axat 
mai mult pe activitatea practică, afectîn- 
du-se un număr de ore de practică cu 30 
la sută mai mult față de vechiul plan. în 
acest fel se dă posibilitate elevilor ca o 
bună parte din timpul de pregătire să-1 
petreacă în cadrul procesului de pro
ducție, în mijlocul colectivului de munci
tori mai vîrstnici de La care vor învăța 
frumusețea meseriei și o vor îndrăgi.

Este știut faptul că acei, care dau viață 
cifrelor de plan sînt oamenii și că așa cum 
sînt crescuți și îndrumați, așa vor munci. 
Cunoașterea meseriei, stăpânirea ei. este 
factorul care asigură îndeplinirea ritmică 
a sarcinilor de plan, folosirea intensivă a 
capacității mașinilor și utilajului, crește
rea productivității muncii și realizarea de

cît mai multe acumu- -------
lări suplimentare. Ci «»;*«. |«»m
Mai sînt destule în- StOICa IOD
treprinderi în care Director al Direcției Cadre șl Tnvățămînt tizare și 
aceste probleme <iu din Ministerul Industriei Ușoare 
Sînt pe deplin înțe- la"
lese, cum sînt fabricile „Porțelanul” Cluj 
și „Fusul“ Galați.

Ritmul de creștere al nivelului tehnic 
industrial, calificarea din ce în ce mai 
înaltă a muncitorilor, necesită cadre de 
organizare și conducere cu o pregătire co
respunzătoare. In acest sens, recenta ho- 
tărîre privind rolul maiștrilor în produc- 
ț'e, a scos în relief importanța acestui ele
ment de bază al organizării procesului de 
producție. Pentru satisfacerea acestor ne
cesități, Departamentul nostru înființează 
actualmente școli tehnice de maiștri și 
școli tehnice pentru cadre de tehnologi, 
normatori etc. în centrele mari ale in
dustriei ușoare.

Inginerii necesari sectoarelor noastre 
productive sînt pregătiți în cadrul facul
tăților Institutului de industrie ușoară de 
la Iași și o bună parte din promoțiile de 
pînă acum au fost folosite cu succes în 
producție. Corpul didactic al Institutului 
din Iași a avut o activitate rodnică în pro
blemele legate de nevoile directe ale pro
ducției.

în vederea adâncirii pregătirii cadrelor 
de înalt nivel tehnic și pentru speciali
zarea acestora pe linia problemelor impor
tante se continuă acțiunea de trim tere a 
tinerilor la studii în U.R.S.S. și în țările 
de democrație populară. Pe viitor va tre
bui să axăm specializarea cadrelor în 
străinătate pentru sectoarele finisaj-textil, 
sticlă și cauciuc, sectoare care duc cea 
mai mare lipsă de asemenea cadre. De ase
menea, se intensifică schimburile de expe
riență între tehnicienii sov etici și cei din 
țările de democrație populară cu tehni
cienii din țara noastră, iar specialiștii care 
au avut cele mai valoroase realizări în 
crearea modelelor, au participat și par
ticipă la diferite tîrguri și expoziții inter
naționale.

în sistemul de organizare a învățămân
tului special ne preocupăm și de alte forme 
de specializare, cum ar fi cursurile de 
normatori, termotehnicieni, laboranți chi- 
miști, fochiști, ajutori de maiștri etc. în 
pregătirea cadrelor prin toate formele de 
învățămînt arătate mai sus s-au obținut 
o seamă de realizări, iar valorificarea de
plină a capacității lor profesionale se face

de către majoritatea 
întreprinderilor prin. 
tr-o justă repar- 

folosire a 
de pildă 
Vasilescu” 

,11 Iunie”

•. ,,r.

torilor din grupâ’sin- 
dicală nr. 19' de' la 
uzinele metalurgice 
„21 Decembrie’’»-: din

Capitală, fac ca în întreprinderi planul să 
fie îndeplinit în mod ritmic, se îmbțină- 
tățește necontenit calitatea produselor, 
scade prețul lor de cost. Așa stau lucru
rile la fabrica 'de postav „Proletarul“'d'.n' 
Bacău, la Industria Bumbacului, la țesă- 
toria „Ilie Pintilie” din București, la fa
brica de încălțăminte „11 Iunie” Rîmnicu 

x' jVîleea etc. - —.
Unele întreprinderi nu dau însă ,j>uf- 

cientă atenție calificării cadrelor la Mcul 
de muncă, fac din această problemă im
portantă, o acțiune de campanie. Astfel la 
„Răscoala 1907”, deși s-au ținut cursuri 
pentru aplicarea ‘î-cdătorului Bașfcirov, nu 
toate muncitoarele practică acest sistem, 

întreprinderii nu a

ca
„Vasla 

Mediaș, „Libertatea” Sibiu, 
Cisnădie și altele.,

în această. <4:#cție țnai există Ansă se
rioase deficiențe. în’ ăcțiiifhea' cffe repartl- ' 
zare în producție a absolvenților și chiar 
a cadrelor cu o practică mai îndelun
gată, nu s.-a ținut totdeauna seama 
de principiile cele mai juste, astfel că pe 
de o parte s-a ajuns la o împrăștiere a 
cadrelor cu calificare superioară, iar pe de 
a|tă parte nu s-au acoperit cu cadre ti
nere, bine pregătite, sectoarele rămase în 
urmă. Lipsuri în domeniul repartizării ab
solvenților au avut și direcțiile industriale, 
în multe cazuri ele au repartizat absol
venții, fără o prealabilă înțelegere cu în
treprinderile. Un asemenea caz s-a întim- 
plat cu Direcțiunea Generală Industrială 
Tricotaje și Confecții, care a repartizat 
absolvenți la fabrica „Flacăra” Cluj, fără I 
ca această întreprindere să fie pregătită 
pentru primirea lor.

Trebuie să mai relevăm și alte lipsuri 
serioase, ce se datoresc în primul rînd 
organelor de conducere care nu simt răs
punderea 
urmărirea 
absolvenți 
totdeauna 
înaintați, nu .sânt sprijiniți 
apbce metodele înaintate și de aceea ran-, 
damentul lor este uneori redus. Este ade
vărat că în direcția promovării cadrelor 
tinere. în munci • de răspundere s-au făcut 
pași cu mai mult curaj. Astfel tovarășul 
Dorel Stinghie, absolvent el Institutului de 
industrie ușoară din Leningrad, este in
giner șef la fabrica „Partizanul Roșu” din 
Orașul Stalin, iar tovarășul Teodoric Ho- 
roviț este inginer șef la Uzinele romîne 
de pîslă București etc. Promovarea ele
mentelor tinere, bine prostite trebuie 
însă să stea mereu în ceptruh preocupări
lor noastre.

Fără îndoială că nu se poate concepe 
acțiunea de pregătire a cadrelor numai ____ ___
prin formele de învățămînt din școli și Alexovici de la Uzinele textile „7 Nolem- 
facultăți. ^întreprinderile au la dispoziție brie", asemenea vlemistei Artemiza ’Ta- 

barcea, inovatoare la Filatura Româ
nească de' Bumbac, asemenea celor mal 
buni tineri care sînt mîndria întreprinde* 
rilor și a sectorului nostru..

deplină față de organizarea și 
calificării cadrelor noi. Tinerii 
ai școlilor profesionale nu sînt 
în centrul atenției muncitorilor, 

să învețe să

întrucât conducerea
urmărit traducerea în viață, integral, a 
cunoștințelor predate.

Pregătirea cadrelor trebuie să meargă 
pe viitor mînă în mînă cu urmărirea" lor 
pe locul de producție.

Este clar-, că ori cîte măsuri s-ar lua de 
sus,, dacă problema pregătirii și foloșirii 
juste a cadrelor nu va fi rezolvată de 
fiecare întreprindere în parte, atunci nu 
vom putea trimite oamenilor muncii''mai 
multe produse de larg consum. Iată de ce 
fiecare întreprindere, fiecare conducător 
de unitate, trebuie să privească acehsiă 
problemă nu numai cu seriozitate, dar și 
cu spirit de răspundere. în această jmilirîi 
trebuie atrași deopotrivă muncitorii’, cu 
experiență îndelungată, maiștrii etc»

în colaborare cu direcțiile, comitetele 
U.T.M. trebuie să organizeze schimburi de 
experiență între brigăzile de tineret. Con- 
ducerile întreprinderilor însă, trebuie, să 

■ întărească legătura cu organizațiile U.T.M., 
să le consulte în problemele care privesc 
tineretul, să le atragă în munca de .orga
nizare a calificării. Paralel cu acest.“, lu
cru, trebuie extins în toato sectoarele’in
dustriale, așa cum. s-a realizat la.Diiec- 
țijle^ Generale Industriale Bumbac““' și 
Pielărie, sistemul de evidență și control 
a cadrelor de ingineri, pe bază, de fișe in
dividuale, complectate periodic cu apre
cieri asupra felului cum cresc cadrele 
respective. în orice loc, în orice momént, 
bătălia pregătirii cadrelor trebuie sĂ' se 
afle în foi, pentru ca mii și sute de -mii 
de tineri să fie asemenea Antoanetei

mari posibilități locale de a-și asigura ca
dre corespunzătoare. ..............

Organizarea cursurilor de minim tehnic 
sau extinderea aplicării inițiativei munci-



In preajma preschimbării carnetelor de membru al U.T.M.

Utemiștii se pregătesc intens
0 contribuție importantă 
la progresul medicinei 

mondiale
di- 
în-

Era la începutul lunii iunie, ora 6 
mineața. Grupuri grupuri, tinerii se 
dreptau spre căminul cultural. O melodie 
populară străbătea pînă hăt departe, în 
colțul cel mai îndepărtat al satului. Se 
vede treaba că Vasale Muscă, secretarul 
organizației de bază U.T.M. a și ajuns la 
căminul cultural. De altfel tinerii știu : 
cînd se aude radio-ul înseamnă că secre- 
tarut organizației lor, care e și directorul 
căminului cultural, îi așteaptă. Și ei gră
besc intr-acolo.

Pînă la ora aceea nu venise nici un tî
năr. Dar cu toate acestea, pe fața secreta
rului nu se citea nici o umbră de în
doială. Era sigur că tinerii vor veni la 
muncă voluntară, așa cum hotărîse adu
narea generală în care s-a prelucrat Ho
tărârea Plenarei Comitetului Central al 
U.T.M- cu privire la preschimbarea carne
telor de membru U.T.M. Și cum s-ar pu
tea să fie altfel ? Puțin timp ne mal des
parte de ziua cînd vor primi carnetele noi 
și utemiștii sînt hotărîți să dovedească și 
cu acest prilej, că sînt demni de titlul de 
membru al U.T.M.

De altfel toate acțiunile pe care le-au 
întreprins utemiștii din satul Rus, ra
ionul Dej, 
pre acest 
fi 
să 
ceapă prășitul. Ei au sarcina să mobili
zeze și pe alți tineri din sat la lupta pen
tru obținerea unei recolte bogate". Așa 
hotărîseră utemiștii în adunarea generală 
mai sus amintită. Porumbul a fost .prășit 
la timp și apoi tinerii au ajutat și pe alții. 
Ajutorul lui 
culturilor l-a 
vorbește cu 
utemistului.
vreme.

Si la aria de care răspunde organizația 
U.T.M. munca trebuie să meargă ca 
ceasul. Asta-i dorința utemiștilor. Ute
miștii sînt un sprijin de nădejde și în 
această acțiune. Secretarul organizației 
de bază U.T.M. este delegat la batoză.

Cu toată oboseala, după o zi de muncă 
la cîmp, în fiecare seară zeci de tineri 
se adună la căminul cuiltural. Unii ascultă 
radio, alții citesc cu nesaț dintr-o carte 

• recomandată de Vasile Muscă. Puțin mai 
la o parte un utemist citește celor din 
ju” o știre imDortantă din ziarul „Scân
teia tineretului”, la care sînt abonați 
mulți tineri. Și numărul celor care vin 
să schimbe o carte, să asculte radio sau 
să citească ziarul a crescut în. ultimul 
timp. Numai numărul cititorilor bibliote
cii căminului cultural, în ultimele două 
luni a crescut cu 30.

Iată-1 pe utemistul Augustin Călugăru. 
Utemiștii mai vechi îl cunosc : la adună
rile generale nu participa cu regularitate, 
cotizația nu și-o plătea .cu lunile, la acți
uni întreprinse de organizație rare ori era 
pre~ent. Acum însă datorită muncii depu
se de organizația U.T.M., Augustin Călu
găru a devenit un utemist activ. Nu de 
mult, în adunarea generală deschisă s-a 
prelucrat hotărîrea Biroului Comitetului 
Central al U.T.M. cu privire la organiza
rea concursului pentru citirea literaturii 
de către t'neri „Iubiți cartea“. Și utemis
tul Augustin Călugăru a fost printre pri- 
mii care a solicitat cărțile indicate și cu 
siguranță că și el va veni astăzi la muncă 
voluntară’. ' '■ "

...Secretarul puse de-o parte o carte 
despre viticultură cerută acum cîtva 
timip de utemistul Popa Vasile și ieși în 
întîmninaTea tinerilor.

—.Cărțile pe care mi le-ați cerut au fost 
puse deoparte. Dar pînă una, alta să tre
cem să organizăm munca.

Și cei 28 utemiști și 18 neutemiști au 
format trei echipe. întrecerea a pornit viu 
de la cărarea primelor cărămizi.

—' Treaba asta 
mai de mult — 
utemistul Vasile 
dintre ele s-au și

E greu de spus care dintre echipe a lu
crat mai bine. Cert e însă un lucru: nici 
unul dintre cei 46 de partlcipanți nu s-a 
simțit obosit după orele de muncă vo
luntară făcute.. Mult timp după aceea, 
echipe’e — așa cum au fost ele organi
zate pentru munca voluntară — au jucat

pînă acum, vorbesc des-
1-ucru. „Cînd porumbul va 

în trei frunze, utemiștii trebuie 
■fie printre primii care să în-

Nicolae Muscă la îngrijirea 
simțit și baba Doche care-ți 
mult respect -despre fapta 
De atunci a trecut multă

trebuia s-o facem noi 
spuse cu voce subțire 
Ungur- Uitați-vă, unele 
stricat.

fotbal. Dar jocul se opri... tinerii din sat" 
sînt înțelegători. Echipa de fotbal a satu
lui trebuie să se antreneze în vederea 
meciului pe care-1 are de susținut cu 
tinerii din comuna Glod — meci organi
zat în cinstea celui de al V-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților. 
De aceea terenul și mingea au fost cedate 
tinerilor care fac parte din echipă. Acest 
antrenament s-a transformat într-un ade
vărat meci oficial : n-au lipsit nici spec
tatorii, nici agitația caracteristică acestor 
intîlniri, nici arbitrii de tușă.

Ultimul șut a fost tras și-., tinerii eu și 
năvălit pe teren. Și Vasile Cristea, căpi
tanul echipei n-a scăpat pînă cînd „spec
tatorii” — așa cum stabiliseră ei în taină 
— nu l-au ridicat de trei ori în slavă.

★

Soarele a apus de mult. Umbrele serii 
s-au lăsat. Liniștea cuprinde tot mai 
mult satul. Cei mai vîrstnici s-au culcat 
de mult. Numai la căminul cultural 
discuțiile coptinuă. în fiecare seară aici 
la căminul cultural, își dau întîlnire tine
rii. Aci au pregătit ei serbarea dată în 
ziua de 1 Iunie „Ziua internațională a 
copilului’’,aîcî ati făcut regulat repetiții 
la piesa „O noapte grea”, piesă prezen
tată în cadrul concursului căminelor cul
turale. Echipa lor de teatru participînd la 
faza intercomunală s-a clasat pe locul doi. 
Dar în seara aceasta clădirea căminului 
cultural era neîncăpătoare.

Discuția a pornit de la întrebarea pusă 
de utemistul Liviu Tîță. Pe Liviu, ca de 
altfel pe mulți alți utemiști, îl frămînta un 
gînd: cum va fi la preschimbarea carnete
lor de U.T.M.

în Hotărîrea cu privire la preschim
barea carnetelor de U.T.M., care a fost 
prelucrată și în organizația lor de bază, 
se arată ce rezultate trebuie să aducă 
această acțiune, ce sarcini revin organi
zațiilor de bază. La toate acțiunile Inițiate 
de organizație a participat și el. Nu de 
mult a ascultat și conferința ținută de 
secretarul organizației lor de bază despre 
„Cinstea de a fi membru al organizației 
U.T.M." Cînd Muscă Vasile a pomenit 
despre Nicolae Precup și Costin Rozei ia, 
care au carnetele deteriorate, Liviu Tîță 
a văzut cum cei doi utemiști au roșit, și-i 
părea rău că el. Liviu Tîță, nu le-a arătat 
pînă acum cum își păstrează carnetul : în
velit în celofan și întotdeauna la el.

Șl Liviu, și apoi ceilalți utemiști care 
au făcut roată în jurul comunistului 
Chira, au aflat multe lucruri legate 
preschimbare.

Mai tîrzlu s-a abătut pe la căminul cul
tural și tovarășul Nicolae Adam, secreta
rul organizației de partid. Din acest mo
ment s-a iscat o discuție în toată regula. 
Utemiștii au pus atîtea întrebări îneît co
muniștii de-abia pridideau să răspundă : 
„Cum trebuie să te pregătești? Ce între
bări se pun ? Primești carnetul imediat ? 
iată întrebări la care cei doi comuniști au 
trebuit să răspundă.

— Dragii mei — le-a spus tovarășul 
Adam, în încheiere — totul depinde de 
munca pe care ați dus-o și o veți duce 
de acum încolo Un lucru trebuie însă 
să știți : calitatea de membru al U.T.M. 
se cinstește în primul rînd prin muncă.

Cînd au plecat de la căminul cultural 
era miezul nopții. Dar discuțiile au. conti
nuat și în drum spre casă Alexandru 
Mureșan și Emilia Holfolodi au fost nu
mai ochi și urechi la cele discutate la că
minul cultural. Mergînd alături de secre
tarul organizației de bază U.T.M. se gân
deau la ziua cînd vor primi carnetele de 
membru. Ei nu vor avea ce schimba. 
De-abia au fost primiți în U.T.M. Ard însă 
de nerăbdare să vadă în mîinile lor acel 
carnet roșu care confirmă calitatea de 
membru al U.T.M. și -despre păstrarea 
căruia au cițit povestiri -din viața comso- 
moliștilor.

Mergînd spre casă, Emilia Holfolodi 
spuse cu voce tare, dar parcă numai pen
tru sine: ,,...și totuși eu am ce schimba ; 
am fost pionieră. Am purtat cu mândrie 
ccavat-a. Acum a venit timpul să fac pri
mii pași spre maturitate. Tovarășii mei 
mă vor aiuta. în curînd voi primi carne
tul de U.T.M.“.

LUCREȚIA SIMIONESCU
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duis-o și o veți duce
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Străvechii agricultori de pe 
malul Nilului, a cărui deltă 
purta în mîlul său o rodnicie 
legendară, au pus lîngă sar- 
cofagurile dintr-o piramidă 
cîteva boabe de grîu. Peste 
mai multe milenii ele au fost 
găsite de niște cercetători is
torici care au cotrobăit pa
sionați prin piramide. Lupele 
și-au aplecat lentilele peste 
ele, oamenii le-au răsucit pe ■ 
toate părțile cuprinși de ui
mire. Boabele păreau sănă
toase de parcă atunci ieșiseră 
din găoacea de pleavă a spi
cului. Și le-au pus iarăși în 
pămînt- Au așteptat cîteva
săptămîni și boabele au ră
sărit, apoi paiele au crescut 
înalte, viguroase. Și au dat 
spic sănătos și greu, au făcut 
iarăși boabe la fel de mari și 
frumoase.

Nu știu dacă această le
gendă e adevărată, dacă ve
ridicitatea ei e atestată de 
vreun document istoric. Im
presionant este însă tîlcul în
țelept al legendei. Bobul de 
grîu, acest minuscul hambar 
de pîine care hrănește de 
mii de ani oamenii Pămîntu- 
lui. nu poate fi prețuit și ase
muit nici aurului, nici măr
găritarului și poate nici gră
untelui miraculos de uraniu, 
în fața lui oamenii se închină, 
îi țin în palma aspră privin- 
du-l cu venerație, și o bucu
rie caldă umple sufletul ce
lui care întrînsul își pune nă
dejdea vieții.

.,.E foarte probabil că colec
tiviștii din Cueuteni, raionul 
Iași, să nu cunoască legenda 
boabelor de grîu ascunse în 

. piramidele egiptene. Cît des
pre prețuirea bobului de grîu, 
aceasta au învătat-o dînșii de 
la' ei, de la viață, în fiecare 
vară, în lunile pline de ar
șiță ale lui Cuptor — și nu 
din legende. Cunosc ei mal 
bine ca oricine bo; ~.ția nemă
surată ce se ascunde în bo-

Zilele trecute s-a înapoiat în Capitală 
delegația de medici romîni care a parti
cipat la lucrările Congresului internațio
nal de chirurgie de la Copenhaga. Dele
gația a fost alcătuită din acad- prof. dr. 
N. Hortolomei, prof. univ. dr. I. Țurai, 
prof. univ. dr. I. Făgărășanu, membri Co
respondenți ai Academiei R.P-R. și conf. 
univ. dr. C. Cărpinișan.

După înapoierea în țară, acad. prof. dr. 
N. Hortolomei, conducătorul delegației 
țării noastre, a avut o convorbire cu un 
redactor al Agenției Romîne de Presă 
„Agerpres“ cu privire la lucrările Con
gresului internațional de chirurgie de la 
Copenhaga.

„Acest congres, a declarat acad- N. Hor
tolomei, a reunit reprezentanții cei mai 
de seamă ai chirurgiei mondiale, pe toți 
interesîndu-i deopotrivă cele două pro
bleme mari ridicate de congres : riscurile 
operatorii (boala post operatorie, cum o 
numește Leriche) și hepatectomiile.

Delegația țării noastre la acest congres 
a prezentat 7 comunicări al căror conți
nut ilustrează dezvoltarea chirurgiei ro 
mînești din ultimii ani. Comunicările 
noastre au suscitat un viu interes și mai 
ales aceea în care s-a arătat despre 
„Oprirea inimii în timpul operațiilor“. 
Asupra acestui caz, pr-of. A. N. Bakulev, 
președintele Academiei de medicină a 
U.R.S.S-, savanții sovietici B. V. Pe- 
trovski și A. A. Vîșnovski, prof. Santy de 
la Lyon, prof. Evarts Graham din S.U.A-, 
președintele congresului, specialist în chi
rurgia toracică, prof. Husfeldt din Co
penhaga și alți chirurgi cu renume mon
dial, au manifestat un viu interes și au 
cerut detalii amănunțite, găsind comuni
carea deosebit de imnortantă.

Tn cadrul Congresului, o serie de dele
gații au prezent-at lucrări foarte valoroase. 
Delegația sovietică, din care au făcut 
parte renumiți chirurgi, a făcut comuni
cări interesante atît asupra riscurilor ope
ratorii cît și asupra hepatectomiilor. Mult 
apreciată a fost lucrarea prof. A. V. Mei- 
nikov din Leningrad, cu privire la rezec- 
țiile ficatului- Comunicări interesante au 
mai prezentat prof. Bourschwig din New 
York, precum si prof. R. Paolucci de la 
Roma. Chirurgii danezi, pe lîngă comu
nicări, au făcut demonstrații operatorii 
asupra tuturor organelor, accentul pu- 
nîndu-se pe operațiile de pulmoni, inimă 
și esofag

Chirurgii prezenți la Copenhaga au ho- 
tărît ca viitorul congres internațional de 
chirurgie să aibă loc în 
Problema 
atunci va

1957 în Mexic, 
principală care se va aborda 
fi problema cancerului“.

I N FORMAȚII
Afa-Miercuri, 10 august a.c.. ministrul 

cerilor Externe, Simion Bu ghici a primit 
în audiență pe trimisul extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Republicii India 
la București, Rajeshwar Dayal.

*
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Re

publicii Popular® Romîne a conferit prin- 
tr-un decret Ordinul Muncii cl. I acade
micianului profesor Gh. lonescu-Sisești, cu 
prilejul împlinirii 
pentru activitatea 
fică.

vîrstei de 70 
să d'dactică

★

de maiștri

de ani și 
și ștîinți-

veterinariȘcoala tehnică 
din București, str. Justiției nr. 55, pri
mește înscrieri la examenul de admitere 
pînă Ia 20 august 1955, dintre muncitorii 
veterinari cei mai calificați, absolvenți ai 
școlilor profesionale veterinare, cu o 
practică în meserie de cel puțin 2 ani.

Vîrsta maximă este de 35 ani.
Examenul de admitere se ține în ziua 

de 25 august a.c. și constă din următoa
rele

a, 
cale

b) 
domestice, oral.

După terminarea 
vor înapoia la unitățile respective care 
i-au angajat și trimis la școală.

Absolvenții școlilor tehnice de maiștri 
veterinari vor putea fi admiși în învă
țământul superior în condițiile ce se vor 
stabili de Consiliul de Miniștri.

Alte informații se dau la secretariatul 
școlii.

probe :
Patologia bolilor interne, chirurgf- 
și contagioase, 
Anatomia și

scris și oral ; 
fiziologia animalelor

școlii, absolvenții se

RAUNTELE P
bul de grîu, știu să-l prețu
iască, să-l 
cîmpuri.

Acum, 
cînd grîul 
hectare e mistuit neîncetat de 
hulpave batoze burduhănoa
se, ei se luptă cu încordare, 
cu o dragoste deosebită pen
tru fiecare bob. Practic, se 
predă în această școală a co
lectivei, lecția prețuirii bo
bului de grîu.

Și iată faptele :
In dimineața unei duminici, 

la gospodăria colectivă s-a fă
cut adunare generală. Colec
tiviștii aveau de gînd să dis
cute despre felul în care s-a 
făcut întreținerea culturilor 
și alte chestiuni.

înainte de începerea ședin
ței președintele abia sosise de 
pe cîmp. Luase din lan un 
mănunchi de spice și-l arăta 
îngrijorat celorlalți.

— E copt grîul. E copt bine. 
Să știți că nu ne mai așteap
tă mult.

Jitaru Gheorghe, responsa
bilul cîmpului 
recunoscut ca 
neîntrecut, luă 
lovi cu palma- 
pe jos, rostogolindu-se într-o 
crăpătură a podelei.

— Da, mormăi el posomorit 
— l-a dogorit soarele în ulti
mele zile. Dacă la fiecare 
spic se scutură cîte un bob...

— Ei lasă-l încolo de bob 
N-o să sărăcim din asta.

— Nu știi ce spui, se su
pără Jitaru. Cîte spice are 
un snop ? Să zicem cinci sute- 
Vasăzică cinci sute de boabe 
pierdute. Asta numai la un 
snop. Atunci la o claie cît 
vine 7 Cîte kilograme sînt la 
un hectar ?

Și Jitaru Gheorghe îi pri
vea insistent pe fiecare, în- 
trebîndu-' parcă : „ei, ce zi
ceți, am sau nu dreptate ?"

— Lasă, nici chiar așa n-o 
fl cum zici tu. Prea ne caii-

culeagă de pe

în zilele acestea, 
lor de pe 71 de

experimental, 
un gospodar 

un spic și îl 
Un bob căzu

fiecare bobu-cim să socotim 
șor.

— Ba 
adunăm 
muncit, 
pline — 
pe care 
Ca pe un lucru de mare preț.

Ciorovăiala se înteți și mai 
mult atunci cînd în sprijinul 
lui Jitaru veni și brigadierul 
Acesta din urmă lămuri în 
sfîrșit lucrurile și făcu o pro
punere concretă.

— Iți cam place să faci teo
rie multă, bade Gheorghe. 
Bobu-i scump, asta-i ade
vărat. Dar dacă socotim aici 
băbește pe degete cîte boabe 
se pierd la un spic, la un 
snop și la un hectar, n-am 
făcut nimic. Eu zic una și 
bună : hai să lăsăm azi și șe
dința și sărbătoarea și să 
mergem să secerăm, Asta-i!

Balios Gheorghe, președin
tele, un om negricios, care 
atunci cînd e pe cîmp, la 
muncă nu-l cunoști din mij
locul oamenilor, a găsit că 
propunerea brigadierului nu 
e rea. Si fără prea multă vor
bă a pus-o la vot. Toate mîi- 
nile s-au ridicat în sus Unii 
aveau chiar poftă să țină și 
cîte un discurs de .............‘
tare. Președintele 
insă.

— Gata. Vorba 
sărăcia omului- Hai

Drept este că 
chiar toți. Femeile, mai ales, 
au spus că nu calcă peste 
datină și duminica nu ies la 
lucru. Tinerii au fost însă, 
printre primii care au ple
cat. Jitaru Petru, Lupășteanu 
Fiorea, 
Burlacu 
Gheorghe, 
și Jitaru 
primele căruțe. Spre 
lui, tocmai secretarul 
Sandu Ion, a ipsit în 
timp ce utemiștii adunau 
cît mai repede snopii pentru

calicim. Să-l 
țărînă, că e 
pîine mă, e

să ne 
și din 
Asta-i 
arătă Jitaru un bob 
îl ținea între degete

îmbărbă-
i-a oprit

lungă — 
la treabă, 

n-au venit.

Starinescu
Gheorghe,

Linghițan 
Maria s-au

Maria,
Gosab
Aur ca 
suit în 
rușinea 
U.T.M.,

Dîrze întreceri în etapa
alea doua a Concursurilor Sportive

Succese deosebite
PLOEȘTI (de la cores

pondentul nostru), 
terenurile 
comunele 
ești, peste 2.500 tineri și 
tinere se întrec in probele 
prevăzute în cea de a ll-a 
etapă a Concursurilor 
Sportive ale Tineretului. 
Dintre 
primit 
tigător 
acestei 
masă.

Cu viu interes cei peste 
150 de tineri și tinere din 
comuna Scăeni, antrenați 
de organizația de bază 
U.T.M- din comună au 
concurat în probele etapei 
a doua. La șah victoria a 
revenit utemistei Bică E- 
lena care s-a clasat ast
fel pentru faza de raion. 
Participînd la proba de 100 
m. plat, utemistul Fică

' - \ — Pe 
de sport din 
raionului Plo-

aceștia peste 300 au 
deja insigna de cîș- 
al etapei a doua a 
mari competiții de

Dumitru a realizat un timp 
bun. Nici utemiștii Toma 
Gheorghe, care a trecut 
ștacheta înălțată la 1,52 m., 
Tănăsescu Aurelian și Pa- 
honțu Ion nu s-au lăsat 
mai prejos în întrecerile 
la probele de atletism. în 
aceeași zi, tot pe terenul de 
sport din comuna Scăeni, 
s-au întrecut și fotbaliștii 
din satele Lip&nești și 
Scăeni. Așa cum prevedea 
regulamentul (probele din 
etapa a doua sînt elimina- , 
torii iar echipa învingă
toare se clasează pentru 
faza pe raion) echipa tine
rilor din Scăeni a întrecu
t-o pe cea din Lipănești, 
eliminînd-o. Tinerii fotba
liști din satul P,ucheni- 
Moșneni au întrecut pe cei 
din Crivina.

Dîrz s-au disputat în
trecerile în comuna Tîrg-

Tineretului

Nou. Numai într-o 
aici s-au în-

șoru 
singură zi 
tîlnit la volei șase echipe 
de băieți și fete. Asemenea 
acestui centru unde orga
nizația U. T. M. a știut 
să muncească cu fiecare 
tînăr si centrul Cornești a 
ieșit fruntaș pe raion în 
mobilizarea tineretului pen
tru a participa la probele 
etapei a doua. Un ajutor 
prețios în desfășurarea în 
bune condițiuni a primei 
etape ca și a celei de a 
doua etape, l-au dat ac
tiviștii Comitetului ra
ional U.T.M-Ploești. Prin
tre aceștia se numără in
structorul raional Mineu 
Mihai și Dumitru Vasile, 
precum și activistul vo
luntar Stănescu Ștefan 
din satul Păstîrnacu.

Pasionante meciuri d
BACĂU (de la corespon

dentul nostru). — Pe toate 
bazele sportive din regiu
nea Bacău se desfășoară 
jocurile etapei a Il-a a 
Concursurilor Sportive ale 
Tineretului. Acum citeva 
zile, la Piatra Neamț, pe 
terenul sportiv al asocia
ției Voința a avut loc un 
meci de volei în cadrul 
Concursurilor Sportive ale

Sute de
Concursurile Sportive 

ale Tineretului au antre
nat un număr mare de ti
neri din regiunea Craiova 
la practicarea sportului. 
Mii de tineri au luat parte 
la întrecerile de fotbal, 
volei, tir, oină, atletism 
etc.

Printre colectivele spor
tive care au obținut suc
cese deosebite în această 
direcție se află colectivul 
sportiv al G.A.S. Segar
cea. Membrii acestui co
lectiv au participat la 
aceste întreceri în număr 
de aproape 600. Numai la 
atletism s-au întrecut 
peste 200 sportivi, dintre

Intîlniri internaționale 
la fotbal

Tineretului intre echipele 
Voința și Progresul-Biseri- 
cani, meci cîștigat de ul
tima echipă. în urma vic
toriei Progresul-Bisericanî 
a mai susținut un meci de 
volei cu Progresul Piatra 
Neamț. Meciul a luat sfir~ 
șit cu scorul de 3—2 in fa
voarea echipei Progresul- 
Bisericani.

Cele două victorii obți-

e volei
nute de echipa Progresul- 
Bisericani se datoresc bu
nei pregătiri și voinței cu 
care au luptat pînă în ulti
mul minut flecare dintre 
jucători. în raionul Bacău 
au avut loc de asemenea 
concursuri de natație între 
colectivul sportiv Avîntul 
și Voința. Asemenea con
cursuri au mai avut loc la 
Moihești, Buhuși și Tîrgu 
Ocna.

mii debaze
care 67 fete, iar la volei 
aproape 100 tineri.

Colectivul sportiv de la 
S.M.T. Bîrca a reușit să 
antreneze lă această com
petiție peste 160 tineri. La 
întrecerile de atletism șl 
volei au luat parte 30 fete.

Deosebit de dîrz s-au 
disputat întrecerile de 
trîntă, volei, fotbal, hand
bal, t‘r în comunele Cili- 
eni, Tia Mare, Obîrșia 
Veche, Izbiceni, Ianca, 
Vădăstrița din raionul Co
rabia, ia care au partici
pat peste 1500 sportivi.

Tineretul din satele și 
comunele 
mobilizat

sportivi
U.T.M. a muncit CU’ en
tuziasm pentru construirea 
și amenajarea de noi baze 
sportive.

In felul acesta numărul 
bazelor sportive din re
giune s-a îmbogățit cu 113 
terenuri de fotbal, 172 te
renuri de volei, 17 poli
goane de tir, 8 arene de 
popice etc. Numai în raio
nul Segarcea tinerii vor 
avea la dispoziție alte noi 
13 terenuri de volei, 17 te
renuri de fotbal, 5 poli
goane de tir, 5 piste cu 
obstacole G.M.A. etc.

regiunii Craidva 
de organizațiile

Corespondent
I. RIZOIU

Concurs de orientare turistică
Ti-In cinstea Festivalului Mondial al 

neretului și Studenților de la Varșovia, 
cercul sportiv al întreprinderii poligrafi
ce din cadrul colectivului Progresul—Tg. 
Mureș a organizat un reușit concurs de 
orientare turistică cu participarea a 10 
echipe din oraș, dintre care două echipe 
formate din fete. Concursul s-a desfășu
rat în pădurea de pe dealul Cornești, de 
lîngă Tg. Mureș, pe un traseu lung de 
13 km.

Concurenții au avut de trecut diferite 
obstacole naturale, 5 posturi vii de con
trol și 8 posturi mute. La unul dintre 
aceste posturi au trebuit să răspundă la 
un mic examen teoretic care cuprindea 
întrebări cu caracter tehnic, științific și 
medical.

Pe primul loc s-a clasat echipa Progre
sul — Fabrica de unt condusă de Ge- 
reb Laszlo. La concurs au participat și 
elevi ai cursului de conducători de 
excursie de pe lîngă Consiliul sindical 
regional.

Mulți din tineri au participat pentru 
prima dată la un astfel de ebneurs.

Comisia obștească de turism de pe lîngă 
Consiliul sindical al Regiunii Autonome 
Maghiare a -mal organizat în cinstea Fes
tivalului Mondial al Tineretului și Stu-

4.

denților un reușit concurs de orien
tare turistică de gradul II cu teme 
de noapte și de zi. La concurs 
participat 5 echipe ale
Progresul, Recolta, Voința, Flamura Ro
șie și Avîntul din Tg. Mureș, Reghin și 
Gheorghieni, Traseul concursului de 
noapte a fost de. 12 km., iar al eelui de 
zi de 14 km. La acest concurs au parti
cipat un număr însemnat de fete care au 
dovedit multă hotărâre și curaj. La tre
cerea obstacolelor ivite, una dintre 
echipele feminine (Recolta II) condusă de 
Kovacs Berta s-a clasat pe locul II, 
înaintea multor echipe rutinate de băieți.

Corespondent 
IOAN PAUȘ

au
colectivelor

Locomotiva București 
învingătoare

SOFIA 10 (Agerpres). — Echipa de 
fotbal Locomotiva București care parti
cipă lâ turneul ce se desfășoară la Sofia 
în cinstea „Zilei Feroviarului” a jucat 
miercuri la Plovdiv cu echipa locală Lo- 
comotiv.

Fotbaliștii romîni au obținut victoria cu 
scorul de 3—0 (0—0) Prin punctele înscrise 
de Covaci, Olaru și Roman.

La Cîmpia Turzii
In fața a peste 10.000 de spectatori 

echipa de fotbal Metalul-Cîmpla Turzii a 
obținut ieri o frumoasă victorie interna
țională. întrecînd cu scorul de 3—2 (1—2) 
formația cehoslovacă Tatran. în prima re
priză inițiativa aparține oaspeților, care 
reușesc să fructifice două ocazii înscriind 
prin Simansky (minutele 30 și 34). Spre 
sfârșitul reprizei gazdele își revin și în 
minutul 37 Comeatnu reduce handicapul, 
în cea de-a doua parte a jocului Metalul 
domină insistent și înscrie prin Burian 
(min. 52) și Copil I (min. 68) golurile care 
îi aduc victoria.

La Lupeni
Miercuri s-a disputat la Lupenl întîlni- 

rea de fotbal dintre echipele Minior-Dimi- 
trovo (R. P. Bulgaria) și Minerul din loca
litate.

Meciul a luat sfîrșit cu victoria oaspeți
lor cu scorul de 2—0 (1—0) ca urmare a 
unui joc mai bun și eficace. Punctele au 
fost înscrise de Karadaliev (min. 39) și 
Vla-dimirov (min. 62).

Atleții romîni s-au înapoiat 
de la Varșovia

Miercuri s-au înapoiat în țară membrii 
lotului de atletism al R.P.R. care au par
ticipat la cea de a doua ediție a întâlni
rilor internaționale sportive prietenești 
din cadrul Festivalului Mondial al Tine
retului de la Varșovia.

în concursul de atletism din cadrul 
acestei mari competiții reprezentanții cu
lorilor R.P.R. au obținut un succes remar
cabil, câștigând două medalii de aur, trei 
medalii de bronz și stabilind în același 
timp 5 noi recorduri ale R.P.R.

O victorie strălucită a realizat atletul 
Ilie Savel, învingător în proba de 400 m- 

, garduri. Tot pe primul loc s-a clasat și 
l-olanda Balaș, la săritura în înălțime. _

Cele 5 recorduri ale țării au fost stabilite 
de Alexandră Sicoe — 12‘T/IO- la 100 m. 
plat și 56“ la 400 m. plat, Aneliese Zîm- 
breșteanu 47,00 m. la aruncarea suliței, 
Ion Sorin 15,27 m. la triplu salt și ștafeta 
Pop, Mark-s, Stoenes-cu, Wiesenmaier la 
4x100 m. în 4T2/10.

Boris Spasski, campion 
mondial de șah la juniori

BRUXELLES 10 (Agerpres) TASS 
transmite : La 9 august, în sala cinemato
grafului Roxi -din Antverpen, unde s-a 
desfășurat între 21 iulie și 7 august cel 
de al treileia campionat mondial de șah 
pentru juniori, a avut loc festivitatea de
cernării premiilor învingătorilor turneului.

Sala era împodobită cu drapele de stat 
ale celor 23 de țări ai căror reprezentanți 
au luat parte la campionat. Cei prezenți 
au întâmpinat cu ovații pe Boris Spasski, 

reprezentantul școlii șahiste sovietice, 
care a fost declarat campion mondial de 
șah la juniori. în aplauzele întregii săli, 
reprezentantul Ministerului Culturii al 
Belgiei, Van den Borre, a în-mînat lui 
Boris Spasski marea medalie a învingă-* 
torului.

REȚIOS
ca să nu , se piardă nici un 
bob, el juca rișca-în fața coo
perativei. Nu știu cum mai 
poate privi acest secretar al 

U.T.M- în față pe tinerii din 
organizația sa, după o ase
menea faptă rușinoasă. Nu e 
deci de mirare că și alți ti
neri și utemiști ca Enache 
Vasile, Balios Elena, Bucăta- 
riu Maria și Neculăiță Vasile, 
în plină campanie de seceriș, 
n-au Venit la lucru.

Dar, cu toate aceste piedici, 
lupta pentru cîștigarea fiecă
rui grăunte prețios se desfă
șura în Cueuteni cu succes și 
entuziasm.

Pe întregul cîmp oamenii 
adunau cu grijă fiepare spic. 
In urma secerătorilor grebla 
mecanică aduna spicele răz
lețe rămase pe miriște, răpin- 
du-le pionierilor din comună 
bucuria de a aduna și ei cîți- 
va snopi de grîu,

Președintele îl întreba me
reu pe tractoristul Munteanu 
Gheorghe dacă n-a obosit 
cumva.

— Ba mă cam doare un 
pic spatele.

— Atunci lasă-mă pe mine 
pe tractor. Și Balios Gheor
ghe se urcă pe K-D. bucu- 
rîndu-se ca un copil. De me
serie nu-i tractorist. I-a plă
cut însă meseria aceasta din 
tinerețe și ori de cîte ori ve
dea un tractor se îmbulzea 
repede pe lîngă el. Și așa, 
azi puțin, mîine puțin a prins 
ceva din meseria de tracto
rist. Acum, spre mirarea co
lectiviștilor, președintele mer
ge cu tractorul la fel ca unul 
cu carnet și școală. în spate, 
pe secerătoare, îl ajută Bri- 
ghiru Nicolae, om tînăr, pa
sionat și el de mașini

Astfel, în 8 zile, 8.9 de bec 
tare de odioase au fost tre
cute prin gura secerătorilor 
și a secerilor.

Gheorghe Jitaru se oprea

mereu din lucru și cerceta 
spicele.

— Din asta nu pică nici un 
bob. Nici din altele n-au pi“ 
cat. înseamnă că m-am gră
bit eu cu socoteala-

Și pipăia iarăși boabele do
lofane strîngîndu-le îritre 
dinți cu plăcere.

S-a mai întîmplat însă și 
un caz de risipă a griului din 
această recoltă. Utemistul 
Lăieșu Dumitru căra snopi la 
arie cu căruța. Fiind în în
trecere cu Jitaru Costică și 
cu Burlacu Gheorghe, el a 
încărcat căruța peste măsură 
și a luat-o direct prin răzoa
re ca să le iașă înainte. Aju- 
toarea sa, 
țipa în vîrful 
gură de șarpe.

— Mă, 
torni!

— Taci 
las p-ăia 
urmă...

Dar chiar în clipa aceea — 
ghinion ! — căruța s-a întors 
cu roatele în sus. Lăieșu a 
trîntit cu șapca de pămînt 
și a început să înjure- Apoi a 
început să încarce din nou 
căruța.
După ce a plecat, a venit 

acolo Gheorghe Jitaru, spe
cialistul în evaluarea boabe
lor de grîu pierdute și a 
constatat că lui Lăieșu i se 
poate trage o sfîntă păruială 
așa, ca de 20 
pierdute.

Alte pierderi 
grîu nu s-au 
la Cueuteni. Acum se treie
ră din plin și în curînd griul 
va fi în magazii.

Și iată, cam în felul acesta 
știu să prețuiască colectiviș
tii din Cueuteni bobul de 
grîu. măcar că dînșii nu știu 
leaenda cu grăunții din pira
midă sau alte pilde pline cu 
morale și învățăminte.

I. B.

Domnica Covrig, 
carului ca din

vezi că

gură

mă răs-

acolo. îidin
cu un kilometru în

de kg. boabe

de boabe de 
mai întîmplat

? 
?? e??? e????
?
? 
?
?
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Vizita unei delegații siriene 
în țara

Deputății sirieni Haled Bagdaș și Far
zat Mamliuk, oaspeți- ai țării noastre au 
vizitat miercuri dimineața creșa de car
tier nr. 2 din raionul Tudor Vladimirescu 
din Capitală.

însoțiți de directoarea creșei și de me
dicul pediatru, oaspeții s-au interesat de 
modul de organizare al creșei, de îngriji
rea copiilor.

Tot în cursul dimineții, oaspeții sirieni 
au vizitat gospodăria agricolă de stat Bra- 
gadiru din apropierea Bucureștiului.

La amiază, deputății sirieni Haled Bag
daș și Farzat Mamliuk au părăsit țara,.

noastră
La aeroport, cei doi membri al parla

mentului sirian au fost salutați de A. Bu« 
naciu, secretarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Tiță Florea, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, Ion Dumitru, 
ministrul Industriei Petrolului, Ion Pas, 
prim locțiitor al ministrului Culturii, Ana 
Toma, prim locțiitor al ministrului Comer
țului Exterior, dr. I. B<’ 4an, vicepreședin
te al I.R.R.C.S., Gh. >. in, președintele 
Camerei de Comerț a R.P.R., C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu, deputat în Marea Adu
nare Națională

Declaratiile deputațiior sirieni înainte de a ne părăsi țara
Deputății sirieni Haled Bagdaș și Far

zat Mamliuk, care au fost oaspeți ai țării 
noastre, au făcut înaintea plecării decla
rații unui corespondent al Radiodifuziunii 
romîne.

în legătură cu impresiile culese în vi
zita făcută în țara noastră deputatul Ha
led Bagdaș a spus :

„înainte de toate, vreau să subliniez os
pitalitatea și sentimentele frățești pe care 
le-am întîlnit pretutindeni pe unde am 
fost în Romînia, atît din partea deputați- 
lor și a oficialităților, cit și din partea 
populației. Toate acestea ne-au lăsat o im
presie de neuitat; ne-am simțit ca la noi 
acasă, ca între frați de-ai noștri. Noi știm 
că Romînia era altădată o țară care sufe
rea sub jugul apăsător al capitalului 
străin, știm că acesta stăpînea bogatele 
resurse ale țării și îndeosebi petrolul.

Am vizitat terenurile petrolifere, nume
roase întreprinderi ale industriei grele și 
am fost impresionați de avîntul și dezvol
tarea rapidă a acestei ramuri principale a 
economiei romînești. Am văzut și succe
sele dobîndite pe tărîm cultural în țara 
dvs. Măiestria artistică a ansamblului de 
artiști amatori, care cu atîta dragoste 
ne-au prezentat cîntece și jocuri romî
nești, va rămîne pentru totdeauna întipă
rită în amintirea noastră.

Ne-am putut convinge, cu prilejul con
tactelor pe care le-am avut aci, de atașa
mentul poporului romîn la ideea păcii, la 
cauza independenței sale și a prieteniei 
între popoare— sentimente care cores
pund întru totul acelora ale poporului 
sirian".

Răspunzînd unei întrebări în legătură 
cu perspectivele intensificării schimburi
lor culturale și economice între Siria și 
R.P.R., Haled Bagdaș a spus:

„Schimburi economice între Romînia 
și Siria există și este posibil, este de dorit, 
ca ele să fie dezvoltate cît mai mult. 
Această dorință este din ce în ce mai 
răspîndită în rîndurile poporului sirian ca 
și ale tuturor popoarelor arabe. Cercurile 
economice cele ma! influente din Siria vor 
să lărgească relațiile economice ale Siriei

cu toate popoarele lumii, fără nici un fel 
de discriminare în privința regimului lor 
politic și social, ci pe baza intereselor re
ciproce.

Există posibilități concrete pentru inten
sificarea schimburilor economice și a rela
țiilor comerciale între țările noastre. De 
asemenea, extinderea relațiilor culturale 
între cele două țări va contribui la o mai 
bună cunoaștere reciprocă și la îmbogăți
rea culturii naționale a fiecăruia dintre 
cele două popoare. Nădăjduim de aseme
nea că foarte curînd se vor stabili reia ii 
diplomatice între țările noastre", a în

cheiat Haled Bagdaș.
Despre impresiile culese în cursul vizi

tei în țara noastră a vorbit și deputatul 
sirian Farzat Mamliuk:

„Din vizttele pe care le-am făcut în re
giunile petrolifere, din vizitarea diferite
lor întreprinderi industriale și din cu
noașterea unor realizări din viața cultu
rală a poporului dvs. — a spus Farzat 
Mamliuk — am ajuns la convingerea că 
există o schimbare în viața Romîniei. în 
comparație cu ceea ce auzisem despre Ro
mînia înainte.

Nu pot să nu vorbesc despre ospita’ita- 
tea și prietenia deosebită cu care am fost 
primit aci. Gazdele mele din Romînia au 
făcut tot ceea ce este posibil pentru a-mi 
face șederea aci cit mal plăcută. Sînt în
cântat de a fi putut vizita capitala țării 
dvs și munții frumoși ai Sinaiei. Doresc 
să aduc mulțumiri atît Marii Adunări Na
ționale a R.P.R. cît și poporului romîn și 
cu acest prilej rog pe prietenii mei depu- 
tați să facă tot posibilul .pentru ca țara 
dvs. să trimită un ministru care s-o re
prezinte în Siria. Făgăduiesc că voi înde
plini și eu această sarcină în țara mea, 
pentru a face astfel să se dezvolte cit mai 
mult relațiile de prietenie dintre țările 
noastre’’. (Agerpres)
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Energia atomică - în slujba vieții Aceleași ginduri) aceleași năzuințe
r GENEVA 10. — trimisul special Ager
pres transmite ; In cursul dimineții zilei 
de 10 august a avut loc cea de a 5-a șe
dință plenară a conferinței internaționale 
tehnico-științifice pentru folosirea ener
giei atomice în scopuri pașnice. Ședința a 
fost prezidată de acad. D. V. Skobelțîn. 
Au fost discutate referatele consacrate 
temei: „Rolul energiei nucleare în vii
torii 50 de ani“.

Primul referat cu privire la însemnăta
tea economică a energiei nucleare pentru 
țările slab dezvoltate a fost prezentat de 
un delegat al Organizației Națiunilor 
Unite. In referat se arată că folosirea 
energiei nucleare vă permite țărilor slab 
dezvoltate să repartizeze mai uniform in
dustria lor și să introducă mai multă va
rietate în producție. Va permite să se 
obțină o energie mai ieftină șl să se re
ducă cheltuielile pentru importul de com
bustibil, precum și pentru importul de 
utilaj capital, necesar creării de instala
ții energetice obișnuite.

In referatul său delegatul canadian 
Davies, a făcut aprecieri asupra rolului 
energiei nucleare din punct de vedere 
economic în Canada. El a subliniat că 
deși în Canada există bogate resurse hi
droenergetice și mari rezerve de cărbu
ne și țiței care asigură un preț de cost 
relativ scăzut al energiei electrice, ener
gia atomică va avea totuși un rol foarte 
important în această țară. După cum a 
arătat raportorul, rezervele de uraniu 
care există în Canada sînt suficiente pen
tru aplicarea „celui mai larg program1' 
de dezvoltare a energeticii atomice.

P. Ailleret, membru al comisiei fran
ceze pentru energie atomică a prezentat 
un referat asupra dezvoltării producției 
de energie electrică în Franța. El a sub
liniat că cu timpul centralele atomo-elec- 
trice vor deveni din punct de vedere eco
nomic din ce în ce mat avantajoase față 
de centralele electrice de tip clasic și că 
de aceea trebuie prevăzută folosirea pe 
scară largă a centralelor atomo-electrice.

Savantul englez G- Kay, a făcut în re
feratul său o comparație între producția 
de energie electrică cu ajutorul energiei 
atomice și producția prin metode obișnui
te. Aceasta din punctul de vedere al eco
nomiei. El a ajuns la concluzia că cliîar 
în viitorii 50 de ani, în anumite condiții 
energia atomică va deveni un serios con
curent al tuturor celorlalte resurse ener
getice. Kay a arătat că energia atomică, 
în ciuda costului relativ ridicat al inves
tițiilor de capital inițiale își va găsi apli
carea și va îndreptăți aceste investiții de 
capital în primul rînd acolo unde folo
sirea altor mijloace de obținere a energiei 
costă mult.

Referatul se ocupă de asemenea de as-

Presa străină comentează cu interes realizările U. R. S. S. 
în domeniul folosirii energiei atomice în scopuri pașnice

GENEVA 10. — Trimisul special Ager
pres transmite : Ziarele de seară din 9 
august au publicat la loc de frunte știri 
cu privire la referatul prezentat de dele
gația sovietică la Conferința tehnîco-știin- 
țifică internațională pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice, des
pre prima centrală atomo-electrică din 
lume care funcționează în Uniunea So
vietică. Ziarele scot în evidență marea în
semnătate a acestui referat și a informa
țiilor practice pe care le conține-.

Presa subliniază în mod deosebit păre
rea oamenilor de știință sovietici că fo
losirea energiei atomice pentru producția 
energiei electrice prezintă avantaje eco
nomice

Ziarul „Le Monde" scrie în legătură cu 
aceasta : „Fără șovăire, U.R.S.S. ajunge 
la concluzia că construirea centralelor 
atomo-electrice poate fi deja justificată 
din punct de vedere economic”. După 
părerea ziarului, referatul delegației so
vietice „dovedește năzuința sinceră a 
U.R.S.S. spre folosirea în comun a ex
perienței, ceea ce se și așteaptă din par
tea conferinței de la Geneva“.

Ccnsiderînd că -absența anumitor țări 
de la această conferință nu poate să pară 
decît absurdă, „Le Monde’’ menționează 
cu regret în această ordine de idei că 
R.P. Chineză, cu populația sa numeroasă 
și resursele subsolului său nefiind mem
bră a O.N.U. și nici a vreunei organizații 
specializate, nu. ia parte, la această con
ferință.

Ziarul „Paris Presse L’Intransigeant“ 
subliniază de asemenea marele succes al 
delegației sovietice care a prezentat refe
ratul cu privire la prima centrală atomo
electrică din lume. „După părerea exper- 
ților, scrie corespondentul din Geneva al 
acestui ziar, documentele prezentate de 
Uniunea Sovietică arată că U.R.S.S. este 
prima țară din lume care a construit o 
centrală atomo-electrică“.

Interviul lui Jules Moch
GENEVA — trimisul special Agerpres 

transmite: Jules Moch, delegatul Fran
ței in Comisia O.N.U . pentru dezarmare, 
a acordat un interviu ziarului „Le Monde“ 
în care subliniază importanța deosebită a 
actualei conferințe de la Geneva. „Comu
nicările făcute în cadrul ședințelor, pre
cum și întrebările formulate în cadrul 
discuțiilor — a spus Jules Moch — mar
chează ridicarea în mare măsură a secre
tului care a învăluit pînă acum cercetă
rile în domeniul energiei nucleare. Pe de 
altă parte, larga publicitate făcută acestei 
conferințe fără precedent în istorie, arată 
în fața opiniei publice că se pune în mod 
imperios necesitatea rezolvării unei ale
geri care s-a impus încă de la începutul 
erei de descoperiri în domeniul atomic : 
sau adoptarea unei politici de dezarmare 
efective sub controlul internațional, po
litică care să dea omenirii posibilitatea 
să profite de pe urma descoperirilor fun
damentale în domeniul energiei atomice, 
sau adoptarea unei politici care să pre
vadă utilizarea materiilor producătoare 
de energie nucleară pentru fabricarea 
unor arme care amenință cu distrugerea 
întreaga civilizație".

„Evoluția spre pace — așa cum s-a ma
nifestat ea în repetatele conferințe de la 
Geneva — scrie în încheierea declarației 
sale Jules Moch — este însă ireversibilă. 
Această evoluție va continua pentru că ea 
este conformă cu cererile popoarelor și cu 
principiile rațiunii. In felul acesta, visul 
pe care mulți l-au considerat o utopie, al 
unei perioade în care atomul să servească 
scopurilor pașnice va deveni realitate“.
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Conferința internațională 
pentru folosirea energiei 

atomice în scopuri pașnice

pectul economic al obținerii unei ener
gii ieftine pe baza energiei atomice în 
combinație cu alte mijloace cunoscute 
mai înainte.

Delegatul Braziliei, De Mattos a vor
bit despre însemnătatea pe care o are 
energia atomică pentru economia Brazi
liei.

Savantul englez J. Cockcroft a expus 
în referatul său programul guvernului 
englez în domeniul dezvoltării energeticii 
atomice.

El a comunicat că peste doi ani în An
glia urmează să fie pusă în funcțiune o 
centrală atomoelectrică cu o putere de 
peste 60000 KW. Cockcroft a declarat de 
asemenea că în perioada 1960—1965 se 
prevede construirea a încă 12 centrale 
atomoelectrice și că pînă în 1970 în An
glia centralele atomoelectrice vor avea 
un rol predominant față de toate cele
lalte centrale electrice.

în încheiere Cockcroft a declarat că 
programul englez trebuie să fie elastic și 
că va suferi modificări.

Delegatul argentinian- Iraolagoitia a 
arătat în comunicarea sa rolul pe care-1 
are energia atomică pentru economia 
energetică a Argentinei. El și-ă încheiat 
comunicarea cu chemarea la intensifi
carea colaborării internaționale în sco
pul folosirii energiei atomice pentru bi
nele omenirii.

Delegatul S.U.A., C. Mayer a făcut în 
referatul său o trecere în revistă a cer
cetărilor economice legate de folosirea 
energiei nucleare pentru construirea cen
tralelor atomoelectrice-

*

GENEVA 10 trimisul special Agerpres 
transmite: în după amiaza zilei de 10 
august au continuat lucrările Conferinței 
Internaționale pentru folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice. Pentru prima 
dată nu a mai avut loc obișnuita ședință 
plenară, ci s-au ținut simultan trei șe
dințe pe grupuri științifice : medicină, 
biologie, chimie-fizică.

Prima din aceste ședințe, care s-a ținut 
sub președinția doctorului W. Lewis 
(S.U.A.), s-a ocupat de două chestiuni : 
efectele biologice ale radiațiilor și secu
ritatea reactorilor în alegerea amplasa
mentului reactorilor energetici-

La primul punct au prezentat comuni
cări : J. F. Loutit, directorul secției de

Corespondentul din Geneva al ziarului 
„France Soir“ subliniază de asemenea că 
delegația sovietică se află în centrul aten
ției tuturor participanților la conferință 
și a reprezentanților presei prezenți aici. 
„Informațiile date de delegații sovietici, 
scrie acest corespondent, prezintă un in
teres uriaș Ele arată că prețul de cost al 
unui k Wh de energie electrică produs de 
centrala atomo-electrică, este egal cu 
prețul de cost al unui k Wh de energie 
electrică furnizat de o centrală electrică 
obișnuită. Prin urmare, a început deja 
concurența între energia atomică și cele
lalte resurse actuale de energie“...

Ziarul „La Croix“ consideră că prototi
pul sovietic de centrală atomo-electrică 
este „un extraordinar succes tehnic“. Zia
rul subliniază procesul simplu de exploa
tare a centralei atomo-electrice, posibi
litatea de a se construi stațiuni de mare 
putere, precum și faptul că construirea 
centralelor atomo-electrice este justificată 
în momentul de față din punct de vedere 
economic. Subliniind importanța raportu
lui lui Blohințev, „Le Figaro“ arată că 
„răspunsurile date de acesta dlferiților 
savanfi d!n Canada, S.U.A., India, care 
eu pus întrebări în legătură cu comuni
carea sa, au fost sincere și directe". „Le 
Figaro“ publică de asemenea amănunte 
asupra reactorului sovietic.

Presa engleză se ocupă și ea pe larg de 
participarea sovietică la conferința de la 
Geneva.

„Sunday Times“, într-un articol intitu
lat „Lecția de la Geneva — rușii formea
ză mai multi tehnicieni decît Occidentul“ 
scrie : „Ședința de la GeneVa a arătat 
celor care se mai îndoiesc încă că rușii 
sînt tot atît de înaintați ca și noi în do
meniul energiei atomice, ca și în multe 
alte domenii.

La ora actuală, scrie ziarul, ei formează 
mai multe cadre științifice și mai mulți

SCURTE ȘTIRI
’• La 9 august, în Sala Coloanelor a Ca

sei Sindicatelor din Moscova și-a început 
lucrările cea de a 3-a plenară a Consiliu
lui Central al Sindicatelor din U.R.S.S.

'• La Londra a fost dat public'tății ur
mătorul comunicat comun cu privire la 
tratativele sovieto-japoneze: In ședința 
din 9 august a continuat schimbul de pă
reri între I- A. Malik, reprezentantul 
U.R.S.S. și Siuniți Mațumoto. reprezen
tantul Japoniei, în problema normalizării 
relațiilor sovieto-japoneze.

Următoarea ședință a fost, fixată pen
tru ziua de 16 august.

'• La Leningrad se află de două zile 
delegația Skupșcinei Populare Federative 
a Republicii Populare Federative Iugosla
via. In dimineața zilei d© 9 august, oas
peții au vizitat Smolnîi — monumentul 
istoric al Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

'• La 9 august delegația agricolă ame
ricană, care s-a împărțit în două grupuri, 
a vizitat Stalingradul și regiunea Stalin- 
grad.

'• La 8 august delegația agricolă sovie
tică a continuat să se intereseze îndea
proape de agricultura statului Minnesota 
(S.U.A.).

'• Muncitorii agricoli italieni au obținut 
un succes în lupta pe care o duc de 
aproximativ 10 ani, cerînd să li se plă
tească ajutoare de șomaj. Consiliul de 
Miniștri a confirmat condițiile aplicării 
legii votată în 1949, potrivit căreia mun
citorii agricoli trebuie să primească aju
toare de șomaj la fel ca și ceilalți oameni 
ai muncii.
• Ziarele bulgare au publicat scrisoa

rea lui Iordan Peicev, fost secretar al 

cercetări în domeniul radio-biologiei din 
Harwell — Anglia, cu tema : „Animalul 
de laborator în studierea efectelor biolo
gice ale iradiațiilor“ și A. V. Lebedinski 
— U.R.S.S., care a vorbit despre influența 
iradiațiilor ionizate asupra organismelor 
animale pe baza datelor adunate de cer
cetătorii sovietici.

După aceste comunicări care tratează 
despre influența iradiațiilor asupra ani
malelor, au mai luat cuvîntul J. Haster- 
lik — S.U.A. și dr. Domșlac — U.R.S.S., 
care au prezentat două comunicări privi
toare la aceeași- problemă.

Comunicarea dr. Domșlac „Două cazuri 
de sindron acut al iradierii asupra omu
lui“, precum și comunicarea precedentă 
sovietică au fost ascultate cu un viu in
teres de marele număr de oameni de 
știință prezenți la această ședință, fiind 
apreciate îndeosebi pentru elementele 
noi pe care le aduc în acest domeniu de 
cercetări.

Tot in cadrul acestei ședințe a mai fost 
abordată problema securității reactorilor, 
adică a modului cum pot.fi evitate peri
colele de explozie, efectele radiologice 
dăunătoare, pericolele chimice etc.

In cele trei comunicări făcute pe acea
stă temă, C. R. Mc. Cullough — S.U.A., 
J. Dietrich — S.U.A. și W. G. Marley — 
Marea Britanie, au trecut în revistă o se
rie de măsuri care pot fi luate în acest 
sens.

In ședința consacrată chestiunilor spe
cifice de fizică nucleară ținută sub pre- 
ședenția profesorului A. Bohr, . au mai fost 
făcute comunicări de către savanți din 
U.R.S.S., R.S.S. Ucraineană, Statele Unite, 
Polonia și India.

Comunicarea lui E. S. Kodzodaev 
(U.R.S.S.) intitulată : „Studierea dezinte
grării neutronilor“ și comunicarea făcută 
de B. P. Adiacevici (U.R.S.S.) „Razele 
gama produse prin captarea neutronilor 
termici“, au fost apreciate ca deosebit de 
importante de către numeroși tehnicieni 
aflați la această ședință.

Al treilea grup s-a ocupat de chestiuni 
privind chimia și tehnologia. Ședința a 
fost prezidată de profesorul J. Da Costa 
Ribeiro. In această ședință P. K. Kerr din 
partea O.N.U. și J. Johnson — S.U.A. 
au prezentat comunicări cu privire la ză
cămintele de uraniu și toriu.

Unele din aceste comunicări făcute în 
cadrul diverselor ședințe, au fost înso
țit de proiect. La discuțiile animate care 
au avut loc a participat un mare număr 
de savanți.

La orele 17,30 — ora locală — ședințele 
de lucru pe grupuri științifice s-au ter
minat. Ele vor reîncepe la 11 august, ora 
9 dimineața, cînd vor fi discutate o serie 
de alte probleme.

tehnicieni decît toate țările occidentale la 
un loc.

La rîndul său buletinul de știri al Ca
sei Albe publică un comentariu în care 
subliniază că actuala conferință interna
țională de la Geneva pentru folosirea în 
scopuri pașnice a energ'ei atomice ,.se 
dovedește a fi un pas important pe calea 
dezvoltării posibilităților de folosire a 
atomului spre binele omenirii".

„Primul fapt care justifică această 
apreciere — scrie comentatorul agenției 
oficioase americane — este că această 
conferință a strîns laolaltă pentru prima 
dată savanți de frunte în domeniul cer
cetărilor nucleare din -peste 70 de țări. Al 
doilea fapt — și acesta este foarte impor
tant — este că comunicările făcute în ca
drul conferinței desvăluie numeroase in
formații tehnice și de alt ordin, care -pînă 
acum nu au fost făcute publice“.

„Acest schimb de informații pe scară 
largă reprezintă unul din aspectele cele 
mai încurajatoare ale conferinței. Schim
bul acesta reprezintă — așa cum au sub
liniat diferiți oameni d© știință — una 
din măsurile cele mai practice pentru pro
movarea folosirii în scopuri pașnice a 
energiei atomice pe scară mondială”.

Comentatorul agenției subliniază de 
asemenea că acest schimb de informații 
cuprinde numeroase domenii de folosire a 
energiei termo-nucleare, cum ar fi medi
cina, agricultura, industria. „In momen
tul de față, cînd conferința este în plină 
desfășurare,, arată comentatorul, perspec
tivele indică că țările participante vor 
face ca aproape toate, cunoștințele lor în 
domeniul folosirii energiei atomice în 
scopuri pașnice să devină un bun comun. 
Schimbul d© informații în cadrul confe
rinței de la Geneva deschide calea spre 
folosirea avantajelor pe care Ic oferă 
energia atomică ne o scară mai largă de
cît oricînd înainte".

secției din Viena a așa- zisului „Comitet 
ăl Bulgariei libere Și independente" con
dus de trădătorul poporului bulgar. Ghe- 
meto. In scrisoarea sa, Peicev demască 
adevăratul rol al acestui comitet care s-a 
transformat într-o unealtă a serviciilor de 
spionaj străine.

® La 7 august a fost publicată o lege 
potrivit căreia se atribuie terenuri agri
cole gratuit sau la un preț minim cetă
țenilor chinezi aflați în străinătate care 
vor să se întoarcă în patrie și să se ocupe 
cu ' agricultura, silvicultura sau creșterea 
animalelor.

• Intr-un comunicat oficial al guvernu
lui egipteari publicat la Cairo, se anunță 
că guvernul U.R.S.S. a invitat pe primul 
ministru al Egiptului. Gamal Abdel Naser 
să viziteze Uniunea Sovietică. Primul mi
nistru a acceptat această invitație și in
tenționează să viziteze U.R.S.S. în primă
vara anului 1956.

-• După cum transmite'din Saigon agen
ția Associated Press, guvernul Ngo Dinh 
Diem a dat publicității la 10 august o 
declarație în care fără nici un motiv înte
meiat respinge propunerea guvernului Re
publicii Democrate Vietnam de a ține o 
conferință consultativă între reprezentan
ții ambelor părți ale Vietnamului în scopul 
pregătirii alegerilor generale, așa cum pre
văd acordurile de la Geneva.

© La 10 august, Segni, președintele 
Consiliului de Miniștri a primit pe amba
sadoarea S.U.A. la Roma, d-na Clare 
Luce. După cum relatează ziarul „Unita" 
convorbirea lor s-a referit la problema a- 
propiatei transferări jn Italia a trupelor 
americane aflate în Austria.

„în amintirea zilei de azi“
VARȘOVIA, prin telefon de la trimișii 

noștri.
Festivalul de la Varșovia, festival al 

cîntecului, dansului și sportului, este un 
puternic îndemn spre muncă șt creație în 
toate domeniile vieții.

După ce metalurgiști, studenți la cine
matografie, mineri, pescari s-au adunat să 
discute despre munca lor, după ce tineri 
din lumea întreagă au plantat împreună, 
cu arbori, aleea prieteniei, iată că în 
această dimineață zidajii Varșoviei au ca 
tovarăși de muncă pe diferiți oaspeți 
străini, zidari ai păcii, veniți să ajute la 
construcția unei noi școli. Printre cei 
250 de delegați din 29 de țări am făcut 
cunoștință cu bucurie cu Schurtz Nurt- 
her, zidar din Berlinul răsăritean și 
Gerard Runge, zidar din Berlinul occi
dental, cu Chey Muth, țăran din Cam- 
bodgia, Dyong Kuan Loo, vietnamez, ca 
și alți mulți tineri din Franța, U.R.S.S., 
Iran etc.

La mitingul C3re a avut Ioc, delegatul 
cartierului a mulțumit tinerilor din toată 
lumea veniți să pună umărul la ridicarea 
unui lăcaș de cultură. Tinerii soli ai pă
cii și prieteniei vor lăsa astffel nu nu
mai amintirea unei frumoase întîlniri, ci 
și zidurile înălțate ale unei școli.

După miting, reprezentantul U.I.S. a 
pus deasupra intrării principale a clădirii 
o placă pe care era scris : „în amintirea 
zilei de azi“.

Tinerii au lucrat cu drag la școala de 
Pe strada Narbutta. La un moment dat, 
mulți au și început să se ia la întrecere ; 
poate că unii s-au întrecut acum pentru 
întîia oară. Așa e... orice lucru are un 
început.

Popoarele vor fierbinte ca mîine între
cerea pașnică să cuprindă toate țările 
lumii.

Acolo unde Varșovia 
se întrerupe

în drum spre reședința delegației romî- 
ne care se găsește în cartierul Doeiborz, 
dincolo de gara Dang, de multe ori ne-am 
întrebat de ce oare cînd ieșim din cen
trul aglomerat pe lîngă mari clădiți în 
construcție, brusc orașul se termină. De 
ce se întrerupe orașul, de Ce se întreruoe 
viața ? Răspunsul l-am căpătat în alte 
zile.

Către ora 10 un șir nesfîrșit de auto
buze a cotit Pe drumuri lăturalnice cu 
dărîmături și iarbă ; am văzut izolată, în 
întinderea moartă, o singură construcție. 
Era monumentul fostului Ghetto din Var
șovia. Ca o stîncă el se ridică în fata noas
tră. Un tînăr în zdrențe cu o grenadă, 
un bărbat în zdrențe cu o pușcă, un bă- 
trfn în zdrențe cu o piatră, sculptați din 
piatră cenușie, încearcă Să apere femeia 
care își strînge pruncul în brațe.

Ni s-a povestit aici cum naziștii, care 
în timpul războiului au cotropit Polonia 
au strîns ca într-un tare, într-un bătrîn 
cartier, întreaga populație evreiască a 
Varșoviei, supunînd-o exterminării. Pe 
măsură ce oamenii mureau, Ghetto-ul se 
micșora și el din zi în zi. în februarie 
1943, văzând că pînă la urmă sînt siliți 
pieirii. cei din Ghetto au pornit o disperată 
revoltă.

Fără arme și fără hrană ei au lovit eu 
ultimele puteri în ocupanții naziști.

Mii de oameni și-au amintit sau au 
aflat azi de această faptă.

în jurul monumentului, pe mari pan
carte. tinerii din toate țările au citit cu 
revoltă tradus în cinci limbi ordinul ca
nibalic rostit atunci de conducătorul na
zist Hitler. Prin el, 500.000 de oameni 
„creaturi inferioare" — au fost exterminați 
în mijlocul cartierului bombardat și ars 
piatră cu piatră. Azi, monumentul a fost 
aconerit de coroane aduse de delegațiile 
a 18 țări.

L-am rugat să rw povestească despre 
Ghetto pe Waclav, comandant de pom
pieri din cartier care și atunci a locuit 
aici și care, ca alți mii și mii de polonezi, 
a încercat să-i ajute pe răsculați.

Am cerut impresiile tinerilor germani, 
Sigfried Inkermann, Herman Mayer, Eck- 
hard Meybohm și ale tînărului israelian 
Haim Colam. Toți au răspuns același lu
cru : tineretul lumii trebuie să se unească, 
popoarele lumii trebuie să se unească 
pentru a împiedica reînvierea militarismu
lui german și pentru a face ca asemenea 
crime monstruoase să nu se mai repete. 
Nu departe de monument, pămîntul s-a 
nivelat și se construiesc noi clădiri. în 
cartierul Muranow fundațiile sînt încă 
peste tot cu 2 m. mai înalte decît restul 
orașului. Aici nu s-a putut clădi altfel de
cît pe dărîmături. Dar nici o altă construc
ție nu este mai trainică și nu va fi mai 
aprig apărată.

La 9 august, Boleslaw B'erut, prim se
cretar al C.C, al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, a primit pe conducătorii 
delegației tineretului din întreaga Ger- 
man'e la cel de al 5-'ea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților pentru Pace 
și Prietenie. Delegații au transnvs lui Bo
leslaw B'erut salutul tineretului german 
și în cadrul unei convorbiri cordiale și-au 
împărtășit impresiile culese cu prilejul 
Festivalului de la Varșovia.

+
In cadrul Zilei tinerelor fete, azi după 

amiază a avut loc la Varșovia, pe unul 
din principalele bulevarde, o paradă a 
costumelor naționale, iar la teatrul de 
vară din parcul Lazienski o revistă a mo
dei. Astă, seară la ora la care transmitem, 
are loc in sala Gvardia o mare reuniune 
a tinerelor fete din toată lumea.

Ion Brad

marginea ei
Plantăm puieți la marginea Vistulei, 
O mie de miini din o sută de țări, 
Cîntăm un clntec la marginea Vistulei 
Să-l ducă undele spre depărtări:

Vistulă, Vistulă, apă bătrînă 
Culcă-(i obrazul peste țărînă, 
Și unde fost-â glia mai arsă 
Duhul răcorii dulci ți-l revarsă

Vistulă, Vistulă apă bătrînă...
Dă rădăcinilor sucul vieții 
Șterge mîhnirea și lacrima ceții 
Murmurul brazilor sădiți cu trudă 
Pînă la margini pămtntul l-audă

Să fim uniți
ca cele cinci degete ale mîinii !

Iată titlul sub care ziarul „Festival“ 
apărut astăzi anunță întâlnirea tineretu
lui celor cinci mari puteri.

Și, cu bucurie vă comunicăm că într-a- 
devăr reuniunea tinerilor din Anglia, 
Franța. U.RS.S., China și S.U.A., care a 
avut loc astăzi dimineață pe o terasă din 
parcul Lazienki a manifestat din plin 
această dorință. Desigur, atmosfera prie
tenească, sinceră, în care s-a desfășurat 
adunarea, datorează mult bilanțului po
zitiv al recentei conferințe de la Geneva 
care a dovedit că atunci cînd există bună 
voință, negocierile pot fi rodnice.

Dar, cum spunea la reuniune Achille 
Corona, membru în Consiliul Mondial al 
Păcii, întîlnirile oamenilor simpli, ale ti
nerilor dornici de pace, pot să o ia chiar 
înaintea întîlnirilor oficiale de stat. „Iată 
că sînteți iar în avans —• a exclamat vor
bitorul. La Geneva n-au fost reprezen
tate decît patru mari puteri, pe cînd aci 
sînteți toate cinci !”

Tot astfel glumea lîngă noi un tînăr 
francez : la Geneva după cum am văzut 
din fotografii, fiecare delegație stătea 
aparte, pe cînd noi iată-ne deja come
seni.

Am privit împrejur. Așa era. La me
sele așezate pe frumoasa terasă stăteau 
prietenește, fără nici un protocol, laolal
tă, sovietici și americani, chinezi, englezi, 
francezi-

După ce Francis Miller, membru al 
Partidului laburist englez, a salutat asis
tența în numele delegației britanice, or
ganizatoarea întâlnirii, despre ideile păcii 
și prieteniei au vorbit Macé André (Fran
ța), Lo Yi (China), Serghei Romanovski 
(U.R.S.S.), la fel de aplaudați. Toți oama-

Toți particîpanții romîni 
au fost

VARȘOVIA 10. — Trimisul special 
Agerpres transmite : La 9 august au luat 
sfîrșit ultimile concursuri internaționale 
artistice desfășurate în cadrul Festivalu
lui.

Aceste concursuri, la care au participat 
în total 992 de tineri din 29 de țări au 
stîrnit un mare interes, dat fiind valoa
rea artistică a participanților. Tot timpul 
sălile în care s-au desfășurat concursurile 
erau arhipline.

Reprezentanții tineretului din R.P.R. au 
obținut un mare succes. Toți participanții 
romîni la ccncursuri au fost premiați. 
Astfel, cu titlul de laureați au fost dis
tinși un număr de 43 tineri artiști ro
mîni, dintre care 11 cu diplomă și meda
lia de aur, 15 cu diplomă și medalia de 
argint, 17 cu diplomă și medalia de bronz. 
Nouă tineri au fost distinși cu diplome, 
atribuindu-li-se premiile 4, 5 și 6. De ne
numărate ori membrii diferitelor jurii in
ternaționale au subliniat cu satisfacție 
pregătirea artistică și interpretarea de- 
săvîrșită de care au dat dovadă reprezen
tanții tineretului romîn la Festival,

După comunicarea ultimelor rezultate, 
tinerii din delegația noastră la Festival au 
făcut participanților la concursurile in
ternaționale artistice o manifestație deo
sebit de călduroasă și emoționantă, îm- 
brățișîndu-i și oferindu-le flori.

Membrii juriilor internaționale au atri
buit următorilor tineri din R.P.R. titlul 
de iaureat al concursurilor internaționale 
artistice din cadrul celui de al 5-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și Studenți
lor de la Varșovia.

Premiul 1 : Vladimlr Orlov — violoncel. 
Dan Iordăchescu — canto clasic, Irinel 
Liciu și Gabriel Po-pescu — balet, Nicolae 
Stănescu — țambal, pentru dansul —

întîlnirile internaționale sportive prietenești
Victoria fotbaliștilor romîni

VARȘOVIA 10 (prin telefon de la tri
misul special al agenției „Agerpres“).

Cea de a doua ediție a întîlnirilor inter
naționale sportive prietenești din cadrul 
Festivalului se apropie de sfîrșit. Miercuri, 
în cea de a 10-a zi a întrecerilor, sportivii 
romîni au obținut noi succese la fotbal, 
voleibal, polo pe apă și lupte clasice.

Pe stadionul C.W.K.S., în prezența a 
peste 40.000 de spectatori, selecționata de 
fotbal a orașului București a întîlnit echipa 
orașului Varșovia în meciul care avea să 
desemneze una din cele două finaliste.

In primele minute polonezii au inițiativa 
dar nu reușesc să treacă de apărarea 
echipei romîne. Jocul se menține echili
brat. Din minutul 10 echipa noastră por
nește la atac și în curînd reușește să des
chidă scorul. Ne aflăm în minutul 12 de 
joc. Ozon are balonul. îl lansează pe Mi- 
hai, acesta driblează scurt pe fundașul po
lonez și trage puternic pe jos. Portarul 
echipei Varșovia plonjează și respinge cu 
pumnii. Georgescu, care urmărise atent 
faza, intră în posesia mingii și de la 10 
m. înscrie imparabil. Gazdele contraatacă 
viguros dar fără rezultat.

Repriza a doua începe cu atacurile pu
ternice ale echipei varșoviene care caută 
să obțină egalarea. La poarta lui Voinescu 
au loc faze palpitante. Apărarea noastră 
în frunte cu Androvici și Pahonțu luptă 
însă admirabil și este o stavilă greu de 
trecut pentru atacul polonez. Înaintașii 
noștri efectuează contraatacuri pericu
loase în careul advers.

In minutul 39 Mihai trage fulgerător 
dar Szymkowiak, cu un plonjon extraordi
nar. respinge în corner. Ultimele minute 
echipa poloneză atacă în forță însă apăra
rea noastră este la post și întîlnirea se 
termină cu 1—0 în favoarea echipei Bucu-

Vistulă, Vistulă apă bătrînă...
Și dacă or fi numai zile cu soare 
Freamă-te cetina din zare în zare 
Noi auzi-vom și o să ne fie 
Inima vatră de bucurie.

Vistulă, Vistulă apă bătrînă... 
Dacă-i amenință vintul, furtuna, 
Să se frămînte brazii într-una, 
Și pînă fulgerul nu dă să scapere, 
Cei ce-i sădiră ști-vor să-i apere, 
Vistulă, Vistulă, apă bătrînă...Varșovia, august 1955.

nii cinstiți din lume sînt pentru destin
derea internațională, dar mai există încă 
în unele țări cercuri influente care urăsc 
înțelegerea și pe cei care luptă pentru 
ea și care sînt în stare de ori ce mîrșă- 
vie. De aceea toți delegații au privit cu 
înțelegere cererea prezentatorului urmă
torului vorbitor, tradusă în patru limbi : 
„Vorbește acum Marion Stein din Statele 
Unite ale Americii. Rugăm fotoreporterii 
să nu fotografieze“.

_ In cursul adunării, participanților la în- 
tîlnire le-a fost înmînat proiectul unul 
apel către tineretul celor cinci mari pu
teri- După ce l-au studiat cu atenție, la 
sfîrșitul consfătuirii cei de față au apro
bat apelul prin aclamații. Remarcăm în 
conținutul său printre altele prevederi 
de mare însemnătate, — cererea ca orga
nizațiile de tineret din S.U.A., Anglia, 
Franța, China și U.R.S.S. să intre între 
ele în contact direct, în spiritul acorduri
lor de la Geneva, organizînd în comun 
mitinguri, schimburi de informații, dele
gații, studenți, sportivi, și grupuri cultu
rale- Apelul solicită de asemenea, în 
aceeași ordine de idei, ca așa cum s-a 
propus la Geneva, toate obstacolele exis
tente în calea schimburilor internaționale 
să fie ridicate.

Fotoreporterii ziarului nostru trimit 
mîine în zori, prin avion, pentru citito
rii „Scinteli tineretului“, imaginile de în
cheiere ale acestei puternice întîlniri: gru. 
puri de tineri americani și englezi, chi
nezi, francezi și sovietici, îmbrățișîn- 
du-se, rîzînd și cîntînd împreună, uniți, 
așa cum dorim să vedem și popoarele lor, 
ca cele cinci degete al mîinii.

FILIP CERBU

la concursurile artistice 
premiali
„brîul'1 echipei formate din: Alecu Ma
rin, Cristian Ion, Moisescu Petre, Brumer 
Iacob, Ilie Gheorghe și Jumătate Gheor
ghe, pentru dansul „bărbuncul" echipei 
formate din: Kovacs Ion și Paraschivescu 
Vasile.

Premiul 2 : Magda Ianculescu — canto 
clasic, Valentin Loghin — canto clasic, 
Angela Moldovan — canto popular — și 
Felician Fărcașu — canto popular, Pușa 
Niculescu și Gheorghe Cotovelea — ba
let, Damian Luca — nai. Grigorian Eli- 
sabeta — clarinet, pentru „dans bănă
țean“ echipei alcătuite din: Alecu Marin, 
Constantinescu Gheorghe, Marga Gheor
ghiu, Maria Brumer, Nițu Magdalena și 
Alecu Corina, Cristescu Grimhilda — 
pian.

Premiul 3 : Valentin Teodorian — canto 
clasic, Nicolae Florei — canto clasic, 
Blanche Adelstein — canto clasic, Ru- 
deanu Vera — canto clasic, Simona Ște- 
fănescu și Gelu Barbu — balet, Vișan 
Nicolae — țambal, Năstase Ion — flaut, 
pentru dansul „fluierul fermecat“ echipei 
alcătuite din: Ilie Ion, Il’e Gheorghe, Po
lak Solomon, Ciobanu Gavrilă, pentru 
dansul „ciocîrlia“ echipei alcătuite din : 
Brumer Maria și Vlacu Petre, pentru 
dansul „spre festival“ echipei alcătuite 
din: Buzea Mariana, Ilie Ion, Ilie
Gheorghe.

Au mai primit de asemenea diplome 
pentru premiile 4. 5, următorii:

Greben’șan Marieta — canto clasic, 
Molnar Iudith — pian, Amiraș Gabriel —• 
pian, Cozighian Varujan — vioară, Ado- 
rian Ildico — vioară, Tocariu Victor — 
fluierat artistic, Crăciunescu Nicolae — 
acordeon, Netcu Florea —fluier, Lăceanu 
Ion — fluier.

reștiului care se califică astfel pentru fi
nală.

Arbitrul austriac Steiner a condus ur
mătoarele formații : București : Voinescu 
— Pahonțu, Androvici, Szoeke — Căli- 
noiu, Băcuț — Copil, Petschowski, Ozcn, 
Georgescu, Mihai.

Varșovia: Szymkowiak — Woszn’ak 
(Bartyla), Corynth, Cychon — Suszczyk, 
Zientara — Trampisz, Bruchczy, Koval, 
Cieslik, Baskiewicz.

In cea de a doua semifinală echipa ora
șului Budapesta a învins echipa orașului 
Cairo cu scorul de 3—0 (1—0). Finala în
tre echipele orașelor București și Buda
pesta se va disputa sîmbătă.

*
In competiția de polo pe apă echipa 

R.P.R. a întîlnit selecționata U.R.S.S. 
Sportivii romîni au făcut un joc foarte 
bun. obținînd un rezultat egal: 3—3 
(1—0). Au marcat Simon (2) și Novac.

*
Un frumos succes a realizat echipa fe

minină de volei a țării noastre, care a 
învins cu 3—2 reprezentativa R. P. Po
lone. Echipa masculină de volei a R.P.R. 
a întrecut cu 3—0 echipa R. P. Chineze.

★

Competiția de hochei pe iarbă a fost 
cîștigată de reprezentativa Indiei, cam
pioană mondială, care a întrecut în finală 
cu 4—1 (1—0) selecționata R. P. Polone.

★

Concursul de lupte clasice a constituit 
un frumos succes pentru luptătorii sovie
tici, cîștigători a 6 medalii de. aur. Din 
echipa R.P.R. cel mai bun rezultat l a ob
ținut Cernea, clasat pe locul 2 la catego
ria muscă. Luptătorul nostru a obținut 
astfel medalia de arg'rit. .. La categoria 
semimijlocie, Marin Belușica a ocupat 
locul trei.
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