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Să îmbunătățim munca tinerilor
din siderurgie !

OGOARELE cer mai multe trac
toare, mai multe combine, mai 
multe pluguri, uzinele mai mul

te mașini-unelte.
Industria noastră siderurgica se 

dezvoltă continuu pe măsura, nevoilor 
mereu crescînde ale industriei meta
lurgice prelucrătoare. Odată cu acea
sta cresc și sarcinile și răspunderile 
muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor 
și inginerilor siderurgiști. Ei trebuie 
să asigure creșterea continuă a pro
ducției de metal, folosind la maximum 
întreaga capacitate a furnalelor, cup
toarelor Martin, laminoarelor, apli- 
cînd din ce în ce mai organizat meto
de de lucru avansate de mare randa
ment.

Tineri din industria siderurgică ! 
Agregatele pe care le conduceți poan
tă în ele comori nebănuite. Ele pot să 
elaboreze cu fiecare zi mai mult me
tal pe măsură ce crește străduința 
voastră în descoperirea de noi căi ale 
sporirii capacității de producție a 
agregatelor.

La otelăria Siemens Martin din 
combinatul siderurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej”-Hunedoara lucrează de 
multă vreme tînărul otelar Brînzei 
Dumitru. El a ajuns vestit, alături de 
Lăbunet Vaier și de alți oțelairi des
toinici pentru succesele sale deosebite. 
Secretul succeselor lui vă stă la dis
poziție: metodele sovietice Matulineț, 
Macar-Mazai, Privalov. Adaptați ace
ste metode condițiilor voastre de mun
că și rezultatele nu vor întîirzia să se 
arate. Veți elabora mai multe șarje 
rapide, de mai mare capacitate, și otel 
de bună calitate.

Creșterea producției de oțel necesită 
și o grijă sporită fată de întreținerea 
cuptoarelor Siemens Martin. Brigăzi
le de tineri otelari nu trebuie să uite 
nici o clipă regulile de bază ale în
treținerii cuptoarelor. Una dintre cele 
mai importante reguli este și aceea 
a reparării cuptorului la cald începînd 
din momentul afînării șarjei care ur
mează să fie descărcată și pînă în mo
mentul încărcării noii șarje. Nu întot
deauna este respectat acest principiu 
și de aceea bolțile se ard de multe ori 
mai repede decît ar trebui. Tineri ote
lari, respectați întocmai procesul teh
nologic al elaborării șarjelor ! Me
toda Privalov vă asigură toate posi
bilitățile pentru aceasta.

Fără fontă mai multă și de mai 
bună calitate nu se poate obține nici 
oțel mai mult și mai bun. Tinerii fur- 
naliști au prin urmare și ei sarcini 
deosebite. Respectarea întocmai a re
țetei de încărcare a furnalului este o 
condiție de nelipsit a folosirii depline 
a indicelui de utilizare a furnalului.

Tot la Hunedoara lucrează brigada 
tînărului furnalist Mîtcă Ilie care ob
ține în fiecare lună importante depă
șiri de plan datorită aplicării metodei 
sovietice Filîpov. Metoda aceasta ne
cesită o eșalonare perfectă a operații
lor ce au loc în cursul elaborării șarjei 
de fontă, exclude timpii morti și ajută

la obținerea de importante economii 
Ia consumurile specifice.

Furnaliști 1 Reduceți numărul des
cărcărilor reci, reduceți consumul de 
cocs, numărul șarjelor declasate, pro
centul de urși și laufuri, luptați pen
tru o fontă cu un procent scăzut de si
liciu, pentru ușurarea muncii oțelari- 
lor în elaborarea unor șarje de otel de 
calitate. Munca la furnal necesită 
multă inițiativă si inventivitate. La 
Hunedoara s-au făcut încercări pen
tru înlocuirea minereului de man- 
gan cu zgura de la cuptoarele 
Martin. Aceste încercări au dat rezul
tate bune. Folosiți zgura Martin în 
cît maj mari cantități asigurînd în 
felul acesta o producție sporită, neîn
treruptă de fontă.

Pentru obținerea unei cantități spo
rite de fontă este nevoie și de un mi
nereu de fier mai bun. Nu întotdeauna 
minereul de fier de la minele din Ghe- 
lar și Teliuc corespunde cerințelor 
furnalului. Minereul venit de la aceste 
mine nu respectă granulatia cerută, 
nu este sortat în mod corespunzător. 
Situația aceasta este explicată și prin 
faptul că la Ghelar tinerii mineri nu 
sînt organizați cum , trebuie în pro
ducție, brigăzile de tineret fiind alcă
tuite în mod fictiv. Corpitetul U.T.M. 
al minei nu urmărește preocupările ti
neretului în producție și nu,ia măsuri 
hotărîtoare în vederea sporirii intere
sului tinerilor mineri fată de Calita
tea minereului pe care îl extrag.

Comitetele U.T.M. din întreprinde
rile siderurgice și întreprinderile ex
tractive au ca sarcină principală preo
cuparea fată de problemele producției, 
ale organizării tineretului, ale unei 
munci politice și mobilizatoare în ve
derea creșterii interesului tinerilor 
fată de calitatea muncii lor. Mai cu 
seamă în întreprinderile pentru extra
gerea minereului de fier se,simte ne
voia unor măsuri hotărîtoare pentru 
ridicarea calificării tinerilor mineri. 
Nu mai sînt multe zile pînă la.des
chiderea noilor cursuri de minim tehj 
nlc. Comitetele U.T.M. au datoria să 
mobilizeze întreaga masă de tineri si- 
derurgisti la aceste cursuri, să veghe
ze ca ele să-și atingă scopul. Fiecare 
tînăr siderurgist trebuie să se cali
fice în așa fel îneît să devină un mae
stru în meseria sa.

Sporirea producției de metal folo
sind la maximum întreaga capacitate 
a furnalelor, a cuptoarelor Martin, a 
laminoarelor, aplicînd din ce în ce 
mai organizat metodele avansate de 
lucru — iată un obiectiv permanent 
al întrecerii socialiste, pentru care 
trebuie să lupte fiecare tînăr siderur
gist.

In întrecerea pentru cinstirea zilei 
de 23 August, acest obiectiv capătă 
o importantă deosebită.

Cu fiecare tonă de metal dată peste 
sarcinile planului crește în amploare 
și prețuirea pe care o acordă întregul 
nostru popor străduințelor siderurgiș
ti lor.

Un nou cămin cultural
CLUJ (de la corespondentul nostru).
De curînd, la Sfîntu, un sat din comuna 

Sieu-Odorhei a fost sărbătoare. în cinstea 
ziei de 23 August, țăranii muncitori din 
acest sat și-au inaugurat căminul cultural.

Construcția căminului este rodul unei 
munci încordate a locuitorilor satului, în 
frunte cu comuniștii, utemiștii și depută
ții. Este bine cunoscut în rîndul țăranilor

din Sfîntu aportul pe care l-au adus pen
tru terminarea grabnică a căminului de
putății Szekely Ioan, Traian Burdulean și 
alții. Membrii organizației de bază U.T.M. 
au efectuat împreună cu țăranii muncitori 
30 zile muncă voluntară și 40 zile muncă 
cu atelaje aducînd o economie de 2.600 
lei la construirea căminului.

IN SLUJBA VIETH... ~
♦ Vă amintiți de povestirea lui Via- 
I huță ?
t ...E vremea primului. Căldura-î înă- 
J bușitoare. Vechilul grijește cu harap- 
Inicul în mină ca nimeni să nu se odih

nească. O femeie s-a oprit din lucru o 
clipă. Nu mai poate ! E doar in a șap
tea lună.

Nu-i vreme însă de odihnă ; cizma 
vechilului izbește pîntecele tinerei fe
mei care sloboade un țipăt sfîșietor...

Multe zile, femeia cuprinsă de dure
rile nașterii încă acolo la arie, țipă 
după copilul născut cu țeasta sfărî- 

" mată...
\ Asemenea fapte, ca cel din povesti- 

rea de mai sus. puteau fi găsite cu vreo 
unsprezece ani în urmă în mai fiecare 

'. comună din Regiunea Autonomă Ma- 
• ghiară. Poate chiar acolo unde se gă

sește azi satul Miercurea Niraj și unde 
î intr-o zi de vară a anului 1936, Szabo 

• Marghit a născut primul ei copil pe 
deal, printre cocenii de porumb. Era 

" plină de amărăciune viața de rob a ță
ranilor în vremea „fericitei“ domnii a 
monarhiei, a boierilor și grofilor.

” Dar faptele descrise în povestirea lui 
Vlahuță sînt departe de viața de azi 
pe care o trăiesc țăranii muncitori din 

'' Regiunea Autonomă Maghiară. Tinerii 
crescuți în țara în care grija pentru 
viața și sănătatea oamenilor a devenit

o problemă de stat, iau cunoștință doar 
din cărți de tragedia omului din socie
tatea capitalistă.

Ocrotirea mamei și a copilului con
stituie o preocupare de seamă și în Re
giunea Autonomă Maghiară. Există 
azi în regiune un număr de 12 spitale 
cu secții ginecologice- Dacă cu unspre
zece ani în urmă în cuprinsul regiunii 
nu exista nici o casă de naștere în me
diul rural, astăzi există aproape 90.

Unități sanitare specializate în pe
diatrie nici nu se pomeneau în anii re
gimului burghezo-moșieresc în aceste 
părți ale țării. In prezent, în cuprin
sul regiunii funcționează 10 spitale cu 
secții infantile, 7 policlinici și 10 dis
pensare pentru copii, aproape 60 de 
creșe, 25 de cabinete de consultații pen
tru copii, 34 cabinete școlare și altele.

Ca și Szabo Marghit, fiecare din lo
cuitorii satului Miercurea Niraj simte 
acum în viața lui de toate zilele marea 
grijă a partidului și guvernului pen
tru sănătatea oamenilor muncii. In anii 
puterii populare la Miercurea Niraj a 
luat ființă o casă de naștere, o casă a 
copilului, o circumscripție medicală și 
alte instituții puse în slujba vieții și 
sănătății omului.

Corespondent 
PETRE ALEXANDRU

À 41-a întovărășire 
din raion

MARE (de la corespondentulBAIA 
nostru).

Duminică 14 august In satul Irina din 
raionul Cărei a fost o mare sărbătoare : 
40 de familii de țărani muncitori de aici 
au format o întovărășire agricolă pe care 
au numit-o „Scînteia". Printre primii din 
sat care au luptat pentru formarea înto
vărășirii se află comuniștii și utemiștii 
Lantoș Framin, Barabaș Andrei, Ion Mol- 
nar și alții. Ei s-au înscris printre primii 
și au intrat în întovărășire cu întreaga 
suprafață de teren ce o au.

La inaugurarea întovărășirii au luat 
parte numeroși țărani muncitori din sa
tele apropiate și întovărășiți din comuna 
Ciumești. Fanfara și echipa artistică a 
gospodăriei colective din Berveni au pre
zentat un program artistic.

Aceasta este cea de a 41-a întovărășire 
înființată în raionul Cărei.

Teatru de vară la Oltenija
OLTENIȚA 

nostru).
Orașul nostru 

zia zilei de 23 August cu o nouă și fru
moasă construcție : teatrul de vară.

încă de acum cîteva luni, din inițiativa 
comitetului raional de partid și cu spriji
nul sfatului popular orășenesc, lucrările 
de construcție a noului teatru de vară au 
început cu o vie participare a oamenilor 
muncii din oraș.

Tineretul, mobilizat de către comitetul 
raional U.T.M. a sprijinit încă de la înce
put, construcția teatrului de vară. Zeci de 
tineri care fac parte din organizațiile 
de bază U.T.M. din Oltenița au efectuat 
sute de ore de muncă voluntară. Printre 
cei care au ajutat la transportul materia
lelor de construcție, la amenajarea sce
nei etc. sa numără și utemista Lungu 
Elena, utemiștii Neagu Dumitru și Elena 
Crecovăneanu.

în prezent, lucrările de finisare sînt pe 
sfîrșite. Oamenii muncii din Oltenița vor 
sărbători ziua de 23 August în acest fru
mos teatru de vară, unde echipele artis
tice de amatori vor prezenta frumoase 
programe.

(de la corespondentul

se împodobește cu oca-

Stadionul din Popăuți
SUCEAVA (de la corespondentul 

tru).
Știți ce se face acum la I.C.Z.-Popăuți? 

Ați aflat ultimele vești ? Nu ? Ei bine, 
la Popăuți în regiunea Suceava se cons
truiește un complex sportiv. Da, un com
plex sportiv, pe o mare întindere. Com
plexul va cuprinde un teren de fotbal, de 
handbal, de baschet, de volei, pistă de 
alergări, gropi de sărituri... Mă rog, va fi 
un mare complex sportiv.

în primăvară s-a semănat iarbă pentru 
fixarea terenului de fotbal și handbal. 
Iarba e mare acum ; va fi cosită pentru 
a crește mai viguroasă, pentru a lega mai 
bine pămîntul. Pistele se acoperă acum 
cu zgură. Nu s-au acoperit toate din cau
za ploilor, dar acum se lucrează necon
tenit. A început lucrul și la terenurile de 
volei și baschet. Materialele există toate.

Să știți că aproape toți tinerii de la 
Popăuți sînt sportivi. Sînt. mulți și cu to
ții foarte inimoși. Ei spun că complexul 
lor sportiv îl va întrece pe cel din Boto
șani ca mărime și frumusețe.

Mai importantă se pare a fi programa
rea inaugurării complexului în aceste 
zile din ajunul lui 23 August. Notați acest 
lucru semnificativ pentru istoria satului 
Popăuți. Primele joouri d© fotbal, de 
handbal, volei, primele întreceri atletice 
pe noul complex sportiv din Popăuți au 
loc în zilele acestea de august 1955.

nos-

Ieri dimineață, 
Gara Băneasa era 
scăldată în flori. O 
mulțime de tineri și 
tinere au întîmpinat 
cu bucurie în cînte- 
ce și urale pe solii 
tineretului nostru la 
cel de al V-lea Fes. 
tival de Ia Varșovia, 
care s-au reîntors ln 
patrie.

în întâmpinarea de
legației R.P.R. la 
Festival șu venit de 
asemenea tovarășii 
Liuba Chișinevschi, 
Ion Pas, C. Prisnea, 
N. Dinulescu, Stela 
Enescu, Pavel Țugui, 
acad. M. Beniuc, ar
tiștii poporului C. 
Antoniu și G. Vraca, 
Virgil Trofin, Cor
nelia Mateescu ți Ion 
Cârcei, secretari 
C.C. al 
meni ai 
turii-

Cînd 
tras la peron și pri
mii delegați au cobo- 
rît miile de bucureș- 
teni i-au înconjurat în cîteva clipe îrnbră- 
țișîndu-i, felicitîndu-i pentru succesele ob
ținute și asaltîndu-I cu o avalanșă de în
trebări. Dar primele cuvinte erau : „Ei, 
cum a fost ?“ Și amintirile au început să 
se depene... „Era într-o zi în piața din 
fața Palatului Culturii... Am cunoscut ti
neri din Australia cu care ne-am înțeles 
să ne scriem...“.

Numeroși tineri poartă o adevărată ex
poziție de insigne Ia reverul hainelor.

Dar privirile tuturor sînt îndreptate 
mai ales spre medaliile de aur, argint sau 
bronz care strălucesc pe piepturile artiș
tilor, medalii obținute la Festival.

Un grup de pionieri fac semne de bun 
venit scriitorului Marcel Breslașu. Ei vor 
aștepta cu multă nerăbdare ca tovarășul 
Breslașu, care a fost la Varșovia în zilele 
de neuitat ale acestui aiugust, să le poves
tească despre cele văzute.

Fotoreporterii au și ei mult de lucru- 
Urcați sus pe terasa gării, ei surprind, 
pentru voi dragi cititori, momentele emo
ționante ale revederii.

Bucuria, fericirea de a fi contribuit prin 
prieteniile încheiate la Varșovia, la cauza 
întăririi păcii în lume, se citesc pe fețele 
tovarășilor noștri reîntorși din Polonia.

Vreți să știți care au fost primele im
presii împărtășite de delegați la sosirea in 
gară ? Pentru aceasta ne-am adresat 
unor tovarăși cu rugămintea de «mai sus. 
Să le dăm deci cuvîntul: . &

„Impresiile sînt nesfîrșite și njfcaus de 
frumoaisă — ne spune tov. Doirij ’̂PetC'u- 
șin, studentă la Institutul de mariaj și 
aparate electrice din Craiova„ !j—.'Varșo
via, renăscută din ruine, rfe vorbește 
despre hărnicia tineretului șl ^întregului 
popor polonez. L ij&rt

ai 
U.T.M., oa- 
artei și cul-

trenurile au

Pe peronul Gării Băneasa, delegația este primită cu căldură de către tineri din Capitală
cu viu interes desfășurarea Festivalului 
d© la Varșovia, care a constituit o pu
ternică manifestare a dorinței de pace a 
tineretului lumii.

Noi ne bucurăm, tovarăși, că voi, dele
gații care ați reprezentat tineretul patriei 
noastre la cel de al V-le-a Festival, v-ați 
dovedit a fi demni de încrederea ce vi s-a 
acordat.

Cu deosebită satisfacție tinerii patriei 
noastre au urmărit succesul spectacolului 
de gală și al celorlalte manifestări cul- 
tural-artistice prezentate de către delega- 

. ția noastră, manifestări prin care s-au fă
cut cunoscute miilor de tineri minunatele 
cîntece și dansuri românești. Ne-au bucu
rat mult frumoasele rezultate obținute de 
talentații noștri reprezentanți care au ob
ținut numeroase premii la concursurile de 
creație și interpretare.

Sintem mândri că reprezentanții tinere
tului R.P.R., prin partic'parea la compe
tițiile sportive prietenești, au făcut cinste 
culorilor patriei”.

După ce a transmis călduroase felicitări 
delegaților pentru frumoasele rezultate ob
ținute, tovâ V. Trofin a arătat în con
tinuare :

„în zilele Festivalului, tineretul patriei 
noastre a cinstit prin noi succese în mun
că măreața sărbătoare a tinereții de la 
Varșovia și ziua de 23 August- în toate 
domeniile de activitate tineretul nostru a 
obținut noi succese minunate. în între
prinderi au fost organizate sch'mburi de 

.. onoare,și tinerii muncitori au abținut în- 
semnatS depășiri de norme. Tineretul 
muncitor de la sate, gywilizat de Uniunea 
Tinerelului 'Munci.torJfci"®rtici'pat activ la 
îndeplinirea în bune^'qondițiuni a sarci- 

-------- nilorM-in campania de vară pentru recol-X 
întâlnirile prietenești, cele.cu stif-efențil tarea' și treierăturt cerealelor. în cinstea 

altor țări, toate manifestările dii^-^rul 
Festivalului sînt fapte care nb vorîrisufa 
mai multă dirzenie în lupta pentru apă
rarea cauzei sfinte a păcii. Fie ca 
tul lumii să se întâlnească cît mai 
asemenea condiții.

în fereastra vagonului apare o 
brunetă, cu numeroase insigne pe 
este învățătoarea Eugenia Moise din co
muna Mănăsti.rea-raionul Oltenița-

Cîțiva'tineri între, care Emil Niculescu 
șl Alexandru Rădocea din București îi 
pun numeroase întrebări.

„Sînt tînără și nu am mal avut ocazia 
să particip vreodată la o asemenea mani
festație a tineretului, — spune ea... Știți, 
membrii delegației române șu sădit în 
Varșovia pe „Aleia Prieteniei“ cei mai 
mulți copaci. Ei vor crește falnici.așa cum 
crește unitatea și prietenia tineretului 
lumii. '*

Acum, după primele îmbrățișări ale re
vederii, în fața gării are loc un scurt mi
ting. în aplauze și aclamații însuflețite 
participanții la miting salută apariția la 
tribună a conducătorilor delegației și a 
tinerilor laureați ai Festivalului. Cuvîntul 
de bun venit este rostit de tovarășul Vir
gil Trofin, secretar al C.C. al U.T.M.

Cuvîntul tovarășului Virgil Trofin
Salutând pe delegați și unîndu-le bun 

sosit, vorbitorul a spus : • »
„Tineretul din țara noastră, întregul cutat, ne-am întreteut la concursurile ar- 

nostru pepor muncitor a urmărit zi de zi, tistice și pe terenurile de sport, alături

tinere- 
des în

tînără 
bluză:

Festiwa^lui^i^jj^ org^a^atc o seri^da 
tnahTfesrarîcfflur^arttstc^inTîInrtTȚjW? 
tenești ale tineretului, excursii, vizionări 
de expoziții. în diferite regiuni s-a orga
nizat ziua sportului, cântecului și dansu
lui, iar în ziua închiderii Festivalului au 
avut loc în majoritatea reg'un.Tor carna
valuri ale tineretului”.

în încheiere, vorbitorul a spus :
„Tineretul patriei noastre este ferm ho- 

tărît să întărească legăturile de prietenie 
pe care ld-a închegat la Varșovia cu ti
nerii din alte țări. Credincios chemărilor 
cuprinse în apelul pe care participanții 
la Festival l-au adresat tineretului lumii, 
tineretul nostru, îndrumat permanent de 
partid, este hotărît să-și aducă întreaga 
contribuție la cauza prieteniei tineretului 
lumii’’.

Cuvîntul tovarășului Petre Sheorgha
După ce a adus participanților Ia miting 

salutul delegației care s-a reîntors de la 
Varșovia, tov. Petre Gheorghe, secretar al 
C.C. al U.T.M., a spus ;

„Timp de două săptămîni, noi am fost 
participanți la marea sărbătoare a tine- ,_
'rebului lumii — Festivalul Mondial al Ti- ■ triumfe".' 
neretului și Studenților pentru Pace și 
Prietenie de la Varșovia. Departe de țară, 
nici un moment nu ne-am simțit însă

• străini. Am dansat și am cîntat, am dis-.

de prieteni — 30.000 de tineri veniți din 
114 țări.

Varșovia, mărturia avîntului construc
tiv al pcporului-frate polonez care a ri
dicat din ruine o țară frumoasă și pu
ternică, ne-a primit sărbătorește, ca un 
adevărat simbol al dorinței de muncă 
pașnică care animă popoarele. Adresăm 
și de aci salutul nostru fierbinte, mulțu
mirile noastre tineretului Poloniei popu
lare.

în orașul Festivalului am cunoscut me
reu alți și alți tineri. Mulți se deosebeau 
de noi. Veneau din alte țări, aveau al’e 
preocupări, concepții politice sau religi
oase. Dar toate acestea nu ne-au putut 
despărți. Am fost și vom fi alături, în 
năzuința comună de a apăra pacea.

Marea noastră întîlnire a constituit prin 
ea însăși o dovadă a largilor posibilități 
de înțelegere și colaborare, deschise as
tăzi și mai mult, ca urmare a efortur lcr 
statelor iubitoare de pace în frunte cu 
marea Uniune Sovietică.

Reușita Festivalului Mondial este șî o 
urmare a eforturilor depuse de organ’za- 
țiile tinerei generații — Federația Mon
dială a Tineretului Democrat și Uniunea 
Internațională a Studenților.

Delegația tineretului Republicii Popu
lare Romîn© s-a bucurat de atenția deo
sebită a prietenilor noștri din lumsa în
treagă. Am reîntîlnit vechi cunoștințe, t’- 
neri care au participat și la Festivalul de 
la București. Fie că limba lor era rusa 
sau engleza, franceza, spaniola sau araba, 
ei ne adresau primele cuvinte în remî- 
nește : „Pace și prietenie1'.

Din impresiile împărtășite, am putut 
constata aprecierile călduroase la adresa 
artiștilor și sportivilor d’n țara noas'ră. 
Cele 40 de spectacole ale artiștilor noștri, 
șLîn^rimul rînd spectacolul de gală s-au 
TOWraț^de un mare succes.

La concursurile artistice au fost laurea'i 
46 de artiști romîni. iar 9 au primit men
țiuni. în ceea ce privește concursurile: 
sportive, la ele țara noastră a oibtinut 129 ■ 
medalii, dintre care 41 de aur. îi felici
tăm cu căldură pe artiștii și sportivii noș-' 
tri, care au reprezentat cu cinste avîntul 
culturii și sportului în patria noastră1'.

Exprimând recunoștința tineretului nos
tru față de part’d și guvern pentru con
dițiile create tinerei noastre generații. ’ 
tov. Petre Gheorghe a spus în încheiere : 

„Ne angajăm ca, reîntorși în țară, la 
locurile noastre de muncă. în fabrici și pa 
ogoare, în școli și facultăți, în institufile 
de cultură și artă, pe terenurile de sport, 
să muncim cu și mai multă pasiune pen
tru construirea socialismului, pentru în
florirea patriei noastre.

Fest’valul s-a încheiat. Dar < l său 
răsună puternic. Azi, mai mult Cu oricând 
s'înt deschise toate drumurile spre pace si 
colaborare. Vom fi răspînditori pasionați 
ai ideilor nobile ale păcii și prieteniei pe 
care le-a proclamat Festivalul. Tineretul 
nostru, alături de tinerii întregii lumi, va 
lupta pentru ca țelurile Festivalului să

•r.

★
în încheierea mitingului, miile de t’neri 

șl tinere, delegați la Festival, și cei veniți 
în întîmpinarea lor, g,u cîntat Imnul Fe
derației Mondiale a Tineretului Democrat.

In cinstea zilei de 23 August
Raioanele Vîrtoapele 
și Roșiori de Vede 

au terminat treierișul
în raioanele Vîrtoapele și Roșiori de 

Vede s-a terminat treierișul păioaselor. 
Această realizare închinată zilei de 23 Au
gust se datorește hărniciei oamenilor mun
cii de pe ogoarele acestor raioane și bunei 
organizări a muncii.

Fruntașe în muncile de treieriș s-au si
tuat gospodăriile agricole colective din co
munele Vîrtoapele, Slăvești, Burculești, 
raionul Vîrtoapele, precum și colectiviștii 
din comunele Beldori, Miroși, Drăgănești, 
Scrioaștea din raionul Roșiori de Vede.

îndată după treieriș s-au predat și co
tele datorate statului. în raionul Vîrtoa
pele planul de colectare a cerealelor a fost 
îndeplinit în proporție de 96 la sută, iar 
în raionul Roșiori de Vede în proporție 
de aproape 80 la sută. Acum, în aceste ra
ioane sînt transportate la bazele de re
cepție ultimele cantități din cotele de ce
reale datorate statului din noua recoltă..

Au polenizat porumbul
CLUJ (de la corespondentul nostru).
Organizîndu-și cu pricepere munca, co

lectiviștii din Chendremal, raionul Hue
din, paralel cu strîngerea recoltei au exe
cutat în bune condițiuni și îngrijirea cul
turilor prăși-toare. Pentru sporirea pro
ducției de porumb la hectar, colectiviștii 
au făcut, după sfatul inginerului agronom 
Ioan Abrudan de la punctul agricol Zim- 
bor, polenizarea artificială a porumbului, 
într-una din zile, colectivistele Iudit Se- 
kely, Marta Sekely, Maria Ogruțan și Flo- 
rica Abrudan au ieșit la cîmp împreună 
cu inginerul agronom. După ce inginerul 
le-a arătat practic cum trebuie făcută po
lenizarea artificială a porumbului ele au 
început intens munca, polenizînd o supra
față de 3 hectare porumb,

Campioni economii
IAȘI (de la coresponden

tul nostru). — Stai și 
calculezi. In iulie 88.000 
lei. Și estp. vorba de eco
nomii realizate numai prin 
recondiționări de piese, 
prin înlocuirea de metale 
mai scumpe, cu altele in
ferioare. Acum se duce la 
economisiri și mai impor
tante. In cinstea zilei de 23 
August turnătoria începe 
să lucreze cu modele noi. 
După părerile experimen
tatorilor se va obține o re
ducere de 15 la sută a con
sumului de metale. Fieră
ria introduce noi procese 
tehnologice. Bucelele pen
tru legăturile de arc care 
aveau înainte 2.100 kilo
grame la forjare vor avea 
acum numai 0,350 kilogra
me. Noi procese tehnolo
gice se vor introduce și la 
confecționarea butoanelor 
pentru legături de arc etc.

In cele relatate se pare 
că de prin luna iulie a apă
rut ceva nou, ceva aparte

la
la Atelierele C.F.R. „Ilie 
Pintilie” din Iași. Ceea ce 
este întru totul adevărat. 
La începutul lunii iunie 
vreo 20 de oameni se adu
naseră în biroul directoru
lui. Erau unii lucrători 
fruntași, maiștri, ingineri, 
reprezentanți ai conducerii 
atelierelor, ai organizațiilor 
de partid, U.T.M. și sindi
cat. Pe scurt, ei s-au înțe
les să pornească luptă ne
cruțătoare împotriva orică
rei risipe de metale și 
la propunerea organizației 
U.T.M. au format o brigadă 
complexă pentru reducerea 
consumului de. metal la 
fiecare fabricat.

Mai toți au criticat pro
cesele tehnologice de la fie
rărie și turnătorie. Repre
zentanții acestei secții au 
trebuit să recunoască fap
tul că nu prea strălucesc 
în gospodărirea metalului. 
De atunci a trecut mai 
bine de o lună și jumătate. 
Brigada s-a lărgit, ' crcîn-

Un vagon de grîu din spice

du-și colective tn secții. 
Un colectiv harnic, plin de 
inițiativă. s-a alcătuit și la 
vagonaj, in frunte cu tî
nărul inginer Mihai Bâ’ă- 
nescu. In colectiv lucrează 
Holi'c Andrei, un flăcău 
strașnic, un campion al 
economiilor. De altmin
teri în toate colectivele sînt 
băieți minunați. Ciucureanu 
Emil, inginer turnător, 
după ce a lucrat la intro
ducerea noilor forme de 
turnătorie, urmărește recu
perarea metalului și a zgu- 
rei. Inginerul Lupușor Va- 
sile, utemistul Tărcanu Con
stantin, se frămîntă, caută 
și descoperă. E mai greu de 
calculat cu precizie ce se 
va obține. Deși în acest 
caz calculul este foarte ni
merit. Important e că în 
contul acumulărilor socia
liste peste plan se vor re
vărsa izvoare bogate de e- 
conomii, că în această bă
tălie s-au format adevărați 
campioni la economii.

culese
spice pionierii din comuna Topraisar (900 
kg.), din satul Conacu (100 kg.).

în întreg raionul există 12 arii ale pio
nierilor în care aceștia își treieră grîul 
pe care l-au cules de pe miriște. Aria de 
la Bărăganu a treierat pînă acum 580 kg. 
boabe.

în munca de mobilizare a pionierilor și 
utemiștilor la strînsul spicelor s-au evi
dențiat activiștii Oprea Ion care răspunde 
de centrul Topraisar și Asăvoaie Tudor 
care răspunde de centrul Moșneni.

în cinstea zilei de 23 August, utemiștii 
și pionierii din raionul Negru-Vodă, re
giunea Constanța, au predat statului 
10.000 kg. boabe grîu rezultate din spicele 
culese în urma secerișului. Printre organi
zațiile de bază U.T.M. fruntașe în 
această acțiune se numără cele din gospo
dăria colectivă Topraisar, care a predat 
954 kg. boabe, din satul Lanurile, care a 
predat 200 kg., din gospodăria de stat 
Moșneni care a predat 1.318 kg-

Au mal strîns și predat boabe din

i
In seefia tinerelului

ORADEA (de la corespondentul nos
tru).

Acumulări în valoare de 200.000 lei. 
Acesta a fost angajamentul luat de mun
citorii de la „Solidaritatea". în zilele ce 
au urmat, în toate, secțiile fabricii ' s-a 
desfășurat o însuflețită întrecere pentru 
realizarea angajamentelor luate. Fiecare' 
muncitor s-a străduit. să-și aducă contri
buția sa. Și zilele s-au scurs una după 
alta. La .angajamentul luat s-a adăugat 
mie după mie, în primele zile ale lunii 
august prin secțiile fab'rtcii „Solidarita
tea" a străbătut vestea îmbucurătoare :

„Pînă în ziua de 15 august s-au dat 
peste angajamentele luate aproape 70.000 
lei mai mult“. Acest rezultat este o do
vadă vie a felului cum muncitorii acestei 
fabrici au știut să răspundă chemării par
tidului prin fapte.

La acest succes' șf-au adus d’n plin con
tribuția și secția de' croit' care poartă 
numele de secție a tineretului. Dacă ur
mărim economiile realizate de' secția ti
neretului de la începutul anului și pînă 
în prezent, aflăm că tinerii au economi
sit 78.239 decimetri pătrați de piele.

D'n această cantitate de p’ele se pot 
confecționa 5588 perechi fefe pentru pan
tofi de damă de diferite mărimi.

La succesele obținute și;au sduș contri
buția și o serie de tineri care își depășesc 
cu mult angajamentele lua'e. Așa, de 
pildă, în întîmp'narea zilei de 23 August, 
utemistul Ludovic Asztolos și-a luat an
gajamentul să obfnă eccnomii de 700 de
cimetri pătrați piele.. Pînă în ziua de 10 
august el a realizat 2155 decimetri pă
trați. S-au mai evidențiat utemiștii Pa» 
raschiva Toth, Ion Bortiș și alții,.0 • • •»>••»*••• ♦♦♦♦-



MUZICANȚII...
Dragul meu,
în Miheșul de Cîmpie ajungi cu chiu cu 

vai, purtat de un tren-uleț care se tîrîie 
o sută de metri și iar se oprește să ră
sufle și răsuflă greu, parcă își dă sufle
tul- Se povestește că într-o zi, așa către 
seară, de-a lungul liniei ferate grăbea o 
băbujă cu desaga în spinare. Tocmai 
atunci se întîmplă să treacă și trenul. 
Mecanicul, om cu suflet larg, oprește și-i 
strigă băbuței:

— A încotro, mătușă ?
— Pîn-aci, la Sărmaș !
— A hai ș! suie-te-n tren, să te duc.
— Nu maică, nu mă sui, că eu mă gră

besc !
Acum, în toiul verii, Miheșul pare d:n 

cale afară de monoton. Ulițele largi, care 
tot urcă și coboară și se-ncolăcesc, sînt 
pustii. Casele cu acoperișuri țuguiate parcă 
se topesc văzînd cu ochii sub povara soa
relui. Portițele sînt deschise. Oamenii au 
plecat la lucru, grăbiți și au uitat să le 
închidă. în sat, pe lîngă case, au mai 
rămas doar copiii care se tăvălesc pe 
iarbă, unde-i umbra mai groasă. Da prînz 
vin nevestele, gătesc în pripă mîncarea și 
aleargă pe cîmp.

Stau de trei ceasuri la sfatul popular și-l 
aștept pe președinte. în vremea asta o 
femeie mai în vîrstă, singura care a mai 
rămas pe aici cu scopul să consemneze 
diversele note telefonice care sosesc, îmi 
tot povestește cit de proastă-i apa în Mi- 
heș. Ca să mă încredințez de spusele ei, 
îmi oferă un pahar cu apă pe care-1 beau, 
numai eu știu cum ! Cînd m-am convins 
cum stau miheșenii cu apa, femeia îmi 
spune duios despre un cuib de berze. 
Acum vreo douăzeci și cinci de ani au 
venit două berze din țări străine și cum 
au ajuns în Miheș, s-au apucat să-și clă
dească un cuib de toată frumusețea... „Pe 
casa noastră l-au clădit. Era o casă mică, 
încît dacă te țineau bine curelele, o luai 
în spate și fugeai cu ea... în fiecare pri
măvară, berzele se întorceau la cuibul 
lor, douăzeci și cinci de ani la rînd... 
Acum, în primăvară, tata a stricat casa 
bătrînă, că avem alta nouă și frumoasă. 
A stricat și cuibul. Vai, cît am plîns ! în 
cuib am găsit jucării de-ale noastre, de-ale 
copiilor, de-acum două zeci și cinci de ani. 
Erau numai rugină... și stricate toate. Vai 
cum trec anii...” !

îmi spun și eu că anii trec, tovarășul 
președinte nu mai vine și eu stau și stau 
și-ascult povești... în monotonia care 
apasă ca un blestem, sună telefonul, sună 
îndelung și strident.

— Auzi-1 cum hîrîie, parcă-1 sugrumă 
careva. Bată-1 să-l bată ! Femeia ridică 
receptorul. — Care ești ? și-apoi se des
fășoară următorul dialog:

— Măi tovarășă dragă, ești tinerică ? 
Măi, dacă ești, atunci scrie așa, în aten
ția lui Ursuț: mîine, toți oamenii să iasă 
pe cîmp, că se coace griul prea-prea și se 
scutură. Dar toți să iasă, auzi! Și muzi
că să fie.

— D-aipoi noi n-avem muzicanți în sat!
— împrumutați din Răzoarele!
— împrumutăm pe bată-1 crucea !
— Tovarășă, fără muzicanți nu se poa

te !
— Noa, iacă am să mă fac eu muzică 

și am să le cînt la ureche ! se îmbufnea
ză femeia.

— Apoi să te faci! rîde celălalt. Auzi, 
măi tovarășă, mobilizați muzicanții că doar 
și ei trebuie să construiască socialismul. 
Nu zic bine?

— Ba zici!
Cel care transmite nota, rîde de unul 

singur, prostește.
— Noa, nu te mai hlizi atîta, că n-am 

vreme! și femeia trîntește receptorul. 
Acum caută-1 pe Ursuț!

Ursuț, președintele, îi la sapă. A luat 
de mînă toți funcționarii sfatului și i-a 
dus să lucreze lotul zootehnic. Mai cruță 
banii — și-apoi nu strică să scoți oamenii 
la cîmp, că aeru-i bun și soarele-i înfier
bântat ca o fată mare. Femeia așteaptă 
ce așteaptă și, poate copleșită de adu
ceri aminte, reia povestea cu berzele... Eu 
stau și gîndesc ce gîndesc și întreb într-un 
târziu:

— Și veneau chiar în fiecare an ber
zele ?

Femeia tresare, face un gest de leha
mite și zice :

— Dă-le dracului! Mă duc să caut oa
menii, muzicanții! Iacă, se-noptează!... Iese 
val-vîrtej. O văd intrînd la casele din 
apropiere. Dăscălește copiii — ce și cum 
să spună părinților cînd s-or întoarce, 
oprește oamenii care trec pe uliță... Um
blă ușor ghemuită, strìnge mereu năfra
ma și gesticulează cu o încăpățânare ne
maipomenită. Cred c-a uitat povestea cu 
berzele.

Spre seară vine Ursuț. E un bărbat în
desat, cam întunecat la chip, parcă-i gata 
în orice clipă să se ia în colți cu toți, ci- 
ne-or fi și de unde-or fi. își aruncă pri
virea pe nota telefonică și cînd vede el 
ce vede sare ars.

— Muzicanți? Ha? Muzicanți? Să duc 
muzicanții pe cîmp, să hîrîie toată ziua, 
așa de pomana dracului ! Fără ei îi pră
păd.

— Dacă așa a transmis... începe vorba 
contabilul, un flăcăiandru uscat și ne- 
gru-cărbune.

— Așa, așa !
Ursuț se întoarce spre femeie și în

treabă răstit : cine a transmis nota ? Piți- 
goiul ăla de la agrar ? Ăla nu mă lasă pe 
mine să trăiesc ! Se ține ca o soacră de 
capul meu.

Gata — de-acum îi greu să te mai înțe
legi cu Ursuț. „Auzi, muzicanți! De asta 
ne arde nouă! Fără ei nu taie secera!“ 
Stă ce stă și se gîndește, apoi zice, cate
goric : „Nu! Pe mine să mă lase-n pace! 
Nu mai fac nimic în satul ăsta ! Mă duc 
să mă culc ! Dar ce-s eu ? Fiecare mi se 
suie în cap ? Apoi stai că nu merge așa !“ 

Ursuț trîntește vreo două uși bombă
nind ceva de muzicanți și dă de înțeles 
că pleacă acasă și-apoi, în urma lui, po
topul! Pe ușă intră un flăcăiandru de 
vreo douăzeci și trei de ani, înalt și sub
țire, mlădios, cu păr blond ridicat în bu
cle și fața pîrlită de soare. Se duce la 
Ursuț calm și-i întinde mina.

— Tovarășe președinte...
— Nu-s eu ăla! Lasă-mă!
Ursuț nu zice vorbă legănată. Macină 

mînia-n el și ochii-i sclipesc și buzele tre
mură. Flăcăul se îndreaptă spre ușă. Ur
suț stă și trage cu coada ochiului apoi 
cînd flăcăul îi gata să se depărteze zice:

— Tovarășe inginer, da stei un pic... 
Stai să ne-nțelegem cu combina...

— Ziceai că nu mai ești președinte ! rìde 
inginerul.

— Dar nici eu nu mai știu ce sînt și 
ce nu mai sînt.-. Auzi, hai să facem o în
țelegere între noi, așa cum știm noi... dă 
combina pentru mîine colectiviștilor, zău...

— Mai bine cere-mi capul, sare flăcăul. 
Acuma-i rîndul lui Ursuț să rîdă:
— Ba nu, că-ți trebuie dumitale! Dă-mi 

combina. Auzi, tovarășe inginer, de ce 
crezi că zic eu să le dăm combina? Ca 
să termine grîul? îl termină ei și așa! 
Auzi — să le-o dăm să vadă și ei, colea 
mașină... Toți or să zică : uite, are gosta
tul grijă de noi !

—‘Tovarășe președinte...
— Ce tovarășe președinte? Vorba e să 

arătăm oamenilor...
— Bine. fie... încuviințează cu jumătate 

de gură flăcăul.
Inginerul plecă, iar Ursuț se înviorează.
— Tinerelul ăsta îi deștept foc și-i mare 

șmecher. Pînă una-alta i-am luat combina 
pentru mîine. Dar ce, numai gostatul să 
lucreze cu ea? Unde scrie asta? Ia mai 
las-o și la alții, mai sărăcuți.

Președintele cheamă funcționarii, le zice 
una bună și-apoi îi trimite în sat să a- 
nunțe oamenii că mîine așa și pe din
colo...

— Și cu muzicanții? întrebă unul.
— Ce vrei și tu? Ți-i trimit la noapte 

să-ți hîrîie sub fereastră. Se-ntoarce cu 
fața către perete, scapă un zîmbet, și- 
apoi continuă, potolit: — dă-i în sărăcia 
lor. chemați și muzicanții, să zdrîngăne. 
Așa sînt eu, om bun, îi ascult pe toți. Ba 
sînt pre.a bun, prost de bun!

Ursuț Ion e președinte în Miheș de 
cinci ani. Om bun și Inimos și dacă se

mînie cîteodată și-i gata să-și dea „demi
sia” apoi trebuie înțeles că om îi și el- 
în toamna trecută, a venit pe aici un 
ziarist, s-a preumblat prin sat cu mâinile 
la spate — și așa, i s-a năzărit lui că Ur
suț ăsta îi un leneș și jumătate, care în
treabă dacă-s muiați posmagii. După vreo 
cîteva ceasuri, ziaristul a întins-o la Cluj, 
că la Miheș ploua — și în tihnă l-a făcut 
praf pe Ursuț, ba a mai comandat și o ca
ricatură. în vremea asta, Ursuț lucra, cot 
la cot cu oamenii pe cîmp și scotea pia
tră, să clădească o haltă nouă.... Cînd a 
citit articolul s-a-nvinețit de durere și 
mînie.

— Nu mai pot și nu mai vreau. Să mă 
schimbe, dar să nu-și bată joc de mine!

— Măi Ioane, fii cuminte, au încercat 
oamenii să-l îmbuneze. Măi Ioane!

— Nu mai vreau și nu mai pot!
O noapte întreagă sătenii s-au perindat 

prin casa lui și l-au rugat frumos să le 
mai fie președinte. A doua zi Ursuț s-a 
dus la sfat, apoi la scos piatră, apoi...

— Sînt eu om bun, prea bun, prost de 
bun!

De atunci a rămas cu ciudă pentru zia
riști. Mă rog, treaba dumnealui, dar nu-i 
frumos. A doua oară cînd a vrut să-și dea 
demisia a fost acum, în primăvară. Asta 
din pricina copiilor din Miheș. Au trecut 
dracii pe la sfat și-au văzut un afiș care 
suna așa: „Distrugeți gîndacul de Colo
rado, dușmanul de moarte al cartofilor, 
îndată ce vedeți acest gîndac, anunțați 
sfatul popular!” Intr-o zi, vin vreo trei 
copii la el:

— Am văzut gîndacul!
— Zău, mă?
— îhî
A luat-o președintele pe cîmp, speriat. 

N-a găsit nici urmă de gîndac. Iar au 
venit alți copii.

— Al dracului gîndac!
— L-ați văzut mă?
— Să ne tai limba dacă mințim!
Iar a luat de la capăt toate culturile 

de cartofi. Cînd și-a dat seama că l-au 
tras puștii pe sfoară — și încă bine — 
n-a mai ieșit din casă o zi.

— Dar ce-s eu! Pînă și copiii își bat 
joc de mine!

Părinții și-au urechiat odraslele, apoi 
s-au dus să-și ceară iertare de la Ursuț 
și toate s-au Sfîrșit cu bine. Astăzi, pen
tru a treia oară, Ursuț era gata-gata să 
păcătuiască iar — și asta numai din pri
cina muzicanților. „Vezi, asta ne mai lip
sea nouă, muzicanți! Uite așa, ss nime
rește pe la sfat cîte un țîngău din ăsta 
care se scobește în nas și strigă la tele
fon : Muzicanții ! Cum puteți voi să lu
crați fără muzicanți ? Și dacă nu-1 ascult, 
apoi în prima ședință la raion mă face 
cu ou și cu oțet- în raion avem un sin
gur S.M.T. — și-i atîta de lucru și-atîtea 
necazuri avem, dar el știe una și bună : 
muzicanții ! Sînt eu om bun, prea bun, 
prost de bun...“

Acuma-i tîrziu.. aproape de miezul nop
ții. Ursuț a străbătut satul și s-a întors 
frînt. Mai are de scris un raport, pentru 
o ședință. Sătenii or să plece mîine la se
ceră, cu mic cu mare, că grîu-i copt. 
Nici bătrînii nu-și mai aduc aminte ca prin 
părțile astea să fi fost grîul așa bun. în 
trei-patru zile, gata secerișul. Ursuț scrie 
și scrie și nici nu bagă de seamă cînd ușa 
se deschide. A intrat femeia care-mi po
vestise despre berze.

— Unde-ai fost ? De ce nu ești acasă ? 
tresare președintele.

— Prin sat am fost, cu oamenii...
— Și acuma ?
— Și-acuma venii să-ți ajut...
— Du-te acasă și vezi-ți de copii și mă

nâncă și te odihnește... Ești om...
— Și dumneata ești! sare femeia. Mai 

sînt niște note pentru mîine...
— Hai să plecăm! zice Ursuț. Se ridică 

brusc și iese. Iese și femeia. La un colț 
de uliță se despart.

Peste cîteva minute, Ursuț se întoarce 
la sfat, pe furiș- Stă aplecat peste hîrtii, 
asudat și mormăie ceva de muzicanți.

NICOLAE ȚIC
Miheșul de Cîmpie, iulie.

Aproape în fle
care zi auzim cu 
bucurie despre con
strucția unor noi lo
cuințe muncitorești. 
Oamenii muncii din 
patria noastră liberă 
simt din plin grija 
partidului șl guver
nului pentru bună
starea lor. La Vatra 
Dornel — între mun
ți falnici și brazi se
culari, muncitorii u- 
zinei „23 August“ 
din localitate s-au 
mutat de curînd în 
noile lor aparta
mente.
FOTO: (AGERPRES)

Bibliotecara
Ți-e mai mare dragul să 

intri azi la noi în biblio
tecă ! Și cînd te gîndești 
că, doar cu cîtva timp în 
urmă, cărțile erau azvîr- 
lite alandala; cît despre ci
titori puteai să-i numeri 
pe degete...

Astăzi, biblioteca din Nă- 
ruja numără peste 9.800 
volume și are 583 de citi
tori, Pe bună dreptate te 
întrebi cărei minuni se da- 
torește aceasta. De fapt la 
mijloc nu-i vorba de nici 
o minune, ci — în măre 
parte — de munca unei ti
nere fete, care iubește oa
menii și cărțile și pe care 

I o cheamă Constanța Plan
tus — Tanța, cum îi zicem 
noi.

Cînd a primit munca de 
bibliotecară, cînd a văzut 
în ce stare era, așa zisa bi
bliotecă, Tanța s-a întrebat 
cu teamă: oare o să mă 
descurc ? S-a apucat de 
treabă cu multă dragoste 
și răbdare- Au trecut multe 
zile pînă a reușit să readu
că la bibliotecă nenumă
ratele cărți împrumutate, 
pînă le-a inventariat pe 
toate. Și-apoi a început 
munca de formare și în
drumare sistematică a ci
titorilor. Se pare că aceasta 
a fost cea mai grea. Dar, 
cerînd ajutorul comitetului 
raional U.T.M., al Sfatului 
popular Năruja, al învăță
torilor, munca nu numai că 
a mers mai ușor, dar a 
fost și mai temeinică. Se
rile literare, recenziile or
ganizate au început să a- 
tragă din ce în ce mai 
mulți oameni. Succesul în

muncă i-a dat tinerei bi
bliotecare mai mult curaj, 
a îndemnat-o la noi iniția
tive; își iubea acum mun
ca parcă mai mult ca îna
inte.

Utemista Constanța Plan- 
tus stă de vorbă cu fiecare 
cititor în parte, discută cu 
el despre cărțile citite, ob
servă cam ce cărți îl inte
resează cu deosebire și-i 
recomandă cu căldură cărți 
noi, folositoare. Dar pen
tru a face față acestor obli
gații bibliotecara este și ea 
însăși o neobosită cititoa
re- Și astfel Tanța reușeș
te să se apropie de oameni, 
să le cunoască dorințele 
și să le dezvolte gustul 
pentru citit. Așa s-au în- 
tîmp'.at lucrurile de pildă 
cu Natalia Radu, cu Pa
nel Banga și cu mulți alții, 
care — ajutați de bibliote
cară — au devenit buni 
prieteni ai cărții.

Și de activitatea celor 12 
cercuri de citit se intere
sează îndeaproape tovarășa 
Plantus știind că în aceste 
cercuri se formează vii
tori iubitori de literatură, 
se deschide gustul pentru 
însușirea culturii.

Bibliotecara noastră nu-și 
întrerupe munca nici în 
timpul campaniilor agri
cole. Acum, de pildă, în 
timpul muncilor agricole 
de vară, ea își petrece o 
bună parte din zi la cîmp, 
sau la arie, în mijlocul oa
menilor. De asemenea re
crutează noi cititori printre 
țăranii muncitori de prin 
satele vecine Petrești, 

Poenița, Lunca etc.

Nu puțini dintre eititorii 
permanenti ai bibliotecii 
sînt acum fruntași in 
muncile agricole, așa cum 
ar fi de pildă Lazăr Că- 
lăcioiu, Ștefan Coroiu și 
Temistocle Coroiu.

De cînd a fost publicată 
vestea organizării con
cursului permanent pentru 
citirea literaturii de către 
tineret „Iubiți cartea“, bi
bliotecara noastră nu mai 
are astîmpăr. Și pe bună 
dreptate ! Să popularizezi 
concursul, să răspunzi ti
nerilor care te asaltează cu 
tot felul de întrebări, nu-i 
lucru ușor. Ș-apoi ce te 
faci cu bătrînii satului care 
vor neapărat să ia chiar și 
ei insigna de prieten al 
cărții, căci de, nu degeaba 
s-au alfabetizat. Dintre cei 
tineri, primii care s-au în
scris la concurs au fost 
Pavel Banga, Natalia Ra
du, Georgeta Diaconu. U- 
nii dintre ei au citit deja 
cîte 3—4 cărți- Bibliotecara 
continuă să dea o mare 
atenție problemelor con
cursului, care are un ca
racter larg, permanent, nu 
se limitează la o anume 
perioadă.

Pentru munca ei perse
verentă, conștiincioasă, pe 
pieptul bibliotecarei ute- 
miste Constanța Plantus 
strălucește insigna de frun
taș în munca culturală. 
Meritele în muncă își au 
răsplata lor.

F. VO1NEAG 
Instructor al secției 
culturale a Sfatului 

popular raional Vran- 
cea, regiunea Bîrlad

Echipa artistică
Prima grijă a tinerilor care muncesc la 

Gospodăria Agricolă de Stat-Averești este 
lupta pentru creșterea producției agricole 
la hectar. în timpul liber însă, tinerii 
desfășoară și o intensă activitate cultu
rală, iar în această perioadă acțiunile lor 
sînt îndreptate către sprijinirea campa
niei de recoltare și treieriș.

Nu de mult, a avut loc o adunare a 
muncitorilor din gospodărie împreună cu 
țăranii muncitori din sat, la care ingine
rul agronom a vorbit despre marea în
semnătate a recoltării la timp a păioa-se- 
lor și despre necesitatea desmiriștîtului

a tinerilor din G. A. S. Averești
imediat după seceriș. Adunarea s-a înche
iat cu un program artistic foarte reușit 
prezentat de tinerii din gospodărie. Cum 
era și firesc, cei tineri, după încheierea 
programului artistic, au participat la o 
seară de dans.

Echipa artistică și-a îmbogățit reperto
riul cu noi cîntece, scenete, poezii etc. și 
prezintă scurte programe artistice la ariile 
de trei ar iș.

Corespondent
GHEORGHE ANGHELUȚA

Citește această carte!
N. A. OSTROVSKI - „Așa s-a 

călit otelul" *)
Fiind întrebat odată de un corespondent 

de presă ce l-a determinat să-și intituleze 
romanul — „Așa s-a călit oțelul’’ Nikolai 
Ostrovski a răspuns ;

„Oțelul se călește la o temperatură 
înaltă și la o răcire bruscă. Atunci el de
vine deosebit de tare. Așa s-a călit și ge
nerația noastră, în încercări grele, și a 
învățat să nu cedeze în fața greutăților”. 
Istoria unei generații călite în focul unor 
mari evenimente politieo-sociale, forma
rea caracterului omului nou, â comunis
tului — aceasta este propriu-zi's tema 
cărții lui N. Ostrovski. Prototipul aces
tui om nou este Pavel Korceaghin, corn- 
somolist și mai tîrziu comunist, persona
jul central al romanului. Urmărind în de
cursul desfășurării acțiunii romanului 
formarea caracterului eroului său, Nikolai 
Ostrovski arată evoluția lui Pavel sub in
fluența comunistului Juhrai, a noii mo
rale comuniste. în primele pagini ale căr
ții îl cunoaștem pe Pavea, copilul care 
la vârsta de numai 12 ani știe din plin ce 
înseamnă exploatarea capitalistă ; apoi 
el devine un dîrz luptător în războiul 
civil. în perioada de reconstrucție a eco
nomiei naționale Pavel muncește fără 
oboseală la restabilirea căilor ferate, iar 
ca activist comsomolist se dedică cu trup 
și suflet consolidării regimului sovietic, 
educării tinerei generații a patriei socia
liste. Deși infirm — el orbește — Pavea 
își închină fiecare clipă din viață cauzei 
mărețe — comunismul.

Crezul moral al lui Pavel Korceaghin 
este : „Ceea ce are omul mai de preț este 
viața. Ea i se dă o singură dată și trebuie 
trăită astfel ca să nu-ți pară dureros de 
rău pentru anii trăiți în zadar, să nu te 
ardă rușinea unui trecut meschin și să 
poți spune murind : toată viața și toate 
forțele mele le-am dăruit celui mai înalt 
ideal — luptei pentru eliberarea omeni
rii”. •

Aceasta a devenit deviza unor genera
ții întregi de tineri fie ei ruși, chinezi sau 
coreeni, cehi sau francezi.

„Așa s-a călit oțelul“ este o carte pe 
care nu o citești numai o singură dată 
în viață. Lui Pavel Korceaghin cititorul 
îi cere sfatul în clipele sale cele mai grele, 
orice tînăr visează să-i semene lui Pavel, 
să devină erou.

Forța romanului constă în faptul că 
Ostrovski a îmbinat organic în figura lui 
Korceaghin atașamentul față de partid, 
morala comunistă, voința de neclintit și 
umanismul profund. Eroul devine apropiat 
de cititori, e iubit de ei pentru că este 
un om viu, care trăiește din plin în fie
care pagină a cărții. „Așa s-a călit oțe
lul” este romanul optimismului bazat pe 
convingerea în triumful cauzei poporului, 
este o neîntrecută armă de educare a ti
nerei generații în spiritul ideilor celor 
mai înaintate ale epocii noastre.

*) Carte indicată în i bibliografică 
de cărți obligatorii la concursul perma
nent pentru citirea literaturii de către ti
neret „Iubiți cartea“.

Răspundem întrebărilor cititorilor

DESPRE „SATELIȚII ARTIFICIALI“

r Ziarele au publicat în ultimul timp 
știri îmbucurătoare despre proiectele 
de lansare a unui satelit artificial al 
Pămîntului.

Savanții' au elaborat mai multe pro
iecte de sateliți de diferite dimensiuni 
și greutăți (de la cîteva kilograme la 
cîteva tone). Acești sateliți se vor roti în jurul Pămîntului 
la o altitudine ce variază între 200—1.000 km.

Congresul internațional al astronauților, care a avut loc 
de curînd la Copenhaga a dezbătut proiecte de creare a 
unui satelit artificial al Pămîntului. Savantul sovietic aca
demician L. Sedov, care a participat la lucrările Congresu
lui în calitate de observator, a anunțat opiniei publice mon
diale succesele savanților sovietici în acest domeniu.

In Uniunea Sovietică s-a constituit o comisie interdepar
tamentală pentru coordonarea cercetărilor în domeniul co-

Era în 1903, cîțiva ani după ce avionul 
lui Mojaiski făcuse doar cîțiva metri în 
aer. cînd marele savant sovietic Cons
tantin Eduardovipi Țiolkovski, scrie pri 
ma sa lucrare științifică dedicată sboru- 
lui interplanetar : „Cercetarea spațiilor 
universale cu aparate reactive“. Odată 
cu aceasta se deschide o nouă pagină în 
istoria științelor și se creiază o nouă 
știință — cosmonautica — știința despre 
modalitățile de realizare a comunicațiilor 
între corpurile cerești, știința sborurilor 
interplanetare-

De atunci, lucrări asupra teoriei sbo- 
rului interplanetar au fost elaborate în 
foarte multe țări, însă soluțiile date de 
Țiolkovski constituie și astăzi, după mai 
bine de 50 de ani de la apariția primei lu
crări a marelui savant, baza teoretică de 
realizare a sborului interplanetar.

Printre ideile și calculele Iui Țiolkovski 
din această primă lucrare, găsim și ideia 
creării satelitului artificial ca o etapă 
principală în realizarea sborului interpla
netar.

Dacă în acești mai bine de 50 de ani, 
mulți au privit cu scepticism .problema 
sborului interplanetar, astăzi, cînd nu
meroși savanți cu renume mondial și mai 
ales savanții sovietici se preocupă intens 
de această problemă, cînd în mai multe 
țări s-au realizat societăți științifice avînd

„Scînteia tineretului“ *
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municațiilor interplanetare, comisie la 
ale cărei lucrări iau parte specialiști 
de seamă din domeniul mecanicii, astro
nomiei, fizicii și termotehnicii. Proiectul 
sovietic de satelit artificial prevede 
instalarea pe acest satelit a unui la
borator cu funcționare automată care 

să poată rămîne timp îndelungat în spa țiul cosmic.
Rezultatele cercetărilor efectuate în Uniunea Sovietică 

dau temeiul să se creadă că într-un viitor relativ apropiat 
proiectul de creare a unui satelit artificial al pămîntului va 
deveni realitate.

Deoarece cercetările legate de crearea satelitului artificial 
și de problemele zborului interplanetar au trezit interesul 
viu al tinerilor care ne-au adresat numeroase întrebări în 
această

Prof. Paul loanid
candidat în științele tehnice

drept scop realizarea sborului interplane
tar și mai ales după prima conferință 
științifică ținută de curînd la Copenhaga 
dedicată comunicațiilor interplanetare, ni
meni nu se mai îndoeste că omenirea se 
află în preajma realizării sborului inter
planetar.

După cum se știe, sistemul nostru so
lar se compune dintr-un corp central. 
Soarele în jurul căruia se rotesc plane
tele, asteroizii (planete de dimensiuni 
foarte mici) și majoritatea cometelor cu
noscute. Unele planete sînt însoțite de- 
corpuri mai mici ce se rotesc în jurul 
lor — sateliții planetelor. Astfel, Luna 
este satelitul Pămîntului.

Mișcările corpurilor cerești sînt bine 
cunoscute și se poate calcula cu foarte 
mare precizie poziția pe care o va avea 
fiecare planetă după mii de ani. Cu des
crierea mișcărilor corpurilor cerești se 
ocupă astronomia. Este puțin probabil 
însă că astronomii care au descoperit le
gile de mișcare ale corpurilor cerești s-au 
gîndit vreodată că aceste legi vor fi uti
lizate cîndva pentru calculul mișcării unei 
nave cosmice comandate de om.

Cu toate acestea, viitoarea navă cos
mică se va mișca asemenea oricărui corp 
ceresc sub acțiunea forțelor de gravita
ție. în funcție de viteza inițială care va 
fi imprimată acestei nave ea va deveni ori 
un satelit artificial al Pămîntului (deci va 
executa o mișcare de rotație în jurul 
Pămîntului), ori o planetă artificială (deci 
va executa o mișcare de rotație în jurul 
Soarelui).

chestiune, publicăm mai jos un articol mai amplu.

Iată deci calea pentru realizarea sbo
rurilor interplanetare — imprimarea 
unei anumite viteze navei încît ea să 
devină un corp ceresc. Calculele arată că 
pentru a creia un satelit artificial, este 
necesară o viteză inițială de aproximativ 
8 km. pe secundă (cam 28.000 de km. pe 
oră). Pentru a creia o planetă artificială 
este necesară o viteză cuprinsă între 11,2 
— 16,7 km. pe secundă. Din cele de mai 
sus se vede că prima etapă a sborului in
terplanetar va fi crearea unui satelit ar
tificial, pentru care viteza necesară ini
țială este mai mică, deci mai ușor de rea
lizat din punct de vedere tehnic. Este 
deci explicabil faptul că tocmai de. rezol
varea acestei probleme se ocupă astăzi 
oamenii de știință din toată lumea

Viteza de 8 km./sec. nu poate fi reali
zată la suprafața Pămîntului, deoarece aci 
atmosfera este foarte densă și nava c.os- 
mică s-ar aprinde imediat din cauza 
frecărilor dintre pereții acesteia și atmos
feră. La înălțimea de 200 km., densitatea 
aerului este însă de 500 de milioane de ori 
mai mică decît la suprafața Pămîntului. 
de unde se vede că la această înălțime 
pericolul de încălzire din cauza frecării nu 
mai există. în plus, la o asemenea înăl
țime rezistența la înaintare se micșorează 
de 500 de milioane de ori, deci practic 
dispare. Atmosfera nu mai poate frîna 
nava interplanetară, viteza se poate men
ține fără ca motorul navei să mai lucreze.

Se vede deci că viteza cosmică trebuie 
să se realizeze treptat și nu dintr-o dată. 
Ea trebuie să fie mică la suprafața Pă

mîntului, unde densitatea este mare, ea 
trebuie și poate să crească pe măsură ce 
nava se ridică în înălțime, deoarece aci 
densitatea aerului și rezistența la înainta
re sînt mai mici.

Pentru a realiza viteza necesară creării 
satelitului artificial este necesar un mo
tor foarte puternic și în același timp foarte 
ușor, un motor capabil să funcționeze în 
spațiul fără atn»sferă. Singurul motor 
care este apt pentru realizarea sborului 
interplanetar, așa cum a arătat Țiolkov
ski, este motorul rachetă. Dificultatea 
principală în realizarea satelitului artifi
cial, dificultate pe cale de lichidare as
tăzi, este construcția acestui motor ra
chetă și încărcarea unei cantități enorme 
de carburant și oxigen necesar arderii, 
care trebuie luat le bordul navei. Pentru 
a ne da seama de greutatea și dimensiu
nile navei, de greutatea combustibilului 
necesar atingerii primei viteze cosmice 
(8 km./sec.), să arătăm caracteristicile 
unui proiect de rachetă capabilă să de
vină satelit artificial: Lungimea rachetei 
37,5 m. Racheta complexă este compusă 
din trei rachete fixate una în spatele ce
leilalte. Rachetele lucrează consecutiv. 
Racheta din coadă începe să lucreze pînă 
se consumă tot combustibilul după care 
este aruncată (parașutată). La fel se în
tîmplă și cu racheta din mijloc, astfel că 
viteza cosmică este realizată numai de 
racheta din cap. în felul acesta ea se ușu
rează. Greutatea inițială a acestei rachete 
compuse este de 784 tone. Greutatea fi
nală a ultimei rachete, după ce s-a con
sumat întreaga cantitate de combustibil, 
este de 5 tone.

Pentru primele rachete satelit-experi- 
mentale fără pasageri, greutatea finală și 
în mod corespunzător cea inițială, poate 
fi mult micșorată, ele constituind faza 
premergătoare a unei rachete cu pasageri 
de tipul descris mai sus.

Crearea sațelitului artificial va avea o 
importanță Uriașă în dezvoltarea științei 
și tehnicii. Se vor putea studia multe fe
nomene ale naturii în condiții care nu 
există pe Pămînt. Se vor putea obține 
temperaturi foarte apropiate de zero ab
solut sau de multe zeci de mii de grade. 
Se vor putea studia razele cosmice în con
dițiile lipsei complecte a atmosferei. Ob
servațiile astronomice vor putea fi făcute 
în condiții ideale. Cu ajutorul unui grup 
de asemenea rachete-satelit se vor putea 
face cercetări meteorologice complecte. 
Se va putea studia influența ' lipsei de 
greutate asupra materiei, asupra plante
lor și animalelor, deoarece greutatea de
terminată de forța de atracție a Pămîn
tului nu va mai exista pe satelit, iar greu
tatea determinată de forța de atracție a 
satelitului va fi neglijabilă. Avînd în ve

dere că un asemenea satelit are o perioa
dă de revoluție (de rotație în jurul Pă
mîntului) perfect determinată în funcție 
de înălțimea la care se rotește, el poate 
fi utilizat prin observarea lui ca un mij
loc foarte comod de orientare în navi
gație.

Dacă satelitul se rotește la înălțimea de 
1669 km., timpul de revoluție este de 2 
ore. Dacă înălțimea este de 35-900 km., 
timpul de revoluție este de 24 ore. în acest 
din urmă caz, satelitul se va roti odată in 
24 ore în jurul axului pămîntesc, înșă în 
aceeași perioadă de timp și Pămîntul se 
rotește odată în jurul axului său ; unui 
observator de pe Pămînt satelitul îi va 
apare deci ca un punct sau o stea nemiș
cată. Un grup de trei sateliți avînd pe
rioada de revoluție de 24 ore, dispuși si
metric pe orbită, vor putea fi utilizați cu 
succes pentru a transmite programe de 
televiziune pe tot globul (după cv,m se știe 
undele ultrascurte folosite în televiziune 
se propagă în linie dreaptă și de aceea 
stațiile terestre obișnuite nu au o rază de 
acțiune mai mare de 100 km.).

Satelitul artificial, conceput ca o stație 
cosmică, va juca un rol important pentru 
realizarea călătoriilor între planete. Ra
chetele care vor decola de pe această sta
ție cosmică și vor utiliza deci viteza 
enormă a acesteia, vor putea să atingă 
ușor vitezele necesare etapelor superioare 
ale sborului interplanetar.

Pentru a înțelege senzațiile viitorilor 
pasageri ai satelitului artificial, să încer
căm descrierea primului sbor al unui sa
telit cu pasageri.

...Mai sînt cîteva secunde pînă la ple
care- în nacela ermetic închisă, oamenii 
se găsesc în costume speciale, umplute cu 
lichid de aceeași densitate cu a corpului 
omenesc. în felul acesta se va suporta 
mai ușor accelerația la , pornire. S-a dat 
pornirea. Un sunet asurzitor se aude. Pa
sagerii simt cum greutatea lor crește, se 
mărește din ce în ce mai mult. Orice miș
care este legată de eforturi considerabile, 
în acest timp, comanda rachetei se face 
automat. Prin ferestrele laterale se vede 
Pămîntul ca un perete aproape vertical 
care aleargă cu o viteză amețitoare. Dacă 
în nacela satelitului ar exista un ceas- 
pendulă acesta ar merge de 4-5 ori mai 
repede, iar un cîntar cu arc ar arăta că 
fiecare pasager cântărește cîteva sute de 
kilograme.

Cerul devine din ce în ce mai întune
cat, încep să se vadă odată cu Soarele, 
planetele și stelele (atmosfera devine din 
ce în ce mai rară și difuzia luminei se 
face cu greu). Norii nu mai există pe cer, 
ci se văd departe pe suprafața Pămîntului 
ca niște pete mici, albe. Cerul a devenit 
negru ca tuciul și pe el se văd clar miliar

dele de stele, se vede calea laptelui ca un 
inel imens ce este întrerupt numai dă 
Pămînt. Pămîntul se vede ca o sferă lumi
nată numai pe jumătate.

Peste 5 ‘minute sgomotul motoarelor Se 
întrerupe, o tăcere mormîntală se lasă- 
în acest moment s-a consumat întreaga 
cantitate de combustibil destinat transfor
mării rachetei în satelit șî motorul navei 
s-a oprit. Viteza cosmică a fost atinsă. 
Pasagerii ies din costumele lor, cea mai 
mică mișcare îf aruncă în toate direcțiile. 
Greutatea proprie a dispărut și aceștia 
plutesc în nacelă ca peștii în apă. Pasa
gerii se pot găsi în echilibru în price po
ziție, în orice punct al rachetei. Țavanui 
sau podeaua nace’ei li se par unora, suș 
altora jos, după cum se găsesc cu capul 
într-o direcție sau alta. Pămîntul se vede 
ca un imens glob luminos .ce se rotește 
ușor. încet începe să se întunece într-o 
parte, peste puțin timp se vede ca o 
secere și apoi se întunecă complect.

Desigur că descrierea de mai sus nu 
este decît o imagine palidă a senzațiilor 
și observațiilor viitorilor cosmonauți, tot 
așa după cum și utilizările satelitului arti
ficial arătate mai sus nu reprezintă decît 
parțial felul cum el va fi utilizat în 
tehnică.

Realizarea satelitului artificial și a sbo
rurilor interplanetare este una dintre cele 
mai grele probleme tehnice pe care le-a 
avut vreodată de rezolvat omenirea. Pen
tru realizarea acestei prob’eme este ne
cesară colaborarea oamenilor de știință 
din toată lumea într-o atmosferă de pace.

Problemele tehnice legate de realizarea 
vitezelor cosmice vor fi desigur mult ușu
rate prin utilizarea energiei atomice- Se 
poate spune că nava interplanetară' are 
nevoie de energia atomică mai mult decît 
orice alt vehicul, deoarece în felul acesta 
se poate învinge cu ușurință piedica prin
cipală în realizarea sborului — greutatea 
enormă a combustibilului necesar.

Nave propulsate de rachete atomice vor 
putea în viitor să realizeze aterizarea pe 
rachetele cu atmosferă sau fără atmos
feră cu ajutorul jetului reactiv îndreptat 
în sens invers celui obișnuit (aceasta este 
singura posibilitate de frînare a vitezei 
în spațiul fără atmosferă).

Crearea satelitului artificial și realiza
rea sborurilor interplanetare va însemna 
o victorie de uriașă însemnătate a geniu
lui uman, _ Leagănul omenirii — Pămîn
tul — va înceta să fie singurul punct în 
univers unde există oameni. Odată cu 
aceasta, universul cunoscut direct de om 
se va lărgi considerabil și știința pusă în 
slujba omului se va dezvolta într-o mă
sură necunoscută pînă azi în istoria civi
lizației umane.
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Zgomotul strungurilor, frezelor, rabo- 
tezelor pătrund ritmic pînă în cel mai 
mic ungher al halelor .Uzinei de mașini- 
unelte „Iosif Rangheț“-Arad.

Cuprinzînd- cu privirea spațiul halelor 
întîlnești din loc în loc pe pereți, panouri 
roșii încadrate cu rame de lemn. Tțtlurile 
îți atrag atenția. Sînt doar buletinele pos
turilor utemiste de control care își spun 
cuvîntul ori de cîte ofi'se ivesc probleme 
ce se cer înlăturate sprijinind astfel 
bunătățirea procesului' de producție.

în imediata vecinătate a intrării în 
ția freze și raboteze îți apare în față 
letinul postului utemist de control de
Unul dintre articole vorbește 1 despre 
munca harnică a doi rabotori utemiști din 
secție — Teodor Balaban și Dumitru Un- 
gureanu, care datorită organizării temei
nice a locului de muncă, a aplicării me
todelor avansate de lucru își depășesc cu 
regularitate sarcinile de producție în pro
porție de 60-90 la sută, dînd totodată nu
mai produse de bună, calitate.

Tot la acest panou există și un alt ar
ticol ce combate atitudinea utemistului 
Badea Savu care, după concediu, nu vrea 
să mai lucreze decît în schimbul care-i 
convine Iui mai bine.

Și celelalte buletine ale posturilor ute- 
misfe de control își spun cuvîntul. Nu 
peste tot, locul de muncă este ținut în 
curățenie. Tovarășul Herter Pavel, mai
stru șef al secției roți dințate, într-un ar
ticol publicat de buletin arată tinerilor 
din această secție de ce este necesar să 
se păstreze în perfectă curățenie locul de 
muncă și cum se poate realiza aceasta. 
La 
ne 
Iul 
de
țioase din punct de vedere al calității su
prafețelor, șl respectării dimensiunilor și 
toleranțelor pretinzînd o calificare mai 
înaltă -a celor ce le produc. Astfel el se- 
zisa că degroșarea interioară a canalelor 
roților dințate^ se face fără precizie.

I’ostul utemist de control nr. 3 de la 
secția seulărie sezisează că sînt bucăți 
metal care rămîn de la prelucrare și
sînt folosite. Articolul arată că din ele ar 
putea ieși 2-3 bucăți capuri de coarbe. 
Este adevărat că sînt mai greu de prelu
crat pe strungurile revorver dar se arată 
că tovarășul Kerr Adalbert are posibili
tate. să le prelucreze pe strungul său ra
pid. Și tovarășul Kerr a- trecut la prelu
crarea lor.

Glasul posturilor utemiste de control 
nu răsună ca zgomotul frezelor, rabo- 
tezelor... și totuși clipă de clipă, îl simți 
cum se unește cu glasul imensei inimi a 
uzinei „Iosif Rangheț“ din Arad, pentru 
a face ca strungurile românești să fie 
tot mai puternice, tot mai trainice.

CONSTANTIN BUCUR 
corespondentul „Scînteii tineretului“ 

pentru regiunea Arad

Caietul postului

...Se află în secția strungărie-vagoane a 
complexului C.F.R. Grivița Roșie din Ca
pitală un panou vopsit în roșu deasupra 
căruia stau scrise următoarele 
.,Vorbește postul utemist de 
Cu mai bine de un an în urmă a apărut 
primul număr al buletinului. Prea mare 
importanță nu i-au acordat atunci cei din 
secție. Ba chiar au trecut pe lîngă el și 
nici cel puț'n nu și-au îndreptat privirea 
intr-acolo. Numai cei tineri se adunau în 
jurul panoului, citeau cele cîteva articole 
și ,,studiau” caricatura apărută. Comen
tariile se purtau în toată pauza de la 11,30 
iar la sfârșitul orelor de lucru continua în 
drum spre stația de tramvai.

Cu cîtva timp în urmă, în secție se fă
cea tot mai simțită nevoia întăririi disci
plinei. Unii lipseau nemotivat iar alții, cei 
mai mulți la număr, umblau cît îi ziulica 
de mare de la o mașină la alta. Se apro
pia sfârșitul lunii și secția era pe punctul 
de a nu-și îndeplini planul. Care să fi fost 
oare cauzele ? — se întreba deseori tova
rășul Mașala Ion, șeful atelierului, un om 
care a trecut, să-i spunem așa, de prima 
perioadă a tinereții.

— Măi Iordache tată, prea sînt mulți ti
nerii ăștia care, de ce să n-o spunem, taie 
frunză la câini prin atelier.

— Sînt nea Ioane. Dar ia spune și dum
neata, ce să

— Auzi ce 
facem ? Păi, 
de ăla de-al 
ediție a buletinului. Știi doar că de cînd 
cu caricatura și, ce-i drept, cu cele cîteva 
rînduri, Stoica Emil s-a făcut băiat de 
treabă.

— Da ! știu nea Ioane dar... îi răspunse 
puțin cam rușinat Iordache — responsa
bilul postului utemist de control.

...Cînd, a doua zi, a apărut un nou nu
măr al postului utemist de control, de 
data aceasta nu mai erau doar tinerii în 
fața panoului. Veniseră chiar și cei cîțiva 
vîrstnici din secție.

— Iată și o poezie, se auzi vocea Piți
găiată a unui flăcăiandru.

Se vedea cale de-o poștă că versurile 
nu-s făcute de un popt cu experiență.

Era vorba aci de două strunguri, cel al 
lui Ion V. Gheorghe și cel. al lui Stan 
Floarea, care se plîngeau unul altuia că 
li se 
merg

cuvinte : 
control”.

le facem ?
întrebare, mă rog ! Ce să le 
ia mai faceți și voi un raid 
vostru. Și să scoateți o altă

rup sufletele cînd văd că celelalte 
în plin cît îi ziulica de mare și nu-

„Lipsiți de

ceimai ele stau și alături de ele stau și 
doi tineri. într-un articol publicat alături 
era vorba despre strungarul utemist 
Gheorghe Constantin care de mai multe 
ori n-a dat ascultare șefului de 
șefului de schimb.

Se vede treaba că Gheorghe 
este cam certat cu critica. Mai 
mele lui publicat de vreo cîteva 
acest panou.

—Dar ce au cu mine ? Eu tot îmi înde
plinesc norma ! Nu cumva vine Lăptucă 
sau Iordache să-mi dea ajutor ? Și ce 
mare scofală e că nu vreau să fac așa cum 
zice „șeful“? îmi fac norma și... basta I 
Ce mai vor de la mine ? Asta e !

Dinu Constantin, mai colțos se 
treaba, găsi că-i bine să-i răspundă

— Cum măi Constantine, asta nu 
parte tot d’n disciplină ?

— Ei, și ce vrei cu asta ? Nu vreau eu 
să fac ca meșterul și pace. Taie-mi 
capul... poftim.

De tăiat nu i-a tăiat nimeni capul lui 
Constantin Gheorghe, însă atunci cînd 
toți cei prezenți în fața panoului l-au luat, 
cum se zice, în primire, tînărul nos
tru și-a pus privirea în pămînt și nu știa 
cum să iasă mai repede.

în secția „Strungărie-vagoane“ a com
plexului Grivița Roșie a devenit o tradi
ție pentru fiecare muncitor de aci să ci
tească de fiecare dată buletinul postului 
utemist de control. Forma în care apare 
nu este cazul să o comentăm aci. Un lu
cru este bine de reținut. Buletinul a pri
mit la concursul organizat pe Capitală 
„mențiune“. Dar și asta este o altă pro
blemă. Important este însă ajutorul pe ca- 
re-1 dă producției postul utemist de con
trol de aci. De unde cu cîtva timp în 
urmă absențele nemotivate erau la ordi
nea zilei, astăzi îți ajung degetele de la o 
singură mînă să-i numeri pe acei care 
încă nu s-au încadrat sută la sută — cum 
îi place tovarășului Mașala să spună — 
în programul atelierului. De, ce să-i faci! 
Din cîte au fost aci nu se putea ca toate 
să dispară deodată. Cu toate astea, Du- 
bău Boris nu-și mai lasă mașina neîngri
jită, Chiriță Teodor nu mai lipsește ne
motivat de la lucru iar strungurile la care 
lucrează Ion V. Gheorghe și Stan Floarea 
dau acum tot mai multe piese pentru e- 
chipamentele de cale ferată.

I. OLTEANU

experiență”

atelier sau

Constantin 
füsese nu- 
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același buletin, tînărul inginer își spu- 
cuvîntul într-un articol despre contro- 
țehnic ca factor important în procesul 
producție. Roțile dințate sînt preten-

uzinele „1 Mai” l-am întîlnit pe to

de 
nu

La
varășul Apostol Gheorghe — responsabil 
cu producția și calificarea în comitetul 
U.T.M. al uzinei — care s-a oferit să mă 
conducă pe la cîteva posturi, socotite de 
el și apreciate de alți membri din comi
tetul U.T.M. ca „cele mai bune“.

Ne oprim la întîmplare în fața secției 
mecanică nr. 1. Intrăm.

— Cine-i responsabilul postului utemist 
de control de la voi ? — adresă o între-

. bare tov. Apostol unui tînăr. Acesta dădu 
iiedumerit din umeri. întrebăm pe alții. 
Același răspuns. în cele din urmă l-am 
descoperit pe tovarășul Nicolae Georgescu, 
secretarul organizației U.T.M. din secție. 
El recunoscu de la bun început lipsurile 
activității postului utemist, ba își făcu șl 
o amplă autocritică presărată cu cîteva 
„motive obiective“.

Tot „la întîmplare“, — bineînțeles în
soțit de tovarășul Apostol — am desco
perit și postul utemist de control din sec
ția a IlI-a mecanică. Despre activitatea 
postului de aici am aflat multe lucruri 
frumoase. Caricaturile care satirizau lip
surile unor tineri, au avut efectul dorit. 
Lăcătușul Chivu Mircea criticat că în tim
pul orelor de producție are alte preocu
pări, s-a îndreptat. La gazeta postului a 
apărut nu de mult o poezie satirică. Prin 
ea a fost luată „în focuri“ tovarășa Răi- 
leanu Elena care rebutase un con și, 
pentru a nu fi văzută, a făcut din tot 
conul numai șpan. Ochii postului însă au 
fost treji. Dar, parcă numai strungăriței 
Răileanu 1 s-a adresat poezia ?

La gazeta postului puteau fi citite și err-

utemist de control
TIMIȘOARA (de la co

respondentul nostru).
La sectorul II țesătorie 

al Uzinelor Textile-Timi- 
șoara, din inițiativa birou
lui de secție U.T.M. s-a 
creat de curînd'un post 
utemist de control. încă 
din primele zile ale exis
tenței. sale postul utemist 
de control și-a propus iX 
lupte împotriva risipei de 
materie primă, pentru îm
bunătățirea calității produ
se'or, întreținerea utilaju
lui, precum și pentru întă
rirea disciplinei în produc
ție. " r

în- caietul postului ute
mist de control se fac zil
nic însemnări. Unele sem
nalează că la unele secții 
se mai face încă risipă de 
fire, la altele întîrzie 
reparația mașinilor. Iată 
o însemnare: „Utemista

sa

Dandu Elisabeta a întîrziat 
astăzi 45 de minute. Am 
Stat de vorbă cu dînsa și a 
promis că nu va mai în
târzia’’.

Membrii postului de con
trol au observat că tova
rășa Mureșan Roveca are 
obiceiul să părăsească lo
cul de muncă înainte de 
terminarea, lucrului — și în 
dcest timp mașinile ei stau. 
Acest obicei l-ău avut și 
alte tinere. De aceea, la 
gazeta postului de control 
a apărut un articol consa
crat folosirii maxime a 
timpului de lucru. In acest 
articol se poate citi: „To
varășa Mureșan și-a pără
sit mașinile la care lucrea
ză cu 15 minute înainte de 
terminarea 
cest timp, 
4 războaie 
duce peste

lucrului. In a- 
lucrînd la cele 
se puteau pro- 
3 m. de pinza”.

In prezent, tovarășa Mu
reșan, ca și tovarășa Dan
du, și-au îndreptat greșeala 
— amîndouă depășindu-și 
normele pe luna iulie. Ast
fel, tovarășa Dandu și-a 
realizat planul pe această 
lună în proporție de 116 
la sută.

Postul de control a con
tribuit și el la realizarea 
planului pe întregul sector 
în proporție de 104,3 la 
sută, realizîndu-se în urma 
propunerilor făcute econo- 
mii de amidon, dextrină 
etc. în prezent, așa cum 
ne-a declarat tovarășa Zi- 
kely, secretara biroului or
ganizației de secție U.T.M., 
postul de control își va 
îndrepta atenția în direcția 
reducerii consumului de 
fire, care In ultima peri
oadă a fost mai mare decît 
normativul admis.

ticole care popularizau rezultatele pozi
tive. Așa de pildă, articolul semnat de to
varășul Radu Dumitru, membru al pos
tului utemist de control, vorbește despre 
succesele brigăzii a 5-a de strungari (res
ponsabil tovarășul Buzea Ioan) succesele 
care se datoresc aplicării metodelor sovie
tice Voroșin și Jandarova.

De la tovarășul Tudorache Vasile, res
ponsabilul postului utemist de care vor
bim, am aflat și preocupările ce frămîntă 
pe membrii postului în luna în curs. Iată 
ce ne declară el: „In zilele trecute, în sec
torul de strunjit interior a carotierelor, 
tineri ca Mesea Tudorache, Ciobanu Ion, 
au dat rebuturi, iar în sectorul de sudură 
al secției au crescut cazurile de indisci
plină. Postul de control va urmări înlă
turarea acestor lipsuri“.

Am trecut apoi pe la un post înființat 
în urmă cu două luni. E vorba de postul 
utemist de control din secția turnătorie 
de oțel. Tînărul Terecoasă Stelian, res
ponsabilul postului, împreună cu ceilalți 
tineri membri ai postului, doresc ca și prin 
activitatea lor să contribuie la generali
zarea experienței pozitive, la smulgerea 
din rădăcini a lipsurilor. Ei însă nu sînt 
ajutați de către ingineri și tehnicieni, de 
cei mai buni tineri.

Am aflat că în uzină au luat ființă în 
ultimul timp și alte posturi utemiste de 
control. Am colindat din secție în secție 
prin toată uzina. Și nu știu cum se face 
dar posturile cu „activitate frumoasă” 
despre care îmi vorbise tovarășul Alexe 
Haralambie. activist al Comitetului regio
nal U.T.M.-Ploești, parcă intraseră în 
pămînt.

— E greu, tovarășe, începu să-mi ex
plice situația tovarășul Apostol Gheor
ghe. Vedeți, noi sîntem lipsiți 
riență, nu cunoaștem, n-avem 
învăța !

E limpede. Oamenii n-au de 
învețe. Ce dacă există în uzină 
cu o experiență pozitivă ? Ce să înveți 
de la niște „simpli utemiști“ ? Ei doar 
sînt activiști, oameni cu munci de răs
pundere !....

Felul acesta de a gândi își găsește spri
jinitori și printre activiști cu funcții mai 
importante decît cea a tovarășului Apos
tol. Despre aceasta ne vorbesc și insu
ficientul sprijin acordat de Comitetul oră
șenesc U.T.M.-Ploești, de Comitetul regio
nal U.T.M.-Ploești, activității posturilor 
utemiste de control. Este necesar să se 
ia de urgență măsuri care să ducă la ac
tivizarea tuturor posturilor utemiste de 
control, în așa fel încît ele să-și aducă 
din plin aportul la remedierea multor 
rămîneri în urmă, la realizarea angaja
mentului de a da patriei mai multe acu
mulări socialiste peste plan — angaja
ment al muncitorilor tineri și vîrstnici de 
la uzinele „1 Mai’’ din Ploești.

I. POPA

Pămîntiul. stropit cu lacrimi și sânge a 
răsuflat și el slobod, odată cu foștii lui 
robi. Asta s-a petrecut în zilele acelea, 
cînd pe aceste meleaguri a trecut vîntul 
libertății adus de ostașii cu stea roșie la 
cască, veniți din răsărit și cînd, groful 
Zichi — stăpîhul „hotarului“ ■— a fost 
alungat.

Pe fața fostului argat Ștefan Ujvarosl, 
de abia în anii aceștia a înflorit un zîm- 
bet. Și asemenea zimbete au înflorit pe 
zeci și zeci de fețe ale țăranilor munci 
tori din Diosig — ’regiunea Oradea.

Argații de altădată au primit atunci 
pămint, pămînt fără plată, așa cum nici
când nu s-a mai pomenit pe meleagurile 
acestea.

Și pe pământul ăsta slobod, oamenii 
s-au apucat să-și statornicească o viață 
nouă, croindu-și un trai din ce în ce mai 
îndestulat.

Zilele treceau una după alta. S-au pri
menit sufletele fostelor slugi. Și ele nă
zuiau spre o viață mai bună. Ea încolțea 
în lăcașurile lor.

Comuniștii însă doreau mai mult. S-au 
apucat să le arate oamenilor, așa, de la 
inimă la inimă, că drumul buneistări este 
colectiva. Nădejdea că acolo vor găsi 
ceea ce visaseră de ani și ani, poposea tot 
mai mult în conștiința țăranilor munci
tori. S-au dat primele cereri. Chiaburii au 
și început să spumege. Dar furia lor s-a 
dovedit a fi neputincioasă- în pofida zvo
nurilor împrăștiate de ei că în colectivă 
se mănâncă :1a cazan, 47 de familii și-au 
pus laolaltă pământul. Astfel au dispărut 
haturile, haturile sărăciei»..

S-a nășcut. gospodăria colectivă „Viață 
nouă“. Ea n-a fost ca o insulă izolată de 
restul comunei, ci ca o școală înaltă pen
tru țăranii muncitori, școală de la care ei 
învățau cum se obține bunăstarea. Așa se 
face că nu după mult timp încă 17 fami
lii au pășit pragul colectivei.

Mijlocașii mai băteau pasul pe loc. Dar 
șovăiala a fost zdrobită de recoltele do
bândite de colectiviști. Au văzut mijlocașii 
că se poate obține aproape 3.000 kg. grîu 
la hectar. Au mai băgat de seamă că ro- 
mînii, maghiarii și romii viețuiesc în co
lectivă fără vrajbă. Că Teodor Doblea, Ro- 
zalia Horvath, Iosif Szilâgyi cît și tineri 
ca Ioan Cioca, Iuliu Varga la împărțirea 
avansului și-au încărcat bine carele.

Nu s-a scurs multă vreme pînă cînd 
mulți dintre mijlocași au înmuiat un ciot 
de creion în gură și și-au scris răspicat 
numele pe cerere. S-a înființat o întovă
rășire agricolă, care cuprinde în prezent 
189 de familii cu o suprafață de 307 hec
tare. în acest an, întovărășiții au obținut 
o recoltă medie de peste 2200 kg. grîu la 
hectar, iar întovărășitul Banesik Barna 
care și-a lucrat cel mai bine pămîntul — 
a obținut, de pe o suprafață de 1,5 hec
tare, 5009 kg. de grîu. Mai târziu, s-au 
constituit și 6 asociații simple. Sînt mu
guri ai vieții noastre noi, muguri care în
floresc în aceste zile în întreaga țară.

Sănătate și lumină

nii din Diosig nu se mai 
tamăduiesc cu 
băbești. La 
mamelor nu 
ghează „dc-ftoroaicele“. 
Asita o simte țăranca 
Maria Brazdă căreia în 
trecut babele cu des- 
cîntecele lor i-au omo
rât un prunc la naștere, 
în 1951 și-n 1954 ea a 
adus pe lume două ce- 
tățence robuste, sănă
toase, într-o clădire nou 
construită : în casa de 
naștere a comunei Dio
sig înființată în anii 
puterii populare ca o 
mărturie a ocrotirii ma
mei și copilului. Și o- 
crotirea asta au simți
t-o numai în anul aces
ta 106 mame.

Copiii vremurilor noa
stre nu măi sînt chi- 
nuiți de febra tifoidă, 
de dizenterie. Tînăra • 
doctor Iulia Cornescu 
îndată ce se arată sem
nele vreunei boli îi vine 
de hac. Astfel, dizente
ria, febra tifoidă sînt 
fugărite din trupurile 
fragede ale copiilor. în 
locul lor pătrunde pu
terea vitaminelor, pu
tere ce va genera tăria 
de care vor avea nevoie 
în muncă viitorii con
structori ai socialismu
lui.

23 August 1954- în 
fața unei clădiri nou 
construite s-au adunat 
zeci de țărani muncitori 
frontispiciul ei stătea scris în limba ro- 
mînă și maghiară : „Căminul cultural- 
Pușkin-Kultur otthon“. O mărturie a fră
ției ce leagă poporul romîn de minorită
țile naționale; o mărturie a faptului că 
în acest lăcaș se vor bucura deopotrivă 
românii și maghiarii de binefacerile cul
turii. în ziua aceea se inaugurase cămi
nul cultural...

De atunci ,pe scena căminului cultural 
din comuna Diosig s-au desfășurat bogate 
și variate programe culturale. Cele 500 de 
locuri s-au dovedit a fi insuficiente1 față de 
numărul mare al spectatorilor. Vasile 
Szucs, Iosif Savu, Francisc David, ute
miști care au participat prin muncă vo
luntară la construirea căminului cultural 
nu s-au gândit atunci că la fiecare spec
tacol sala se va dovedi mult prea mică. 
Artiștii amatori, romîni și maghiari, tineri 
ca Fiorica Păcuraru, Iuliu Szilâgy, Ileana 
Moga, instruiți de învățători utemiști ca 
Irina Csehik au dovedit că pot atrage lo
cuitorii la spectacole prin frumusețea pro. 
gramelor pe care le prezintă. Aceasta 
pentru că programele lor au grăit despre 
frămîntările și năzuințele stăpînilor aces
tor pământuri slobode, ale celor care-1 fac 
să rodeaseă din belșug.

leacuri 
căpătîiul 
m ai ve-

Cel 960 de piersici plantați în v,ia colectivei în anii 
existenței el sînt în al doilea an de rod. Recoltă dc pier
sici ca a colectiviștilor din Diosig întîlnești rar. S-au 
strîns peste 3000 kg. de piersici și recoltatul nu a fost 
terminat nici pe jumătate.

Clișeul nostru înfățișează pe tînăra colectivistă Iuliana 
Saroși la cules de piersici.
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S-au dus de mult vremurile cînd oa
menii mureau roși de oftică. Acum, oame-

Priviți cum arată impunătorul lăcaș de cultură, căminul cultural „Pușkin“ din 
comuna Diosig.

în comuna Diosig, setea de cultură se 
simte tot mai vădit. O dovadă concludentă: 
romul Alexandru Răzmiives sau țăranul 
muncitor Francisc Deăk, ieri analfabeți, 
astăzi au devenit activi cititori ai biblio
tecii sătești. Deak — prieten bun al căr
ții — numai în ultima vreme a parcurs 
cu înfrigurare și luare aminte 12 cărți 
printre care și romanul „Mama“ de Maxim 
Gorki. Ca ei sînt 830 de cititori. Da, sînt 
830 de suflete peste care se revarsă ca un 
torent dezlănțuit lumina și înțelepciunea 
rândului tipărit, care-și taie dru n prin în
tunericul pe care l-a prăvălit ani de-a 
rîndul groful Zichi peste conștiința foști
lor- argați.

S-a aprins lampa lui Ilici
5 august 1955, seara. Aceas'tă seară a 

fost o adevărată sărbătoare pentru cei din 
Diosig. în zeci de case ca aceea a colecti
vistului Francisc Tothfalusi s-a aprins 
lampa lui llici. S-a stins lampa de gaz, 
lumina palidă tremurîndă a acesteia și în 
locul ei s-au revărsat buluc raze puter
nice din mijlocul tavanului. Și lumina asta 
s-a răsfirat pe străzi, pe 6 km. lungime, 
a ajuns pînă la una din arii.

A fost o seară care va rămâne notată 
cu litere mari în ceaslov le înfăptuiri 
ale oamenilor din comuna uiosig...

POPA IOSIF
corespondentul „Scìnteli tineretului“ 

pentru regiunea Oradea

La „Aria tineretului“ din Satu NouPentru mai multe 
acumulări socialiste 

peste plan
La Casa de Cultură a Sindicatelor a 

avut loc miercuri dtipă amiază o consfă
tuire organizată de Consiliul Sindical 
Orășenesc-Bucureștii, în care s-a analizat 
felul în care se desfășoară în întreprin
derile din Capitală acțiunea de a da pa
triei tot mai multe acumulări socialiste 
peste plan. Au luat parte conducători de 
întreprinderi, ingineri, tehnicieni, munci
tori fruntași în producție și inovatori.

Tov. Dumitru Toma de la Complexul 
C.F.R. „Grivița Roșie” a arătat în refera
tul prezentat măsurile tehnico-organiza- 
torice care au fost luate în cadrul com
plexului pentru realizarea angajamentu
lui de a da pînă la 23 August acumulări 
socialiste peste plan în valoare de 3 mi
lioane lei. Printre acestea se numără : 
înlocuirea oțelului pneumatic pentru 
dălți cu oțel de bandaje, reizolarea sîr- 
mei vechi de la electrocare, organizarea 
de schimburi de experiență între secțiile 
complexului, pentru introducerea expe
rienței înaintate, folosirea integrală a ca
pacității utilajului și a timpilor de lu
cru etc. Buna organizare a muncii și 
aplicarea acestor măsuri au făcut ca pînă 
la 1 august să se realizeze acumulări 
socialiste peste plan în valoare de 
2.252.385 lei.

Iancu Grosu, inginer șef la fabrica de 
tricotaje „Bela Breiner”, a arătat că în 
întreprindere s-a realizat pînă la 15 au
gust peste plan acumulări socialiste în 
valoare de 270.000 lei.

Discuțiile care au urmat au scos în evi
dență importanța îmbinării metodelor 
înaintate cu inițiativele personale ale 
muncitorilor și tehnicienilor din între
prinderile respective, necesitatea ridică
rii calificării muncitorilor, reducerea re
buturilor pentru sporirea acumulărilor so. 
cialiste Pînă acum numeroase întreprin
deri, printre care „Textila Grivița”, uzi
nele textile „7 Noiembrie”, întreprinderea 
poligrafică „Ilie Pintilie”, fabrica de me
dicamente nr. 1, „Clement Gottwald”, 
Moara „13 Decembrie”, Fabrica de con
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej” și-au îndepli
nit și depășit angajamentul luat în cinstea 
zilei de 23 August. (Agerpres)

Așezată pe malul rîu- 
lui Șușița, „Aria tinere
tului” din Satu Nou, ra
ionul Panciu, primește zi 
și noapte care cu snopi... 
în același timp, pe poar
ta ariei ies căruțele cu 
sacii plini de boabele 
griului auriu.

Utemistul Ion Crăciun, 
un tînăr negricios și mic

■ de statură, cu șapca colo-
■ rată împinsă pe ceafă, 
, umblă necontenit printre
> stogurile cu snopi, printre 
’ carele cu boabe, pe la 
, paie sau sus pe batoză.
> Nimic nu-i 
’ desfășoară sub privirea
> sa ageră.
> După ce
> tă noaptea ___.... .
> becurilor ce primesc cu-
> rentul electric tocmai de
> la Panciu, utemistul Di-
> mache Dumitru a oprit
> tractorul, iar tînărul ba- 
ț tozar Fotin Năstase a
> trecut la scuturarea bato-
> zei și la gresarea ei. A- 
( cum intră la treier o nouă
> ceată. Din ea fac parte
> țăranii muncitori Tran-
< dafir Costică, Chiper
> Constantin, lorgu Miron 
? și alții. Carele cu snopi
< au și fost trase de o par.
> te și de alta a batozei,
> deoarece snopii vor fi a- 
( runcați pe platformă din
> două părți și doi coșari 
? vor alimenta batoza.
> La cîntar, în jurul lui 
2 Dumitru Șerbu și a fiu-
< lui său, utemistul Costel
> Șerbu, s-au adunat toți
< cei care încă n-au intrat 
( la treier-
< — Dumitru Șerbu:2.121
< kg., Costel Șerbu: 2.164
> kg. ! — anunță Constan- 
2 tin Negoescu, delegatul 
\ de batoză.
5 — Te-a întrecut fi-tu,
j măi Dumitre ! — izbucni 
■2 Constantin Cojocaru.
< — Spune-ne și nouă

scapă, totul se

a treierat țoa
la lumina

cum de ai scos atât 2 — 
se auziră cîteva glasuri.

— Păi, l-am muncit 
cum scrie la carte și iaca: 
2.121 de kile.

— Nu așa tată — se 
amestecă Costel. Trebuie 
să le spunem că l-am în- 
sămînțat în toamnă, la 
începutul lui octombrie, 
printre primii din sat, că 
am îngrășat pămîntul cu 
bălegarul de la platfor
mă, că am luat sămînța 
de la baza de recepție din 
Mărășești și am tratat-o. 
Asta-i!

Iată un minunat prilej 
pentru agitatorii utemiști 
Ștefan Colțea și Zamfir 
Ion, care au și început 
să le explice țăranilor 
muncitori avantajele apli
cării regulilor agroteh
nice-

— Cine a schimbat să
mânța la bază, a tratat-o 
și apoi a plivit la timp, 
a scos peste 1.200 kg. de 
grîu la hectar. Cine n-a 
făcut așa, a cules mai 
mult paie. Vasile Țîțîrcă, 
de pildă, a scos 169 kg. 
de pe 0,50 ha., iar Mano- 
le Popoiu 600 kg. de pe 
un hectar întreg.

In sprijinul agitatorilor 
a venit și utemista Va- 
silica Soare, tînăra de 
serviciu la punctul sani
tar. S-a săturat să 
stea de-geaba: nici 
bolnav, nici o sgîrietură. 
Doar doi inși au venit 
să-i ceară. „nasturi“ pen
tru dureri de cap, că stă
tuseră mult pe batoză și-i 
zdruncinase- Vasilica Soa
re atacă altă problemă 
principală a ariei :

— Măi tovarăși, vedeți 
că se treieră zi și noapte 
și că în curînd o să, ter
minăm. De ce nu vă în
grijiți șî voi ca să-și care 
toți grînele pe arii ?

— Să vă spun eu cine 
mai are de cărat— se a-

mestecă Ion Crăciun, res
ponsabilul ariei ; chiabu
rul Pușcă Culiță, cu un 
hectar, Popescu Nicolae, 
două hectare... Cine se 
angajează să-i anunțe ?

— Eu ! O să le spun că 
n-o să 
noastră 
treieriș 
Las-pe 
mistui Costel Șerbu stri- $ 
gînd la boi și pornind cu >! 
carul plin spre casă. 2<

Utemistul Gheorghe Țo. y 
pîrnac este delegat de >’ 
convoi. Saci sînt puțini (< 
pe aici. Găsești însă bu- << 
toaie cîte vrei, deoarece, y 
la Satu Nou, aproape fie- y 
care gospodar are și cîte Z 
o bucată de vie. De aceea << 
el a rezolvat problema y 
sacilor necesari transpor- z 
tului de grîu la baza de y 
recepție simplu de tot : y 
l-a pus 
aducă în 
budană, în care se pun â 
strugurii cînd sînt duș! 2 
la cramă. Convoiul, im- < 
podobit cu steaguri roșii y 
și tricolore, parcă ar 2 
fi la culesul viilor. 2 
Budanele poartă însă y 
în ele griul pe care țâra- 2 
nii muncitori l-au dat ?< 
statului drept cotă. Ba y 
unii, ca Gheorghe Cristea 2 
și tînărul Dumitru Ama- <■ 
riei, au dat grîu și în lo- y 
cui cotei de fin.

îndeplinirea planului la < 
colectarea griului în pro- y 
porție de 60 la sută, este 2 
o dovadă că la „Aria ti- y 
neretului“ din Satu Nou y 
munca se desfășoară în- 2 
tr-un ritm rapid și că în l 
curînd treierișul tuturor y 
păioaselor se va sfîrși și 2 
odată cu el se va înde- y 
plini și planul de co'.ec- y 
țări. y

GH. ANGHELESCU 2< 
corespondentul „Sein- y 
teii tineretului“ pentru z 

regiunea Bîrlad y

rămînă comuna 
în urmă 
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Seară de
HUNEDOARA (de la corespondentul 

nostru).
PentrU a familiariza tot mai mult tine

retul cu cititul literaturii, comitetul raio
nal U.T.M., în colaborare cu conducerea 
clubului „Alexandru Sahia”, a organizat 
joi în sala C.F.U. o seară de ghicitori. Dar 
nu de ghicitori obișnuite. Au fost reco
mandate tinerilor mai multe volume in
cluse în concursul „Iubiți cartea”, printre 
care „Mama”, „Așa s-a călit, oțelul”, „Po
vestea unui om adevărat”, „Atelierul de 
foc”, „Povestiri despre Zoia și Șura” etc. 
Din cărțile recomandate s-au citit diferite 
pasaje iar tinerii trebuiau să ghicească

ghicitori
din ce carte se citea. Premiul I a fost cîș- 
tigat de tînărul Eugen Lungulescu, res
ponsabilul brigăzii a 13-a de turnători de 
la Combinatul Siderurgic, care a ghi
cit din 8 ghicitori 7. El a primit 
ca recompensă mai multe volume de lite
ratură. Premiul II a fost cîștigat de tînăra 
Ciun Margareta, termo-tehniciană, care a 
ghicit 5 ghicitori din 8. Seara de ghicitori 
s-a bucurat de mult succes în rîndul tine
rilor hunedoreni. Ea a deschis gustul mul
tor tineri pentru literatură îndemnîndu-i 
să se înscrie la concursul „Iubiți cartea”. 
Inițiativa comitetului raional U.T.M. Hu
nedoara este binevenită.

INFORMAȚII
'® Miercuri la amiază, a avut loc la Ga

leriile Fondului Plastic din B-dul Ma- 
gheru nr. 20 vernisajul expoziției de gra
vuri, desene și reproduceri de sculpturi 
ale artistei Maria Carmen Portela din Uru
guay, care ne vizitează țara la invitația 
Institutului Romîn pentru Relațiile Cul
turale cu Străinătatea.

'• în baza unei convenții între Institu
tul Romîn pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea și Organizația engleză de tu-

rism Progressive Tours, miercuri dimineața 
a sosit în Capitală un grup de turiști din 
Anglia.

Timp de 9 zile, grupul de turiști englezi 
va vizita Bucureștiul și alte localități din 
țara noastră.

La sosire, turiștii englezi au fost întâm
pinați de reprezentanți ai Institutului Ro
mîn pentru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea.

(Agerpres)
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Energia atomică să slujească 
progresului omenirii!

— La conferirea internațională de la Geneva 
pentru folosirea pașnică a energiei atomice —

GENEVA 17 (Agerpres). — Producția de 
energia atomică pentru scopuri pașnice 
pune în fața metalurgiei multe probleme 
importante, a căror rezolvare este nece
sară pentru succesul proiectării instala
țiilor energetice nucleare.

Pentru construirea acestor instalații de
vin din ce în ce mai necesare metale 
avînd proprietăți speciale, și anume me
talele chimic pure, deosebit de rezistente, 
anticorozive, refractare etc. Materialele 
speciale de acest fel se utilizează pentru 
fabricarea moderatorilor de neutroni în 
reactorii atomici și a altor elemente de 
construcție pentru instalațiile energetice 
nucleare.

Ședința din 17 august a secției de chi
mie, metalurgie și tehnologie a fost con
sacrată discutării acestei probleme. S-au 
examinat, printre altele, referate asupra 
problemelor legate de producția de zirco
niu metalic de cea mai mare puritate.

Secția de biologie și medicină a luat 
în discuție la 17 august o chestiune sfrîns 
legată de folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice, și anume chestiunea nor
melor securității și problemelor sănătății 
publice.

Referatele și comunicările prezentate la 
conferință dovedesc că într-o serie de țări 
ale lumii, mai ales, în U.R.S.S. și S.U.A. 
energia atomică își găsește o largă folosire 
în numeroase domenii ale științei și eco
nomiei naționale.

în Uniunea Sovietică energia atomică 
se folosește deja în multe cercetări fizice 
și chimice, pentru producția de energie 
electrică industrială, în procesele meta
lurgice, în agricultură, în medicină și 
alte domenii. Este suficient să arătăm că 
tratamentul cu ajutorul izotopilor radio
activi a intrat în practica de zi cu zi a 
multor instituții medicale din U.R.S.S. O 
serie întreagă de clinici din diferite orașe 
ale Uniunii Sovietice dispun de apara- 
taje speciale pentru tratamentul cu izo
topi radioactivi. Perspectivele de dezvol
tare a folosirii energiei atomice în scopuri 
pașnice sânt nelimitate.

S-a stabilit că radiațiile ionizate care se 
produc în timpul diferitelor lucrări în ve
derea folosirii energiei atomice în scopuri 
pașnice pot avea, în funcție de doză, o 
acțiune dăunătoare asupra organismului 
omului.

în această ordine de idei au devenit de 
actualitate problema elaborării unor nor
me speciale pentru protecția sănătății

La conferința internațională de la Geneva pentru folosirea pașnică a energiei 
atomice participă oameni de știință din n umeroase țări. In clișeu: membrii dele
gației R.P.R. (rîndul 2) precum și al delegațiilor altor țări.

Declarația lui Dulles
WASHINGTON 17 (Agerpres). — TASS 

transmite ; După cum s-a mai anunțat, 
luînd cuvântul la 16 august la o conferință 
de presă, secretarul de stat al S U.A, 
Dulles, a dat citire unei declarații în legă
tură cu hotărîrea guvernului sovietic de a 
reduce efectivul forțelor armate ale 
Uniunii Sovietice cu 640.000 de oameni.

,,Salutăm hotărîrea sovietelor de a 
reduce efectivul forțelor lor armate... se 
spune în declarație, dacă această acțiune 
va fi înfăptuită, ea va corespunde spiri
tului general al conferinței de la Geneva".

Recunoscînd că în urma hotărârii gu
vernului sovietic se va efectua „o redu
cere considerabilă a efectivului forțelor 
armate sovietice’’, Dulles a declarat to
tuși că „nu este ușor’1 să se aprecieze în
semnătatea militară a acestei reduceri, în- 
trucî't nu au fost prezentate date oficiale 
cu privire la proporțiile forțelor armate 
și ale rezervelor sovietice.

Potrivit declarației lui Dulles, șî după 
această reducere forțele armate sovietice 
permanente ,,vor mai fi încă fără îndo
ială, mult mai mari" decît forțele armate 
ale Statelor Unite.

Dulles s-a pronunțat pentru „o infor
mare multilaterală privitoare la forțele 
armate și o inspecție eficace în scopul ve
rificării faptelor“ în conformitate cu pro
punerea făcută de președintele Eisenho
wer la conferința de la Geneva a șefilor 
guvernelor celor patru puteri.

Răspunzînd la întrebarea dacă Statele 
Unite vor prezenta un nou plan de dezar-

Sărbătorirea proclamării
DJAKARTA 17 (Agerpres). — TASS 
La 17 august poporul indonezian a săr

bătorit cea de a 10-a aniversare a pro
clamării independenței țării sale.

In dimineața zilei de 17 august sute 
de mii de oameni d'n Djakarta s-au în
dreptat spre Piața libertății.

în aceeași zi a avut loc o ceremonie 
oficială consacrată sărbătorii zilei inde
pendenței naționale. La ceremonie au luat 
parte Sukarno, președintele Rapublic’i 
Indonezia, Hatta, vicepreședinte, miniștrii 
noului cabinet în frunte cu primul mi
nistru Harahap. cunoscuți militanți pe tă- 
rîm obștesc, ofițeri superiori, membri ai 
corpului diplomatic.

în cadrul ceremoniei a rostit o amplă 
cuvîntare președintele Sukarno. El a fă
cut o analiză amănunțită a luptei poporu
lui indonezian pentru independența sa și 
a subliniat că deși au trecut 1° •ani ds 
cînd a fost proclamată independența In-

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 18 august 1955 

oamenilor care se ocupă cu aceste lucrări, 
precum și problema organizării unor largi 
măsuri profilactice.

în Uniunea Sovietică, Ministerul Ocro
tirii Sănătății al U.R.S.S. a stabilit nor
mele radiațiilor maxime admisibile, pre
cum și concentrațiile maxime admisibile 
de izotopi radioactivi în aer și în apă. 
Aceste norme au putere de lege și sînt 
obligatorii pentru toate întreprinderile și 
instituțiile.

Pentru stabilirea acestor norme s-au 
efectuat cercetări experimentale pe scară 
largă asupra animalelor.

în referatul savantului sovietic A. N. 
Letavet, prezentat de F. G. Krotkov, se 
vorbește despre măsurile înfăptuite în 
U.R.S.S. în domeniul protecției sănătății 
împotriva acțiunii radiațiilor ionizante.

în referat se arată că în legătură cu 
extinderea continuă a folosirii energiei 
atomice în scopuri pașnice, în U.R.S.S. 
cresc cerințele de igienă în ce privește 
apa potabilă, alimentarea centralizată cu 
apă, precum și aerul atmosferic al cartie
relor de locuit din orașe și așezările 
muncitorești. Pentru unele lucrări la 
care, în limitele normelor stabilite, se 
produce o acțiune mai intensă a radiațiilor 
ionizante, în U.R.S.S. se legiferează în
lesniri speciale sub forma prelungirii con
cediului plătit și a reducerii zilei de lu
cru.

Experiența a arătat că sistemul măsu
rilor profilactice aplicate în U.R.S.S. asi
gură cît se poate de bine menținerea să
nătății tuturor acelora care lucrează în 
domeniul folosirii energiei atomice în 
scopuri pașnice.

Referatul savantului sovietic a stârnit 
un viu interes în rîndurile delegaților la 
conferință. La ședința secției, precum și 
în cadrul conferinței de presă care a ur
mat, lui F. G. Krotkov 1 s-au pus multe 
întrebări. S-a remarcat că în celelalte 
țări amploarea lucrărilor de protecție îm
potriva radiației ionizante nu este atît de 
mare ca în U.R.S.S. Au suscitat un deo
sebit interes cercetările savanților sovie
tici în domeniul acțiunii radiațiilor ioni
zante asupra sistemului nervos. Datorită 
acestui interes s-a hotărît să se organi
zeze o întîlnire specială între savanții 
sovietici și cei străini In vederea unei in
formări mai ample asupra Sistemului de 
măsuri aplicate în Uniunea Sovietică in 
domeniul protecției omului împotriva ac
țiunii radiațiilor ionizante.

mare în cadrul ședinței subcomitetului 
Comisiei O N.U. pentru dezarmare, Dulles 
a spus că în acest domeniu întreaga si
tuație trebuie privită ținîndu-se seama de 
declarația mai sus-amintită a președin
telui Eisenhower. Dulles a adăugat că 
această declarație constituie baza atitu
dinii Statelor Unite față de întreaga pro
blemă a dezarmării.

Răspunzînd la o întrebare în legătură 
cu situația din Coreea, Dulles a declarat 
că ar fi de dorit fie ca membrii comisiei 
neutre să fie îndepărtați fie ca obligațiile 
acesteia să fie limitate.

Totuși, a spus el, aceasta depinde de 
consimțământul celorlalte țări interesate. 
Dulles a adăugat că, după părerea lui, fo
losirea forței nu poate pune capăt unor 
acorduri internaționale de felul armisti
țiului din Coreea.

întrebat dacă consideră că a sosit 
timpul pentru convocarea unei conferințe 
consacrate problemelor Extremului Orient 
și ce poate spune în legătură cu propune
rea făcută Ia 15 august de Kim Ir Sen de 
a se ține o asemenea conferință, Dulles 
a spus că a primit textul cuvîntării lui 
Kim Ir Sen abia cu cîteva minute în urmă 
și nu a avut posibilitatea de a-1 citi cu 
atenție.

La întrebarea cum au evoluat în ultima 
vreme tratativele chino-americane de la 
Geneva, Dulles a spus că, după cîte se 
știe, nu s-a realizat nici un progres consi
derabil.

independenței Indoneziei 
doneziei, în țară mai există încă rămă
șițe ale colonialismului atît în economie 
cît și în cultură.

Menționând unele date Istorice. Sukar
no a subliniat că „rezultatul primului răz
boi mondial a fost constituirea Rusiei So
vietice. Rezultatul celui de al doilea răz
boi mondial a fost constituirea Chinei li
bere, Indoneziei, Indiei și altor țări’’.

Vorbind despre sarcinile concrete ale 
poporului indonezian în etapa actuală, Su
karno a subliniat importanța avîntului 
economiei țării, declarând că crearea unei 
industrii naționale este o problemă de 
importanță vitală pentru poporul indone
zian. In continuare Sukarno a chemat la 
crearea unei adevărate securități în țară, 
la .rezolvarea tuturor problemelor litigi
oase, la ținerea alegerilor la tprmenul fi
xat, la crearea unei unități de nezdrun
cinat a tuturor naturilor poporului. Nu
mai după ce va realiza unitatea națională, 
a spus Sukarno, va putea ponorul indo
nezian să biruie toate greutățile și să ob
țină desrădăcinarea totală a tuturor ră
mășițelor imperialismului și colonialismu
lui din țara sa.

Răspunsurile lui Ciu En-lai la întrebările 
reprezentanților presei și radiodifuziunii japoneze

PEKIN 17 (Agerpres). — China Nouă 
transmite : La 17 august premierul Consi
liului de Stat al Republicii Populare Chi
neze, Ciu En-lai. a răspuns următoarelor 
întrebări puse de membrii delegației pre
sei și radiodifuziunii japoneze.

1. întrebare : Ambasadorii Republicii 
Populare Chineze și Statelor Unite duc în 
prezent tratative la Geneva. Noi conside
răm că aceste tratative vor contribui la 
continuarea destinderii încordării interna
ționale. Care este punctul Dvs. de vedere?

Răspuns : Republica Populară Chineză 
speră că tratativele care au loc între 
China și Statele Unite la. Geneva, Ia ni
velul ambasadorilor, vor duce la rezultate 
pozitive. în ceea ce o privește, China 
depune toate eforturile în vederea acestui 
scop. Noi susținem că dacă cele două 
părți sînt însuflețite de un spirit de con
ciliere și depun eforturi pe bază de egali
tate, tratativele chino-americane vor con
tribui la îmbunătățirea relațiilor dintre 
aceste două țări și la destinderea încor
dării internaționale și, în primul rînd, a 
încordării în Extremul Orient.

2. întrebare : în decembrie anul trecut 
organul guvernului Uniunii Sovietice a 
publicat un comentariu în care scria că 
Uniunea Sovietică și R. P. Chineză consi
deră tratatul de pace de la San Franc'sco 
ca o încălcare a intereselor poporului 
japonez, dar, că acest tratat nu constituie 
un obstacol pentru revizuirea relațiilor 
cu Japonia. Această declarație a atras 
atenția poporului japonez. Care este pă
rerea Dvs. în această privință ?

Răspuns : Tratatul de pace de la San 
Francisco este un tratat care v’olează 
acordurile internaționale și prmeiduiește 
interesele naționale ale Japoniei. El a fost 
semnat cu excluderea Chinei, respingîn- 
du-se propunerile rezonabile ale Uniunii 
Sovietice și contrazicînd dorințele Indiei, 
Birmaniei și altor țări asiatice. Poporul 
chinez se opune cu hotărîre acestui tratat. 
Dar atitudinea poporului chinez față de 
tratatul de la San Francisco nu împiedică 
promovarea unor relații normale între 
China și Japonia pînă la încheierea unui 
tratat de pace între Republica Populară 
Chineză și Japonia.

3. întrebare : „Tratatul de pace chlno- 
japonez" între Japonia și Cian Kai-și con
stituie oare principalul obstacol în calea 
normalizării relațiilor chino-japoneze ?

Lucrările sesiunii Consiliului F. M. T. D.
VARȘOVIA 17 — Trimisul special

Agerpres transmite :
în ședința din dimineața zilei de 17 

august a Consiliului Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat au continuat dez
baterile pe marginea raportului prezentat 
de Bruno Bernini. Au luat cuvîntul re
prezentanți din Germania occidentală, 
Polonia, Republica Populară Chineză, 
Argentina, Italia, Cambodgia, Alger, In
dia și din alte țări.

Vorbitorii au scos în evidență necesi
tatea extinderii legăturilor dintre tinere
tul din diferite țări, au făcut propuneri

VARȘOVIA 17 — Trimisul special Ager
pres transmite :

în ședința din 16 august a sesiunii Con
siliului F.M.T.D. tov. Cornel Fulger a 
rostit o cuvîntare în care a spus printre 
altele :

Sîntem cu toții convinși că Festivalul 
a însemnat o nouă și puternică demon
strație a forței și unității tinerei genera
ții a lumii, în lupta pentru apărarea pă
cii. Festivalul de la Varșovia a înscris o 
nouă pagină minunată în istoria luptei ti
neretului lumii pentru pace, pentru apă
rarea drepturilor sale, pentru dezvoltarea 
continuă a prieteniei și colaborării inter
naționale. Festivalul constituie fără în
doială un nou succes important al activi
tății multilaterale a F.M.T.D.

Mă folosesc de acest prilej pentru a ex
prima poporului și tineretului polonez Cele 
mai calde mulțumiri pentru Condițiile asi
gurate desfășurării Festivalului și pentru 
ospitalitatea cu care ne-au înconjurat.

Tineretul din R.P.R., care în 1953 a 
găzduit cel de al 4-lea Festival de la Bucu
rești, s-a pregătit intens în vederea Fes
tivalului de la Varșovia, dornic să-și 
aducă contribuția la reușita acestei săr
bători internaționale a tineretului, a păcii 
și prieteniei.

Ideile Festivalului au dat un nou avînt 
muncii constructive, pașnice a tineretului 
muncitor și studios, care a Inițiat nume
roase acțiuni tinerești în industrii și școli, 
pe ogoare și în facultăți. O deosebită am
ploare au cunoscut pregătirile culturale și 
artistice șl în deosebi concursurile nați
onale desfășurate în cinstea Festivalului.

Cele 340 de programe naționale, con

Llsînmaniștii se opun 
unei conferințe 

pentru reunificarea Coreei
SEUL 17 (Agerpres). —
După cum anunță agenția France Pres- 

se, la 16 august, un purtător de cuvânt 
al guvernului lisînmanist a anunțat că 
Republica Coreea respinge propunerea de 
a se ține o conferință care să reglemen
teze problema reunificăril Coreei. Purtă
torul de cuvînt a adăugat că autoritățile 
lisînmaniste consideră că această confe
rință „este inutilă și lipsită de interes".

Parlamentul sudanez 
a hotărît înfăptuirea 

autodeterminării Sudanului
HARTUM 17 (Agerpres). — TASS
La 16 august, în cadrul sesiunii extra

ordinare, parlamentul sudanez a adoptat 
în unanimitate, într-un cadru festiv, o 
rezoluție care prevede ca, în conformi
tate cu acordul anglo-egiptean din 12 fe
bruarie 1953 cu privire la Sudan, să se ia 
măsuri pentru înfăptuirea autodetermină
rii Sudanului.

Potrivit acestui acord, viitoarea Adu
nare Constituantă a Sudanului va trebui 
să hotărască dacă Sudanul se va uni cu 
Eg'ptul sau va deveni un stat inde
pendent.

Rezoluția adoptată de parlament pre
vede ca în termen de 90 de zile toate 
trupele străine să fie evacuate din țară.

Primul ministru Al-Azhari a anunțat de 
asemenea că au fost terminate măsurile 
pentru înlocuirea în instituțiile de stat a 
funcționarilor străini prin funcționari su
danezi.

Răspuns : Guvernul japonez nu a sem
nat un tratat de pace cu guvernul R. P. 
Chineze pe care l-a ales însuși poporul 
chinez și a semnat un așa-numit tratat de 
pace cu clica lui Cian Kai-și pe care po
porul chinez l-a respins. Evident că po
porul chinez nu poate man'festa decît in
dignare față de acest lucru. In prezent 
mai există încă oameni care nu doresc o 
schimbare reală a acestei situații ci în
cearcă să susțină așa-numita teorie „a ce
lor două Chine'’. Poporul chinez se opune 
cu hotărîre și acestui lucru. De aceea, 
toate eforturile sincere îndreptate spre re
lațiile chino-japoneze vor trebui să ducă 
la anularea tratatului de pace dintre Ja
ponia și Cian Kai-și .

Deși există acest tratat de pace încheiat 
între Japonia și Cian Kai-și, guvernul 
chinez a luat totuși o serie de măsuri pen
tru promovarea normalizării relațiilor 
chino-japoneze. Este regretabil faptul că 
pînă în prezent guvernul japonez nu a 
făcut eforturi corespunzătoare. Dacă gu
vernul japonez este însuflețit de o since
ritate asemănătoare, se poate găsi calea 
spre normalizarea relațiilor chino-japo- 
neze.

4. întrebare: Dvs. ați declarat că ați 
saluta o vizită a primului ministru Hato
yama sau a unui reprezentant al său în 
China. Poate fi care privit acest fapt drept 
începutul restabilirii relațiilor diplomatice 
dintre China și Japonia ?

Răspuns : Legăturile directe între con
ducătorii guvernelor diferitor țări contri
buie la promovarea înțelegerii reciproce. 
Dar date fiind actualele relații chino-japo- 
neze, se pare că nu a sosit încă t'mpul ca 
membri de frunte ai guvernelor Chinei șl 
Japoniei să facă un schimb de vizite. De 
aceea, cînd domnii Ișiro Mațumoto și Ta- 
naka m-au întrebat cum aș privi o vizită 
a primului ministru Hatoyama în China, 
pe de o parte am salutat aceasta și pe de 
altă parte am subliniat că ar fi poate mai 
realist ca primul ministru Hatoyama să 
trimită un reprezentant al său să viziteze 
China. Dacă se va putea realiza acest 
lucru, el va contribui la îmbunătățirea 
relațiilor chino-japoneze.

5. întrebare . D-le premier, acum cîteva 
zile, la sesiunea Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină, ați propus 
înființarea unui sistem de securitate co
lectivă în Asia care să cuprindă și Statele 

privind organizarea și desfășurarea celui 
de al 6-lea Festival, au vorbit despre lupta 
pentru pace a tineretului din țările lor, 
au chemat la un amplu schimb de expe
riență în mișcarea de tineret etc. în 
cursul cuvântărilor s-a subliniat îndeo
sebi faptul că conferința de la Geneva a 
creat perspective favorabile în vederea 
slăbirii continue a încordării internațio
nale și că din această cauză tineretul tre
buie să-și intensifice eforturile în lupta 
pentru stabilirea unei păci trainice șl a 
prteteniei între popoare.

în cea de a doua jumătate a zilei, după 

Cuvîn tarea tov. C. Fulger
certe și contribuții la programe interna
ționale susținute de formațiile noastre ar
tistice ca și prezența delegaților noștri la 
peste 30 de întâlniri prietenești, la 12 
întîlniri între tineri de aceeași profesie, 
la 16 întîlniri studențești etc. au făcut 
cunoscute realizările poporului romîn și 
dorința s’nceră de pace și colaborare a ti
neretului nostru.

Noi salutăm din toată inima propune
rea Comitetului antifascist al tineretului 
sovietic de a se organiza viitorul Festival 
într-unul din cele mai mari centre ale 
lumii — Moscova — și ne pronunțăm 
cu nespusă bucurie în favoarea adoptării 
acestei propuneri.

Salutăm propunerile privind întărirea 
unității de acțiune cu toate organizațiile 
internaționale șl naționale de tineret, in
teresate în apărarea viitorului tineretului.

Noi vă asigurăm, dragi prieteni, că re
prezentanții tineretului nostru vor parti
cipa cu tot entuziasmul la întâlnirile, 
festivalurile, vizitele și celelalte acțiuni 
prevăzute în planul de muncă al F.M.T.D.

Acum, după Festivalul de la Varșovia, 
tineretul romîn invită cu dragoste în țara 
noastră un grup de tineri din India, 
Egipt, America Latină, precum și ansam
blul tineretului coreean.

Pentru anul viitor în timpul Săptămînii 
Mondiale a Tineretului vrem să invităm 
într-o vizită în țara noastră reprezentanți 
ai F.M.T.D. și U.I.S., precum și delegați 
ai tineretului din Anglia, Franța, 
U.R.S.S., Finlanda, Norvegia, Danemarca 
și Islanda.

De asemenea, în cursul anului 1956 do
rim să primim vizita unor grupuri de ti

SCURTE ȘTIRI
• La 16 august, K. E, Voroșilov, pre

ședintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., a înmînat la Kremlin mitro
politului Nikolai de Krutița și Kolomna 
ordinul Steagul Roșu al Muncii pentru în
delungata sa activitate patriotică și pen
tru participarea activă la lupta pentru 
pace.

La Palatul Belvedere a avut loc o 
întîlnire între membrii Prezidiului Comi
tetului pe întreaga Polonie al Frontului 
Național, și personalități de vază ale bi
sericii catolice. La întîlnire au participat 
B. Bierut, A. Zawadski, F. Mazur, E, Oc- 
hab, W. Matwin și E, Morawski,

La 16 august a fost dat publicității la 
Londra următorul comunicat comun cu 
privire la tratativele sovieto-japoneze : La 
ședința din 16 august, între I. Malik, re
prezentantul U-R.S.S., și S, Mațumoto, re
prezentantul Japoniei, a continuat schim
bul de păreri asupra problemelor norma
lizării relațiilor sovieto-japoneze. Urmă
toarea ședință va avea loc la 23 august.

■9 Ziarul „Nation” relatează că în urma 
tratativelor care au avut loc la Rangoon 
între reprezentanții R.P. Chineze și Bir
maniei, a fost încheiat un acord potriv t 
căruia avioane ale aviației civile a Bir
maniei vor face zboruri spre Canton și 
Kunmin, iar avioane ale aviației civile a 
R.P. Chineze — spre Rangoon. Acordul a 
fost aprobat la 15 august de către cabi
netul de miniștri al Birmaniei,

După cum se anunță din Elveția, la 
16 august la cimitirul localității Kilch- 

Unite. Noi considerăm aceasta drept •> 
măsură extrem de importantă pentru sta
bilirea păcii mondiale și de aceea sperăm 
că' ne veți exprima mai concret punctul 
Dvs. de vedere.

Răspuns : La 30 iulie a.c., în discursul 
rostit la cea de a 2-a ședință a primei 
sesiuni a Adunării reprezentanților popu
lari din întreaga Chină am declarat: „Po
porul chinez speră că țările din Asia și 
zona Pacificului, inclusiv Statele Unite, 
vor semna un pact colectiv de pace care 
să înlocuiască blocurile militare antago
niste existente în momentul de față în 
această parte a lumii, pentru a putea fi 
realizată pacea colectivă propusă pentru 
prima oară de guvernul Indian”. Trebuie 
să fie limpede faptul că răspunzînd pro
punerii formulată pentru prima oară de 
primul mnistru al Indiei, Nehru, cu pri
vire la stabilirea unei păci colective și ex
tinderea zonei păcii, eu am declarat încă 
în 1954, la conferința de la Geneva, că gu
vernul R. P. Chineze consideră că „țările 
Asiei trebuie să se consulte între , ele spre 
a găsi măsuri comune menite să apere 
pacea și securitatea în Asia pe baza obli
gațiilor reciproce respective”. Noi am de
clarat de asemenea că această propunere 
a noastră nu exclude alte țări din afara 
Asiei. Mai târziu, cele cinci principii ale 
coexistenței pașnice enunțate de R. P. 
Chineză împreună cu Republica India șl 
Uniunea BIrmană și declarația cu privire 
la promovarea păcii și colaborării mon
diale adoptată în unanimitate de confe
rința țărilor Asiei și Africii au pregătit în 
continuare calea pentru instaurarea păcii 
colective și extinderea zonei păcii. De 
aceea, propunerea noastră pentru semna
rea unui pact colectiv de pace de către 
țările din Asia și zona Pacificului, inclu
siv Statele Unite, a fost prezentată avînd 
în vedere o astfel de evoluție a situației. 
Acest pact colectiv de pace pe care noi îl 
susținem, corespunde întru totul prevede
rilor Cartei Națiunilor Unite. Scopul său 
nu este de a crea dezbinare și antago
nism între țări, ci de a face ca țările să 
trăiască împreună în pace și colaborare 
prietenească, pentru a înlocui blocurile 
militare antagoniste care există în prezent 
în această regiune a lumii. Noi credem 
că caracterul realist al acestei propuneri 
va deveni și mai evident odată cu dezvol
tarea situației favorabile pentru pacea 
mondială.

terminarea dezbaterilor, au început ședin
țele diferitelor comisii pentru analizarea 
următoarelor probleme : activitatea tine
retului în vederea apărării păcii, apăra
rea drepturilor .tineretului, activitatea cul
turală și schimbul cultural între organi
zațiile de tineret, extinderea colaborării 
internaționale, activitatea sportivă și în 
aer liber, propaganda F.M.T.D., coopera
rea între organizațiile de tineret și ini
țiativele care urmează să fie luate pen
tru întărirea acestei colaborări. Din ma
joritatea comisiilor fac parte și reprezen
tanți ai tineretului din R.P.R 

neri muncitori din Franța, Italia și Ger
mania, a unor Tineri ucenici din Franța 
și Austria, delegații de tineret din Fran
ța și Italia, precum și grupuri de tineri 
reprezentanți ai vieții culturale din Ita
lia și Franța..

în ceea ce privește lărgirea și întări
rea rândurilor Federației nu încape îndo 
ială că acordarea unei atenții mai mari 
specificului muncii și problemelor fiecărei 
organizații de tineret, membră sau ne
membră a F.M.T.D. ca și aplicarea unor 
forme de afiliere parțială a unor orga
nizații, ar ajuta la apropierea unor noi 
categorii de tineret de Federația noastră. 
Noi considerăm că nu există obstacole de 
netrecut în calea stabilirii de legături cu 
orice organizație internațională sau nați
onală care militează pentru pace.

Tineretul romîn va considera ca șl în 
trecut că este o datorie importantă a sa 
să sprijine fiecare acțiune întreprinsă 
pentru apărarea drepturilor tineretului, 
să susțină revendicările juste ale tinere
tului.

Tineretul romîn este hotărît să dea șl 
pe viitor adeziunea sa entuziastă și spri
jinul său activ muncii desfășurate de 
F.M.T.D., pentru mobilizarea tineretului 
lumii în marea luptă pentru apărarea 
păcii și a viitorului nostru fericit.

★
Propunerea făcută de tov. Cornel Fulger 

ca țara noastră să fie vizitată acum, ime
diat după Festivalul de la Varșovia și în 
anul 1956, de către tineri din diverse țări, 
a fost primită cu aplauze de participanții 
la sesiunea Consiliului F.M.T.D.

berg, în apropiere de Zürich, au avut loc 
funeraliile cunoscutului scriitor german 
Thomas Mann.

• La 16 august, în clădirea Academ’ei 
germane de Arte din Berlin a avut loc o 
ședință a guvernului Republicii Democrate 
Germane, consacrată memoriei eminentu
lui scriitor german Thomas Mann, care a 
încetat de curînd din viață.

•• La 16 August a sosit Ia Moscova am
basadorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Egipt în U.R.S.S., dl. Moha
mmed Avad El Kuny.

o La 16 august orchestra de estradă a 
Radiodifuziunii romîne, care se află în 
prezent în turneu în R.P. Bulgaria, a so
sit în orașul Tolbuhin.

® După cum anunță agențiile de presă 
americane, Comisia pentru cercetarea ac
tivităților anti-americane a deschis o nouă 
serie de anchete. în cadrul acestor an
chete au fost citate pînă în prezent 27 de 
persoane — actori, cîntăreți, scriitori, sce. 
nariști și diferite alte persoane care acti
vează în domeniul teatrului, cinematogra
fiei și televiziunii — pentru a fi intero
gate cu privire la concepțiile și aparte
nența lor politică.

La 15 august, primul ministru al 
Israelului, Mcshe Sharet, a prezentat 
președintelui Republicii demisia guvernu
lui său. Președintele Republicii, Ben Zvi, 
a însărcinat cu formarea noului guvern 
pe actualul ministru al Apărării, David 
Ben Gurion, conducătorul partidului Ma
pa!.

O masivă participare a fetelor
CLUJ (de la corespondentul nostru).
Concursurile sportive ale t’neretului se 

bucură de o largă popularitate în rându
rile tinerilor din raionul Luduș, regiunea 
Cluj. Datorită activității rodnice desfășu
rate de organizațiile de bază U.T.M., de 
comisia raională și comisiile comunale 
de organizare a concursurilor s-a reușit 
să se mobilizeze la aceste concursuri 9.130 
tineri. Cu prilejul organizării și desfășu
rării concursurilor, activitatea sportivă 
d n codrul raionului a luat o și mai mare 
amploare. în une'e sate — ca de pildă 
Chimitelenic — au fost organizate pentru 
prima dată echipe de volei, trântă și fot
bal. întrecerile de ciclism organizate pen
tru prima dată în raion, s-au bucurat de 
participarea multor tineri. Numai în co
muna Iemut au participat 23 de tineri.

De curînd a luat sfîrșit etapa a II-a or
ganizată pe centre de comune. La această 
etapă au participat 967 tineri, obț'nîn- 
du-se cu acest prilej rezultate tehnice 
bune la tir, natație și atletism. Astfel, 
tînărul țăran muncitor Brenduș Emo din 
comuna Cuci a alergat 100 m. plat în 
timp de 12,5 secunde. Concursurile spor
tive ale tineretului ca nici o altă compe
tiție de masă a antrenat în activitatea sa 
un număr mare de tinere țărance munci
toare. în prima etapă, de pildă, au parti
cipat 1.098 fete
I

In vederea întîlnirii 
dintre aflefii sovietici și englezi
MOSCOVA 17 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La începutul lunii septembrie va sosi la 

Moscova echipa de atletism a Marii Bri
tanii. întîlniri’le dintre atleții sovietici și 
englezi devin tradiționale. Sosirea la Mos
cova a echipei selecționate a Mării Bri
tanii constitue o vizită de răspuns la cea 
pe care au făcut-o atleții sovietici anul tre. 
cut în Anglia.

întâlnirea internațională dintre atleții și 
atletele Marii Britanii și Uniunii Sovie
tice va avea loc la 11 septembrie pe sta
dionul central „Dinamo“. Fiecare echipă 
va fi alcătuită din cîte 65 de atleți.

Din echipa selecționată a Marii Bri
tanii vor face parte : B. Hewson, C. Wood, 
D. Johnson, D. Disley, D. Elliot, K. Wilm- 
hourst, D. Parker, M. Ruddy, D. Sckri- 
vens, D. Leather, P. Swifoorne și alții. 
Ech pa Uniunii Sovietice va fi alcătuită 
din L. Barteniev, B. Tokarev, A. Ignatiev, 
A. Iulin, I. Lituev, V. Cernobai, L. Scer- 
bakov, M. Krivonosov, G. Zâbina etc.

Turneul interzonal de șah 
de la Gotteborg

G0TTEBORG 17 (Agerpres). — TASS 
transmite :

în cea de a doua rundă a turneului in. 
terzonal de șah în centrul atenției 
spectatorilor, a stat partida dintre marii 
maeștri sovietici Petrosian și Keres. Pe- 
trosian, cu albele, a jucat energic deschi
derea și după ce a sacrificat un pion, și-a 
creat o bună poziție de atac. în conti
nuare ambii șahiști au folosit mult timp 
de gândire. Restul mutărilor s-au făcut sub 
semnul unei acute crize de timp. Petro- 
sian a evitat să continue încercările de 
atac și a forțat remiza prin repetare de 
mutări.

într-o apărare slclliană, Bronștein a ob
ținut un simțitor avantaj pozițional în 
partida cu Unzicker. în ciuda apărării 
dîrze a marelui maestru german partida 
s-a terminat cu victoria lui Bronștein.

Olandezul Donner a jucat b;ne deschi
derea în partida cu Spasski ajungînd în
tr-o poziție superioară. La mutarea 17-a 
el a făcut însă o greșeală gravă și a pier
dut calitatea. Spasski a continuat să-și 
valorifice cu precizie avantajul material 
și a cîștigat la mutarea 33-a.

Medina (Venezuela) a jucat excelent cu 
negrele una din variantele gambitului da
mei în partida cu Fuderer (Iugoslavia). în 
continuare el a făcut o Serie de inexacti
tăți și avantajul a trecut de partea lui 
Fuderer care a obținut și victoria. Par
tida dintre Sliwa (R. P. Polonă) și Ilivițki 
(U.R.S.S.) s-a terminat cu victoria șahis- 
tului sovietic.

După o desfășurare liniștită partida 
dintre Guimard (Argentina) și Bisguer 
(S.U.A.) s-a dat remiză la mutarea 13-a. 
Tot un rezultat egal s-a înregistrat și în 
partida Filip (R. Cehoslovacă) — Rabar 
(Iugoslavia). Partida dintre Najdorf și 
Panno (ambii Argentina) s-a întrerupt cu 
avantaj de partea lui Panno.

*
STOCKHOLM 17 (Agerpres), — TASS 

transmite:
La 16 august campionul mondial de șah 

Mihail Botvinik a dat un simultan la Got
teborg la 27 mese. Botvinik a câștigat 23 
de partide și a făcut patru remize.

în cadrul .unui alt simultan dat de cam
pionul mondial cu o zi înainte la Stock- 
holm, el a întîlhit pe cei mai buni șahiști 
suedezi, dintre care cinci făceau parte din 
ech pa reprezentativă a Suediei. Din cele 
28 de partide jucate, Botvinik a cîștigat 
19, a terminat remiză 7 și a pierdut două.

SPECTACOLE
TEATRE i CASA CU TREI FETE -r Teatrul de 

Stat de Operetă, Teatrul de vară „I. V. Stalin”, 
ora 1 J.30 ; ClINELE GRĂDINARULUI - Teatrul 
Municipal, grădina Boema, str. C. A. Rosetti, nr. 6. 
ora 19.30 ; DAVID COPRERFIELD — Teatrul Ti. 
neretulul, grădina, de vară „Filimon Strbu” ora 
19; OCHELARII MIRĂCULOȘI - Teatrul de varie
tăți, b-dul N. Bălcescu nr. 2, ora 20.

CINEMATOGRAFE : BRUTARUL DIN VALOR- 
GUE — Patria, I. C. Frimu, 23 August ; LIL1OMFI
— Republica, Elena Pavel ; DRAGOSTEA UNEI 
FEMEI — Filimon Strbu, București, Gh. Doja, în
frățirea Intre popoare ; M1NASTIREA DIN PARMA
— Magheru, Flacăra, Iile Pintilie; 2x2 = CITE- 
.ODATA 5 — Victoria; CAMPIONII NOȘTRI, GIM- 
NAȘTI! SOVIETICI LA ROMA. O POZNA PRI
MEJDIOASA — Maxim Gorki ; TIRGUL INTERNA. 
Ț1ONAL DIN DJAKARTA. CAMPIONATUL MON- 
DIAL DE PATINAJ, MICI PREȚIOZITĂȚI, GELO
ZIA BAT-O VINA, JURNAL ROMiNESC nr. 32 - 
Timpuri Noi; ALTURA — Lumina, Central; AVEN. 
ȚURILE D-LUl P1CKWICK - Arta, Moșilor; CEI 
5 PIN STRADA BARSKA — AL Popov, Volga; 
DUBLA LOTTE — Cultural; CEI 13 — 8 Martie; 
SĂBIILE ALBASTRE — Tineretului; AGENTUL 
SECRET — Gh. Coșbuc; CONȘTIINȚA — Vasile 
Roaltă; DESTINUL UNOR FEMEI - Unirea; CA
PETE DE CT1NI — C. David; VRĂJITOARELE — 
AL Sabia; IN V1RTEJUL DANSULUI. SCAUNUL 
MAGIC — T. Vladlmirescu; MANDY — Munca; 
INAMICUL PUBLIC nr. 1 — Miorița; VINATORUL 
DE MARE —Donca Simo ; FIUL PĂDURARULUI
— Mihal Eminescu: SALARIUL GROAZEI — I Mai,
Grivița Roșie ; BOUL DIN KULM — 8 Mal ; DRA
CUL DIN DEALUL MORII - Libertății ; IULIA - 
N. Bălcescu ; DRAGOSTE DE VARA - Rahova ; 
MOȘTENIRE INSINGERATA - Olga Bancic ; 6
SĂRUTARE FURATA — Aurel Vlaicu ; CAMPIO
NUL LUMII — Boleslaw Bierut ; PRIETENUL 
MEU FABIAN - Popular.
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