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ȘTII CE ÎNSEAMNĂ 
UN MINUT?

Ce înseamnă un minut? Iată o 
întrebare la care poate și tu, 
tinere cititor te-ai gîndit de 

multe ori. Călăto-rii știu că dacă 
ajung; la gară cu un minut mai tîr- 
ziu vor fi nevoiți să aștepte un nou 
tren, fruntașii în producție știu că un 
minut bine folosit echivalează cu mai 
multe produse.

Frîntură din ora, minutul are însă 
mult mai mare semnificație decît ar 
părea la prima vedere. Numai dacă-i 
înțelegi pe deplin însemnătatea, îti 
dai seama cît este de necesar să folo
sești rațional, cu chibzuință, fiecare 
minut.

La întrebarea „Ce înseamnă un 
minut?” conducătorul unui tren acce
lerat ar răspunde : peste 1 km. de vi
teză tehnică : un tractorist de pe trac
torul K. D. 35 : „60 metri pătrati de 
arătură la adîncimea de 18—20 cen
timetri pe un teren mijlociu“. S-ar 
mai putea răspunde de pildă, că un 
minut este egal cu 24 kg. boabe de 
grîu treierat de batoza care poartă 
marca fabricii „Vasile Roaită“, sau 
cu 586 metri pătrati boroniti de un 
tractor K.D. 35. Multe, foarte multe 
răspunsuri se pot da acestei simple 
întrebări.

Oriunde lucrează oameni destoinici, 
un minut echivalează cu o parte din 
produsul social al muncii.

Există în patria noastră multi tinerj 
care au înțeles că folosirea integrală 
a timpului de lucru are ca urmare ob
ținerea unei cantități mai mari de 
produse în aceeași unitate de timp. o 
creștere simțitoare a productivități 
muncii. Privind mai departe, aceasta 
înseamnă condiții ma; bune de traj 
materiale și culturale pentru oamenii 
muncii. Acestora nu le este indiferent 
dacă mașina merge sau stă. Ei se 
străduiesc să scoată maximum de 
randament în orele de producție, nu-și 
părăsesc locul de muncă așa cum 
grănicerul, ostaș neînfricat, nu-și pă
răsește postul. Unul dintre acești os
tași ai producție' înalte este și ute- 
mistul Fabian Ladislau, miner la Lu- 
peni. Lui, folosirea integrală a tim
pului de lucru, i-a adus o depășire a 
normei de 40 la sută. La Lupeni, bă
tălia pentru cîștigarea fiecărui mii.uț 
nu încetează niciodată. Se caută noi 
mijloace pentru reușita bătăliei, se 
aplică noi procedee de lucru, se utili 
zează tot mai mult , preluarea schim
bului la fata locului de muncă.

Mergeți în întreprinderile în care 
organizațiile U.T.M. au știut să ex
plice tinerilor necesitatea folosirii in
tegrale a timpului de! lucru pentru 
utilizarea complectă a capacității de 
producție a mașinilor și utilajelor și 
veți întîlni succese cu adevărat re
marcabile. La fabrica de tricotaje 
„Bela Brainer“ din Capitală, încă de 
la 15 august a fost îndeplinit anga
jamentul luat în cinstea zilei de .23 
August fiind date acumulări socia
liste suplimentare în valoare de 
280.000 lei. Acest succes nu poate fi 
despărțit de folosirea în întrecerea 
socialistă a fiecărui minut din timpul 
de producție.

Există însă locuri de muncă unde 
s-a înrădăcinat concepția „planul să 
iasă“. In asemenea locuri se lucrează 
în „asalt“ — urmare a folosirii ne- 
rationale a timpului de lucru. Atitu
dinea unor tineri care lucrează pe 
aoucate, se plimbă prin atelier, și 
care, așa cum spun ei, „au timp să 
scoată norma“ este încurajată de sla
ba activitate în problemele producției 
3 unor comitete U.T.M. Greșit se mai 
crede că problema principală o con
stituie numai munca de îndrumare a 
brigăzilor și a posturilor utemiste de 
control. Mergîndu-se numai pe aceas
tă linie se pierde din vedere educarea 
întregului tineret în spiritul atitudinii 
nci, socialiste fată de muncă, în spi
ritul unei discipline socialiste.

Partidul cheamă pe oamenii muncii 
să îndeplinească în mod ritmic pla
nurile de producție pe fiecare sorti
ment în parte, iar pentru aceasta să 
folosească din plin tehnica înaintată. 
Poți îndeplini oare această sarcină ti
nere muncitor, dacă îti părăsești ma
șina în timpul lucrului, dacă lipsești 
nemotivat, sau faci „popasuri” inu
tile atunci cînd tovarășii tăi de mun
că se luptă cu normele și le doboară ? 
Fără îndoială că nu.

In majoritatea întreprinderilor, ti
neretul are posibilitatea să fie o forță 
importantă în îndeplinirea sarcinilor 
de plan înainte de termen. Este ne
cesar însă ca organizațiile U.T.M 
să-și îndrepte mai mult .atenția spre 
problemele de producție. Ele pot face 
aceasta intensiîicînd munca de edu
care a fiecărui tînăr în parte.

Trebuie explicat tinerilor că la o 
productivitate mereu crescîndă se 
poate ajunge numai împletind folosi
rea integrală a timpului de lucru, cu 
însușirea tehnicii în'aintate și cu do
rința de a-ți depăși succesele obținute 
ieri. Posibilități de realizare a acestui 
lucru există pretutindeni : gazetele de 
perete, stațiile de radioamplificare, 
buletinele „Vorbește postul utemist de 
control“, adunările generale ale or
ganizațiilor etc.

Cîte nu ar avea de învățat tinerii 
dintr-o întreprindere dacă într-o adu
nare deschisă de organizație s-ar pre
zenta un referat cu tema „Ce înseam
nă un minut” și dacă discuțiile ar 
arăta concret, cu date semnificative, 
pagubele pricinuite producției de un 
tînăr care nu folosește minutele de 
lucru.

Dacă se va merge pe linia critici
lor formale însă, fără exemple con
crete, tineri’ nu vor învăța nimic nou 
și nu vor reuși să vadă clar cît de 
dăunător este pentru întreprinderea în 
care lucrează, pentru fiecare din ei și 
pentru întregul nostru popor muncitor 
nefolosirea integrală a timpului . de 
lucru.

Construirea socialismului pune în 
fata fiecărui tînăr sarcini tot mai 
mari. Este o cinste să le îndeplinești.

Utemiști și tineri ! Folosiți din plin 
fiecare minut pentru obținerea unei 
producții superioare celei de pînă 
acum, pentru creșterea necontenită a 
productivității muncii 1

Sărbătoarea recoltei
BAIA MARE. — (De la corespondentul 

nostru). — Nu de mult colectiviștii de la 
Santâu, raionul Cărei, au terminat treie
ratul griului și al celorlalte păioase. Re
colta medie pentru fiecare hectar s-a ri
dicat la 1770 kg. de griu — o recoltă bună 
față de anul trecut, cînd nu se obținuse 
decît 1500 kg.

Zilele trecute în curtea gospodăriei co
lective a avut loc sărbătoarea recoltei. 
Cu această ocazie s-a împărțit și avansul 
de 40 la sută. Cei mai harnici tineri, 
feciori și fete, fruntași la întreținerea cul
turilor, la seceriș și treieriș, au trăit clip? 
de bucurie. In cinstea lor s-a dat un spec
tacol de către brigada artistică de agi. 
tație. Apoi a urmat împărțirea veniturilor.

Greg Ignat — un tînăr care prin hărni
cia sa l-a întrecut și pe taică-său — îm
preună cu ceilalți membrii aî familiei, a 
realizat, pînă de curînd, 396 zile-muncă. 
Pentru ele a primit 1027 kg. grîu, 178 kg. 
orz, 121 kg. secară, in afară de o însem
nată cantitate de legume și zarzavaturi

După el au urmat, cu familiile lor, ti
nerii : Magdalena Faldeș, cu 276 zile- 
muncă, Ghedrghe Mureșan, cu 256 zile- 
muncă, Viorica Mastran cu 223 zile, iar 
apoi Mihai Govor, Gh. Ardelean, și alții. 
Flecare colectivist a avut de transportat 
acasă saci grei cu bucate.

Mai târziu colectiviștii au încins jocuri 
romînești și maghiare în curtea colectivei 
plină de oaspeți. Sărbătoarea aceasta a 
ținut pînă seara tirziu. Fiecăruia i-a dat 
inima brìnci să intre în horă. Nu se poate 
spune că fruntașii — care au obținut suc
cese după succese la cimp — au rămas 
codași la horă.
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Prilej de bogate 
învățăminte

PLOEȘTI (De la trimisul nostru). — 
Pentru a împărtăși experiența frunta
șilor recoltelor bogate din acest an, în 
rîndul țăranilor muncitori, secția agri
colă a sfatului popular al raionului Ur- 
ziceni a organizat în clădirea școlii da 
tractoriști, o expoziție raională unde sînt 
expuse diferite culturi. în prima încă
pere se pot vedea buchete de apice și 
boabe de grîu de pe ogoarele țSfsnilcr 
muncitori cu gospodării individuale. Pe 
un borcan se află lipită o etichetă la care 
se oprește fiecare vizitator : „Țăranul 
muncitor Mihalache Nicolae din comuna 
Movilița a recoltat 2.144 kg. grîu la hec
tar. El a obținut această producție dato
rită faptului că a însămânțat griul în Po- 
rumbiște cu mașina. Primăvara, grîul a 
fost boronit, iar buruienile au fost plivite 
de cîte ori au apărut“. Grîul din borcan 
este curat, numai bob și bob. Alături de 
el este așezat un alt borcan cu boabe de 
grîu ale țăranului muncitor Goea Păun, 
tot din aceeași comună. Acesta a obținut 
numai 440 kg. la hectar, iar boabele — 
jumătate cu neghină și alte semințe de 
buruieni : mohor, măzăriche etc. în ex
plicație se arată de ce a obținut el acea
stă producție mică și un grîu de proastă 
calitate. Goea Păun, de cîțiva ani, în- 
sămînțează grîul pe același loc, în mi
riște, nu a desmiriștit niciodată și nu pli
vește grîul de buruieni.

La expoziție sînt de asemenea expuse 
mostre din recoltele întovărășirilor agri
cole, din gospodării agricole colective și 
din gospodăriile de stat. Aici, în fața eta
jerelor, se opresc îndelung vizitatorii, 
știut fiind că acestea sînt sectoare îna
intate ale agriculturii.

Expoziția constituie pentru țăranii mun
citori un adevărat schimb de experiență 
în lupta pentru aplicarea metodelor îna
intate în agricultură cu scopul obținerii 
de recolte sporite la hectar. Pînă în pre
zent expoziția a fost vizitată de peste 
8.000 țărani muncitori.

Grandioasa demonstrație 
a zburătorilor
noștri

Șirurile nesfîrșite de oameni, coloane 
lungi de autoturisme și autobuse se în
dreptau duminică dimineața pe toate căile 
de acces spre aeroportul Băneasa. Sute 
de mii de locuitori ai Bucureștiului au 
participat la marele miting aviatic orga
nizat de Asociația Voluntară pentru Spri
jinirea Apărării Patriei (AVSAP) în co
laborare cu Forțele Aeriene Militare și 
Direcția Generală -a Flotei Aeriene Civile.

Aeroportul, aerogara, hangarele erau 
împodobite sărbătorește în cinstea Zile! 
Aviației R.P.R. Pe o mare întindere aero
portul și împrejurimile lui deveniseră o 
uriașă arenă sportivă.

Mulțimea aștepta nerăbdătoare începu
tul tradiționalei demonstrații aviatice. în 
tribuna oficială au luat loc tovarășii: 
Al. Moghioroș, C. Pîrvulescu, J. Fazecaș. 
general colonel L. Sălăjan, Sorin Toma. 
acad. Ilie Murgulescu, Gh. Hossu, Gh. D. 
Safer, D. Simuleseu, Alexa Augustin, M. 
Roșianu, Ion Dumitriu, Gh. Diaconescu. 
Ion Mineu, Gh. C'oară, A. Vlădoiu, mem
bri ai C.C. al P.M.R., membri ai guvernu
lui, Stelian Moraru, Cornel Fulger, condu
cători ai organizațiilor de masă, Șt. Bălan, 
președinte’e Sfatului Popular al Capitalei, 
general locotenent I. Tutoveanu, general 
locotenent C. Mănescu, general locotenent 
Titus Lupescu. general locotenent Gh, 
Ștefănescu și alții.

Au asistat membri ai corpului diplo
ma tic.

E ora 10.' începe mitingul aviatic. Fan
fara intonează Imnul de Stat al R.P.R. 
Se aud salve de artilerie trase în semn 
de salut.

Pe aerodrom este liniște. Nici un zgo
mot nu brăzdează văzduhul, dar deodată 
privirile a mii și mii de amatori ai spec
tacolelor aeriene s-au îndreptat ca la o 
comandă spre înaltul cerului. Și nu za
darnic. La orizont au apărut câteva puncte 
asemenea unui cîrd de cocori. Treptat se 
disting cinci formații a cîte trei aviorne 
P.O.2 Primele două zboară în fir, iar ul
timele trei în săgeată, la o înălțime mai 
mică de 100 de metri. La bordul lor flu
tură drapelele R.P.R., U.R.S.S. și pavi
lionul Flotei Aeriene Militare Române.

La o înălțime mult mai mare decît pri
mele avioane (600 m.) zboară acum o for
mație în „stea“. Avioanele care execută 
perfect acest dificil exercițiu sînt pilotate 
de aviatori încercați.

Pe nemărginita boltă a cerului 39 de 
avioane au înscris perfect cuvântul a ît 
de drag tuturor oamenilor cinstiți, cuvîn
tul: „PACE“.
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Aplauzele stârnite de evoluția celor 39 fiecare balon. Cum era și firesc, vînă-
de avioane ale Aeroclubului Central nu 
s-eu sfîrșit cînd pe fondul siniliu al ce
rului, apare ca o săgeată pornită dintr-un 
arc uriaș un avion de mare viteză. Ra
zele argintii ale soarelui scaldă cu dărni
cie aripile avionului care descrie irepro
șabil bucla lui Nesterov. Din cele dcuă 
furnizoare cu care este înzestrat, reacto
rul brodează pe bolta cerului perdele în 
forme diferite. Aparatul apare acum „pi- 
cînd” de la înălțime, ridieîndu-se apoi 
brusc la 45° și înșurubîndu-s’e către cer 
prin.r-un tonou perfect. Cită pricepere, 
cită atenție și stăpînire, cît curaj și vo
ință cere pilotului acest pretențios avion. 
Și tânărul Băcanu Octavian care-1 pilo
tează întrunește toate aceste calități.

Deasupra aerodromului tixit pîr.ă la re
fuz de spectatori zboară acum în fir 
20 avioane. Ga la o comandă avioanele 
destramă acest fir formind un „S“ per
fect apoi un frumos ,.8”.

Pe aerodrom s a așternut din nou liniș
tea. Nu este o „fereastră”, ci pe pista ae
rodromului se pregătesc pentru decolare, 
ca întotdeauna fără zgomot, planoarcle. 
Doar cîteva clipe și iată 2 planoare Lu- 
nak în zbor.

Pline de grație planoarcle conduse ds 
tal-entații piloți M. Iliescu și Gh. Gîlcă — 
execută figuri de acrobație la o înaltă ți
nută. Acum se află deasupra aerodromu-; 
lui 3 planoare 1. S. 3 si 3 planoare 
Baby. Forma fuselajului celor 3 planoare
I. S. 3 contrariază oarecum pe spectatorii 
care le urmăresc evoluția. E și firesc. Pla.

norul I.S. 3 — o remarcabilă cons
trucție românească — este primul 
planor cunoscut pînă acum în în
treaga lume cu fuselaj metalic. Da
torită supleței fuselajului său, pla
norul căpătă o mare viteză în as
censiune. Așadar, n.u moi este un 
secret de ce execută cu atîta ușu
rință complicate figuri de acroba
ție.

Zborul lin,' atît de plăcut aâ pla- 
noarelor Incintă privirile celor pre- 
zenți pe aerodrom entuziastnindu-i 
apoi prin frumoasele figuri acroba
tice.

Pe neașteptate pătrund în văz
duh cîteva avioane care au format 
mai înainte „steaua1. Ele destramă 
formația de lin’e și încing în văz
duh o adevărată heră. „Dansatorii“ 
se prind apoi în jocul „ține-te după 
mine'. Strădania pilcț’lo-r este răs
plătită cu vii aplauze.

Cu aceeași emoție spectatorii au 
admirat măiestria cu care pilotul 
Ștefan Calotă a executat cu un a- 
vion Biicker bucla lui Nesterov, no
dul de Savoia sau tonoul rapid la 
mică înălțime.

— Programul cuprinde și vînă- 
toare de baloane tăticule ? Doar 
cîteva clipe dacă ar fi întîrziat țîn- 
cul cu întrebarea, în loc de afirma
tivul „daa“, ar fi primit mustrarea 
cuvenită pentru că nu-i prea atent. 
Chiar de s’ub ochii spectatorilor 
s-au desprins de pe pămînt zeci de 
balonașe pe care trei avioane co
mandate de tinere fete au pornit să 
le vîneze. Deosebit de agili, atenți 
și pricepuți, vînătorii sparg pe rînd
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toarea de baloane a oferit un minunat 
spectacol, mărturie a calităților înaintate 
pe care le posedă piloții noștri. Escadrila 
de vînătoare a balonașelor a fo9t formată 
numai din fete: Ruxandra Agachi, Si- 
mina Roman și Georgeta Prijbeanu.

De pe pista aerodromului a decolat 
acum un avion biplan oarecum neobișnuit 
la înfățișare. Dar nu forma lui curioasă 
a stîmit atîtea aclamații pe aerodrom, ci 
un fapt devenit în zilele noastre obișnuit; 
parașutarea de medicamente.

La mică înălțime trece acum un avion 
care brodează o perdea groasă ca de fum. 
Este firește același avion pe care, cu mîna 
ștreașină la ochi, țăranii muncitori de pe 
cgoarele patriei noastre — scrutând za
rea — l-au așteptat de atâtea cri. Deose
bit de preț'cs este ajutorul aviatorilor in 
lupta de distrugere a dăunătorilor de pe 
cgoarele patriei.

Evoluția avioanelor cu reacție a fost 
mult așteptată. Șl fără îndoială acest 
punct al programului a fost deosebit da 
atractiv. Chiar de pe p's'a d? beton a 
aeroportului decolează cu o viteză ame
țitoare un avion reactiv, pilotat de ofițe
rul Nicolae Lazăr. Cu greu pot urmări 
spectatorii gama figurilor de înaltă acro
bație aeriană a pilotului care săgetează 
zarea. Viteza avionului este atît de mare, 
incit zgomotul motorului se aude abia la 
cîteva clipe după trecerea avionului. 
Apare apoi,, sclipind argintiu. în zbor de 
s’~Te un alt avion cu reacție p'Iotat de 
ofițerul Ion Năstase, El execută răstur
nări, bucla și semibucla lui Nesterov și 
tonouri. într-o viteză uluitoare au trecut 
apoi deasupra aerodromului alte formații 
de reactoare sau aparate individuale ca~e 
au executat complicate fguri de înaltă 
acrobățG.

La mare înălțime zboară l'n 3 avioane. 
Din carlinga lor cad cu viteză neînchipuit 
de mare 3 mogildețe. La un moment dat 
deasupra mogîldețelor se ridică 3 umbrele 
uriașe.
. Cele trei avioane, îndep’ir.indu-și mi

siunea au d'spărut la orizont. Deasupra 
aerodromului alte avioane de mari pro
porții zboară greoi. Treptat își încetinesc 
viteza iar zumzetul lor de bondar amuțește 
parcă. Din pântecul mare se desprind pe 
rînd, cu mere viteză, mereu alte mogil
dețe. Secundele trec, iar clipele se scurg 
parcă mai greu. Pe aerodrom domnește 
încordarea. F'ecare clipă este din ce în ce 
mai palpitantă.

Mai iutii o ușoară dâră de praf argin
tiu șf apoi cupolele albe sau multicolore, 
mătăsoase ale parașutelor se desfășoară 
triumfătoare.

Zeci de parașuitiști împânzesc zarea cu 
mătasea lor multicoloră. E rîndul celor 
mai buni elevi ai școlii curajului să-șl 
demonstreze măiestria.

Mai mult decît oricând măreața de
monstrație a șoimilor patriei no,astre a 
fost o nouă dovadă a curajului, a măies
triei și tehnicii înalte, a disciplinei și dîr- 
zenlei încercaților noștri zburători, a con
dițiilor minunate pe care partidul și gu
vernul nostru le acordă dezvoltării conti
nue a aviației civile, sportive și militare.

VASILE RANGA

Vești

Și în îndepărtata regiune Kamciatka a început școala. 
Iată un grup de eleve, îndreptîndu-se vesele spre casă după 
terminarea lecțiilor.

La I septembrie, în mii de 
școli de învățămînt general a 
început noul an școlar. Mi
lioane de elevi, odihniți și cu 
forțe noi, și-au reluat cursu
rile.

In toate republicile din țară 
s-au desfășurat largi pregătiri 
pentru a asigura copiilor cele 
mai bune condiții de studiu. 
Au fost reparate clădirile șco-

lare. Utilajul școlilor a fost 
îmbogățit simțitor. Pentru 
procurarea de materiale didac
tice și utilaj necesar labora
toarelor, au fost cheltuite 300 
de milioane de ruble, cu 25 
milioane de ruble mai mult 
decît anul trecut.
Ministerul Învățământului din 

R.S.F.S.R. a tipărit în limba 
rusă peste 140 de milioane de

din țara constructorilor
exemplare de manuale. Insti
tutul școlilor naționale de pe 
lingă Academia de Științe pe
dagogice a R.S.F.S.R. a pre
gătit manuale în limba mater
nă la toate materiile pentru 
școlari a 46 de naționalități 
care locuiesc în R.S.F.S.R. 
Editurile republicilor unionale 
și autonome au tipărit de ase
menea milioane. de manuale. 
Au fost editate cărți, mono
grafii și materiale auxiliare 
de metodică pentru cadrele 
didactice.

In legătură cu introducerea 
in multe orașe a învățămîn- 
tului mediu general (de zece 
ani), rețeaua de școli s-a ex
tins considerabil.

Astfel, la 1 septembrie s-au 
deschis în R.S.F.S.R. aproxi
mativ 800 de noi școli de zece 
ani. Numărul elevilor în cla
sele a VIII—X-a a crescut cu 
350.000.

In noul an școlar au fost 
introduse modificări esențiale 
în conținutul activității școli
lor. Se introduc noi planuri și 
programe de învățămînt care 
vor contribui la restructurarea 
activității școlilor pe 
principiilor educației 
muncă.

baza 
prin

Cadre 
pentru agricultură

Academia de agricultură 
„Timiriazev“ din Moscova 
pregătește în fiecare 'an sute 
de tineri specialiști — agro
nomi și zootehniști, pedologi, 
agrochimiști, silvicultori. Anul 
acesta, mulți absolvenți ai

comunis mului
ț La 1 septembrie, pe întinsul Țării Sovietice și-au des-) 
1 chis porțile școlile și institutele de învățămînt superior. ] 
! Noul an de învățămînt pune noi și însemnate sarcini în ) 
(fața școlilor sovietice. Continuă cu succes trecerea de la 1 
î învățămîntul general în școlile de 7 ani, la învățămîntul j 
! general în școlile medii. Va crește numărul celor care pri- 
I mlnd diploma de maturitate se vor îndrepta spre uzine., j 
l șantiere, spre ogoare pentru a-și pune cunoștințele căpătate 
i în slujba întăririi patriei socialiste, al celor care vor păși ) 
I pragul institutelor de învățămînt superior. Statul sovietic ) 
I se îngrijește ca școlile să pregătească în condiții optime ) 
j cadrele de mîine ale economiei șl culturii sov.etice. j

velele scriitorului indian 
Krishna Chandar.

Tirajul total al cărților 
tate va depăși cifra 
1.000.000 de exemplare.

Viitorii medici

edi- 
de

din

re-Academiei au plecat în 
giunile de valorificare a pă- 
mînturilor înțelenite.

In prezent, Academia pri
mește un nou detașament^ de 
tineret. Recent au luat sfîrșit 
examenele de admitere în 
anul I al facultăților de agro
nomie, zootehnie, economie și 
al altor facultăți.

O parte din candidați au 
un stagiu de activitate prac
tică în agr'cultură. Roman 
Kudriaveț, care a fost admis 
în anul 1. a lucrat ca agro
nom în sovhozul „Stalineț" din 
regiunea Kemerovo. La Aca
demie au sos't numeroși can
didați din colhozurile 
hozuri'.e din Uniunea 
t'că. Aici de pildă, va 
mulgătoarea Evghenia 
nova, Erou al Muncii 
liste, din sovhozul „Gorodișce", 
din apropierea Moscovei, care 
a terminat cu succes cursurile 
școlii medii tehnice de agri
cultură.

Cartea în Azerbaidjan
editura de lite- 
copii și tineret

și sov- 
Sovie- 
învăța 
Agafo-
Socia-

Anul acesta 
ratură pentru 
din Azerbaidjan a publicat pe
ste 70 de titluri de

Un mare număr 
aparțin autorilor 
locali. Căpitanul 
„Daghestan“, D. Dadașev, în 
cartea 
bun 
munca tinerilor marinari din 
Azerbaidjan în tim.pul unei 
curse făcute în Anglia, Olan
da și în alte țări dn Europa 
Cartea studentului David Or- 
dubadlî „Pe drumurile vieții'' 
înfățișează munca. tinerilor 
petroliști din Azerbaidjan.

Au fost editate numeroase 
opere ale scriitorilor străini 
clasici și contemporani, prin
tre care figurează cartea „Cal
varul lui Sacco și Vanzetti“, 
a scriitorului american Ho- 
ward Fast, „Viață de orfan“ 
de Boleslaw Pruss, clasic al 
literaturii polone și altele. 
Vor apare de asemenea nu-

cărți.
de cărți 
naționali- 
motonavel

sa intitulată „Drum 
înfățișează viața ș’

Institutele de medicină 
Uniunea Sovietică s-au pregă
tit temeinic în vederea noului 
an universitar care a început 
de curînd. In anul I al facul
tăților de medicină și farma
cie au 
27.000 de 
decît în

In noul 
fac după 
învățămînt și după noi pla
nuri. Datorită noului pro
gram, medicii își vor însuși 
cunoștințe mai aprofundate 
în domeniul terapiei, chirur
giei și obstetricii. In progra
mul de învățămînt al tuturor 
institutelor de medicină este 
inclusă ca obiect de studiu 
roentgeno-radlo'ogia.

In scopul sporirii număru
lui de special'ști roentgenologi 
și radiologi în cele 30 de in
stitute de medicină s-au în
ființat catedre de roentgeno- 
radiologie.
Avîntul învăjămîntului 

în republicile sovietice
In deceniul dintre an'i 

1929—1938, în Letonia burghe
ză a fost redus simțitor nu
mărul liceelor, iar numărul 
elevilor s-a redus cu o pătri
me. încă în cursul primului 
an după instaurarea în Leto-

fost primiți peste 
studenți—mai mulți 
anul precedent.
an școlar studiile se 
un nou program de ■

ds

nia a orînduiră sovietice, nu
mărul elevilor a crescut cu 
30.000. In primul cincinal de 
după război au fost construite 
35 de clădiri de școli și au 
fost refăcute și reparate capi
tal 700 de școli, dintre care 
multe au fost lărgite simți
tor. In t'mpul celui de al 5-lea 
cincinal au fost construite alte 
30 mari clădiri pentru 
școli. In comparație cu anul 
școlar antebelic 1940—1941,
numărul școli'or medii din re
publică s-a întreit. Au fost 
deschise aproximativ 800 
internate.

In Letonia a fost introdus 
învățămîntul obligatoriu de 7 
ani. In șase orașe din republi
că — Riga, Liepaja, Daugav
pils Ventspils, Elgava și Re- 
zekne — aproape toți absol
venții școlilor de 7 ani urmea
ză cursurile școlilor medii.

In orașele și satele din re
publică au fost înființate 124 
de școli pentru tineretul mun
citoresc și sătesc.

Institutele de învățămînt 
superior din Letonia pregătesc 
în f'ecare an sute de specia
liști — pedagogi. In R S.S. Le
tonă există trei inst'tute peda
gogice și patru școli pedago
gice. Universitatea de stat a 
Letoniei și alte institute de 
învățămînt superior pregătesc 
de asemenea cadre de profe
sori.

In Țara Sovietică, pentru 
toți copiii a fost introdus învă
țămîntul general obligatoriu 
de 7 ani și se înfăptuiește pla
nificat trecerea la învățămîn
tul obligatoriu de 10 ani.

In Bașkirla, în trecut una î 
din cele mai înapoiate regiuni ? 
din Rusia țaristă. învață în < 
prezent toți copiii de vîrstă y 
școlară. La școli învață aproxi- Z 
mativ 600.000 de copii. Pînă la y 
Revoluția din Octombrie, în V 
școlile medii din republică în- Z 
vățau doar cîteva sute de <> 
elevi, dintre care doar 12 erau V 
bașkiri. z

In vederea noului an de în- < 
vățămînt, cele peste 5.000 de y 
clădiri de școli din Bașkirla z 
au fost renovate, aproviziona- <■ 
te cu combust’bil și utilate cu y 
materia'e didactice. Editura z 
de cărți din republică a edi- < 
ta< aproape 250.000 de ma- S 
nuale școlare în limba bașkiră. z

In Uzbekistan, unde pînă la <■ 
Revoluția din Octombrie la y 
fiecare 100 de locuitori existau z 
doar doi știutori de carte, în < 
prezent învață 1.279.000 de co- S 
p i. An de an crește numărul z 
clădirilor de șco'i din orașe și y 
din așezările colhozn'ce. In 
această toamnă, din mijloacele z 
alocate de stat, se vor construi <■ 
încă 199 de școli. Guvernul 
Uzbekistanu'ui a a'ocat pen- z 
tru învățămîntu'. pub’.ic <• 
1.700.000.000 de rub'e <■

în preajma deschiderii nou- z 
lui an de învățămînt. în 
R S.S. Uzbekă au avut loc <■ 
consfătuiri ale învățătorilor. V 
In cadrul acestora au fost a- Z 
nalizate noile planuri și pro- << 
grame școlare care vor contri- y 
bui la mai buna pregătire a Z 
elevilor la toate disciplinele și << 
care, îndeosebi, îi vor ajuta y 
să-și însușească bazele teh- z< 
nlcii. <<

->
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Chiulangiu 
din primele zile

Nelu Alexandru e în mare dilemă. | 
Nu știe ce să iacă mai întîi Văzduhul g 
e limpede și transparent ca în toiul 8 

8 verii, soarele puternic și chiar fier-1 
8 binte : un timp numai bun de ștrand, g 
8 Dar se pare că și gutuile încep să se 8 
8 coacă. _ 8
8 Totuși... Ce să facă mai întîi 7 Să g 
8 meargă la ștrand, ori în grădină la 8 
8 gutui 7 Grea socoteală... Le-ar face pe g 
| amândouă, că tare-i mai place lui și 8 
8 una și alta. Și pe urmă, după masă ar 8 
0 putea merge la cinema, la Timpuri

Noi. Apoi, pînă se înoptează ar 8
8
glVOt. Apoi, pi'liu SK vnvpmum u.' 6 
8 putea da o raiiă pe la terenul de sport. 8 
8 Ce plăcut e să stai cocoțat pe gard și jj 
| să faci galerie sportivilor. Nu-i așa ? 8 
8 Și pe urmă, seara, să adormi frînt de 8 
8 atîta zbenguială, o mai mare plăcere, g 
| Mama e acum plecată la fabrică, el 8 
8 a rămas singur, așa că trebuie să se | 
8 hotărască repede : la ștrand, ori la gu-? 
| tui 7 Deocamdată la gutui...
8 In vremea asta, în locul său din | 
| clasă, în banca lui, nu e nimeni. E gol g 
g și stingher locul părăsit. In dreapta 8 
8 și-n stînga, în față și-n spate, toate Ș 
8 locurile sînt ocupate. E o atmosferă 1 
g plăcută de studiu, plină de atenție și ’ 
8 interes pentru problema dată. Deși e g 
8 a doua sau a treia oră de matematică 8 
f de la deschiderea noului an, colegii lu | 
8 au și învățat lucruri noi. Numai Nelu g 
| Alexandru n-a învățat nimic. Numai 8 
8 el trage chiulul... ij
8 Oare ce-i de făcut 7 E neapărat ne- g 
g cesar să vină la el pionierii din deta- 8 
8 șament și să-l întrebe ce are de gînd ? g 
8 Da, într-adevăr, pionierii din grupa 8 
8 lui ar trebui să nu tolereze asemenea 8 
8 situație. Ar trebui să meargă la el și | 
8 să-l întrebe : „Așa crezi tu, Nelu 8 
g Alexandru, că ai să ajungi departe 7 8 
8 Așa crezi tu că ai să treci clasa a Vl-a? | 
8 Chiulangiu din primele zile de școală? 8 
g Pionier chiulangiu ? Să știi, că noi nu 8 

mîndrim de loc cu unul ca tine.“ Ș
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de prejudecăți de tot soiul, încearcă 
se împotrivească uneltirilor șamanu- 
vrăjitorului Bicinga, în care încap 

întrezărească un hoț abil mascat în

ne

S. TOMESCU

Mult timp va ră
mîne în amintirea lo
cuitorilor din Orașul 
Stalin spectacolul 
cu piesa „Liceenii“' 
interpretat de colec
tivul artiștilor amatori de 1-a Institutul Fo
restier. Acest spectacol s-a bucurat de 
succes deoarece el a reușit să transmită 
bogăția de idei care stă la baza piesei, a 
emoționat făcînd pe toți cei aflați în sală 
să participe la bucuriile și durerile eroi
lor înaintați ai piesei. Poate că tinerii in- 
terpreți nu ar fi reușit atît de bine în 
munca lor dacă piesa nu ar fi fost apro
piată de problemele vieții lor studențești, 
dacă nu ar fi regăsit în piesă cîte o păr
ticică din sufletul lor în frământările ti
nerilor luptători împotriva țarismului. 
Iată de ce au muncit ei cu dragoste și 
pasiune la realizarea acestui spectacol.

Piesa „Liceenii“ de I. Treniov surprinde 
un episod din lupta elevilor unei școli din 
Rusia împotriva înăbușirii aspirațiilor lor 
spre o viață mai bună de către autori
tățile școlare, împotriva tiraniei țariste.

Cît de mare este deosebirea între viața 
eroilor piesei „Liceenii“ și aceea a tineri
lor studenți care o interpretează astăzi ! 
Olga Cernicikina a fost înlăturată din 
școală deoarece se sfătuia cu colegii ei 
despre ceea ce trebuiau să facă pentru ca 
oamenii să trăiască mai bine, mai frumos.

Și nu puțini au fost aceia care, privind 
desfășurarea piesei, s-au gîndit cît de lu
minoasă, bogată și plină de bucurie este 
viata tineretului nostru astăzi, ce condiții 
minunate de dezvoltare are. Iată studenți 
care își pot folosi atît de plăcut și intere
sant timpul liber jucînd spectacole pe 
scena Teatrului de Stat și se pot îmbogăți 
sufletește dînd viață uno,r eroi, avînd la 
dispoziție tot ce le trebuie: costume, re
cuzită etc. Să povestim cîte ceva despre 
felul cum s-a creat acest spectacol.

★

In sala de repetiție a Institutului Fores
tier din Orașul Stalin se făceau ultimele 
pregătiri pentru prezentarea piesei „Lice-

„Scînteia tineretului“
Pag. 2-a 6 septembrie 1955

Romanele unui iubitor al vieții
din nordul îndepărtat ')

N.

In „Editura Tineretului“ au apărut 
acum cîtva timp cărțile scriitorului sovie
tic Nikolai Zadornov intitulate „Ținut în
depărtat”, „Spre ocean" și „Tătucul 
Amur”. Acțiunea acestor romane se pe
trece în urmă cu ani în nordul înde
părtat al Rusiei și este închinată descrierii 
traiului înapoiat al popoarelor de pe acele 
meleaguri, nanaienii (golzii) și ghileaeii 
precum și luptei elementelor progresiste 
din sinul societății rusești pentru civili
zarea acestor popoare, pentru dezvolta
rea acestor regiuni spre gloria patriei lor.

Cele trei cărți abordează fiecare cîte 
un aspect al acestei probleme, cu reve
niri asupra evoluției unor personaje d.in 
volumele anterioare, autorul reușind ast
fel să ne redea o cuprinzătoare frescă a 
vieții locuitorilor din preajma fluviului 
Amur, a evenimentelor petrecute în 
această regiune în secolul trecut.

în romanul „Ținut îndepărtat“,
Zadornov introduce cititorul în atmosfera 
sălbatică a ținutului de la Amur, a Prea- 
muriei. în mijlocul unej naturi plină de 
bogății mult prețuite în toată lumea, tră
iesc în condiții mizere, popoarele băști
nașe. Lipsa de legături permanente cu 
alte popoare, existența unei clime aspre, 
exploatarea de către aventurieri străini, 
toate acestea mențin poporul în întune
ric și sărăcie, lăsîndu-1 pradă forțelor 
dezlănțuite ale naturii. Bogăția acestor 

imeleaguri a împins negustorimea manciu- 
riană, japoneză, chineză, precum și pe 
emisarii capitaliștilor americani și en
glezi să jefuiască în mod organizat a- 
ceste popoare, folosind mijloacele cele 
mai crude pentru îndobitocirea sărma
nilor oameni lipsiți de apărare. Uneori 
din mijlocul acestei populații se ridică 
elemente care nu se împacă cu nedrepta
tea, caută să înțeleagă de ce sînt atît de 
năpăstuiți. Iată de pildă, pe cei doi fii 
ai bătrînului La : Udoga și Cimboka, vâ
nători iscusiți care, deși cuprinși ei în- 
ȘiȘi ' 
să 
lui. 
Să 
chip de sfânt. La aceasta contribuie și fap
tul că Udoga și Cimboka sînt martorii 
unor scene în care negustorii manciurieni 
și chinezi îi cer șamanului să-i slujească 
în acțiunile lor tîlhărești. Bătrînului șa
man, căruia nu-i displac nici blănițele de 
zibelină pe care le ia cu de-a sila de la 
vînători, nici darurile negustorilor, con
simte să lucreze în interesul lor. Cim
boka, cerîndu-i sfatul atunci cînd do
rește să se însoare, își dă din nou seama 
cît e de mîrșav șamanul și încearcă să-l 
omoare crezînd că astfel scapă lumea de 
nenorociri. Dar Bicinga reușește să scape 
și ațîță pe localnici împotriva lui Cim
boka și a soției sale Odaka, invocînd su
perstiția după care doi tineri din același 
neam nu se pot căsători fără a comite un 
mare păcat. Descriind momentul cînd 
tînăra și frumoasa Odaka este linșată, 
N. Zadornov creează o imagine zgudui
toare a suferințelor acestor popoare ți-

— *) Editura tineretului — NIKOLAI 
ZADORNOV : „Ținut îndepărtat”, „Spre 
ocean” și „Tătucul Amur", 

STUDENȚII
enii“. Tinerii artiști amatori — stăpîni pe 
roluri — trăiau, se dăruiau personajelor. 
Regizorul Teatrului de Stat din Orașul 
Stalin — Mihall Pascal — îi privea cu 
atenție. Se pare că nu era pe deplin mul
țumit. Nu i-a fost ușor tînărului regizor 
să găsească împreună cu tinerii artiști 
amatori calea spre închegarea și omoge
nizarea spectacolului.

Mult a muncit el pentru a o ajuta de 
pildă pe interpreta Olgăi Cernicikina — 
Jeni Vasilescu — care trebuia să imprime 
personajului mai multă dîrzenie și stăpî
nire. De aceea a rugat-o să reia finalul. 
Duioșia Olgăi Cernicikina, sensibilitatea ei 
puteau fi mai lesne trăite de interpretă. Și 
aceasta fiindcă Jeni Vasilescu este o fire 
mai visătoare, cu un suflet cald, asemenea 
eroinei. Tocmai de aceea regizorul a ales-o 
pe ea pentru acest rol. A ajutat-o și el 
și un actor de la teatru pentru a o face 
să înțeleagă profund trăsăturile sufletești 
ale eroinei. Studentă în anul IV la Silvi
cultură, Jeni Vasilescu avea mult de în
vățat. Cu toate acestea ea își găsea timp 
să meargă la repetiții, s’ă-și studieze rolul. 
Uneori seara, după cursuri, închizînd plan
șele și proiectele pentru facultate, Jeni se 
reîntorcea la Olga Cernicikina. Trăia ală
turi de Olga durerile și suferințele ei, se 
bucura odată cu ea. O colegă a găsit-o 
într-o zi p.g Jeni plîngînd. S-a speriat și 
crezînd că este vorba de un insucces la 
școală, a încercat s-o îmbărbăteze. Dar 
greșise. Jeni Vasilescu este printre primele 
studente din grupă la învățătură.

— Atunci de ce plîngi ? a întrebat-o.
Jeni nu a putut să-i povestească. 

Era prea emoționată. Tocmai citise în 
pie«ă scena cînd Olga Cernicikina a fost 
dată afară din școală pentru că iubea drep
tatea, pentru că dorea să se respecte 
demnitatea de om. Această nedreptate a 
zguduit-o profund.

Jeni a repetat încă odată și apoi încă 
odată rolul. Trebuia să fie asemenea Ol
găi, să privească cu fruntea sus pe duș
manii poporului. In cele din urmă regizo
rul a fost mulțumit.

...Seara, la spectacol, Aurel Grama a ve

de către nemiloșii ex-nute în înapoiere 
ploatatori.

în urma acestei 
de durere se refugiază la niște loci (ruși 
colonizați în,aceste locuri). Sentimentul 
de prietenie pe care îl nutrește băștina
șul față de poporul rus este o expresie 
a recunoștinței întregului său popor față 
de atitudinea civilizată, prietenoasă și 
sinceră a acestora. Umanismul cald, pro
priu poporului rus, faptul că locii nu-i vî- 
nau ca pe niște fiare pe golzi și ghileaci 
și nu-i exploatau la singe, a lăsat urme 
neșterse în sufletele acestor oameni sim
pli. De la poporul rus, băștinașii învață 
să trăiască mai bine, primesc sfaturi pre
țioase, își perfecționează meșteșugul vî- 
nătoresc. Iată de ce numele de loci (ruși) 
e sinonim pentru localnici cu noțiunea 
de bunătate, libertate.

în schimb, numele pe care-1 dădeau 
exploatatorilor străini exprima întreaga 
teamă în fața asupririi și jafului. 
Aflîr.d de apropierea acestora din urmă, 
băștinașii nu știau cum să fugă mai re
pede să-și ascundă copiii și femeile, pen
tru a nu fi jefuiți și batjocoriți. Suges
tive sînt In acest sens episoadele istori
sind escalele pe aceste țărmuri ale bale- 
nierelor străine.

în cartea „Spre ocean“, (cel de al II- 
lea volum) autorul se ocupă de expediția 
navigatorului rus Nevelskoi spre regiu
nile Preamurlei. Pentru început Nikolai 
Zadornov descrie în culori realiste atmos
fera ce domnea in acel timp în aparatul 
de stat țarist, seoțînd la iveală mașinațiu- 
nlle cancelarului Nesselrode, reprezen
tant tipic al aristocrației cosmopolite, 
care — deși ministru al Rusiei — nici 
nu cunoștea limba rusă, fiind gata să 
vîndă interesele țării oricui l-ar fi plătit 
mai bine. Așa se explică de altfel încer
carea sa de a da în stăpânire imperialis
mului britanic ținuturile îndepărtate atît 
de bogate în șur și blănuri, ale Siberiei 
și malurile Amurului, —• aparținând de 
fapt Rusiei. Interesele străine se opuneau 
dezvoltării acestor regiuni tocmai fiindcă 
aceasta reprezenta cheia pentru crearea 
unei flote rusești puternice, deci a unei 
puteri maritime care le-ar fi concurat. 
Nesselrode tolerează și înlesnește chiar ca 
baleniere străine și diverși spioni să cir
cule nestînjeniți în ținuturile Amurului, 
căutând din răsputeri să zădărnicească 
planurile patrioților ruși care cereau gu
vernului rus să dea atenție propășirii 
acestor regiuni. Burghezia engleză, conști
entă de importanța regiunilor acestea pen
tru dezvoltarea negoțului cu Orientul, tri
mitea în așa zise expediții științifice tot 
felul de spioni pentru a pregăti terenul în 
vederea unei eventuale debarcări. Un ast
fel de om „de știință“, e Austen, venit să 
caute, chipurile osemintele navigatorului 
englez John Franklin (1786-1847). Austen 
gîndește că : „Cu cît vor rămîne mai in- 
culți rușii, cu atît va fi mai bine pentru 
noi. Trebuie să-i convingem că sînt un po
por continental, popor de agricultori, inca
pabili de viață maritimă, incapabili de 
știință, de tehnică și de organizare moder
nă. Rușii nu trebuie îndepărtați numai 
de la mare, ci mai ales trebuie bine în
grădiți“. Această atitudine a capitaliștilor 
străini față de poporul rus se des
prinde mereu din mersul acțiunii roma
nului. Cancelarul imperial, Nesselrode, 
folosindu-se de calitatea sa de sfătuitor 
intim al țarului, pune mari greutăți în 
calea trimiterii de expediții rusești în 
aceste regiuni;

în mijlocul curții imperiale corupte, 
lipsite de dragoste față de țară, apare 
figura viguroasă, optimistă a căpitanului 
de vas Nevelskoi, care — în ciuda tutu
ror piedicilor — reușește să organizeze to
tuși o expediție de ridicare hidrografică 
a căilor de acces spre gurile Amurului, 
împreună cu simplii marinari ruși, el 
face uha din cele mai mari descoperiri 
geografice pentru Rusia, corectând harta 
Amurului alcătuită greșit de navigatorul 
francez La Perouse în 1787. Nevelskoi a 
„îndrăznit“ să facă fără încuviințarea 
guvernului reacționar aceste cercetări 
hidrografice. Mult timp după aceea; Nes
selrode s-a străduit să împiedice cunoaș
terea descoperirii făcute de Nevelskoi 
deoarece erau în pericol interesele străine 
cărora era aservit. Dar perseverența și 
dragostea nețărmurită față de patrie a lui 
Nevelskoi l-au dat tăria necesară pentru 
a învinge. In acțiunea sa eroică el a fost 
ajutat de simpli marinari ca și de local
nicii care auzind că a venit un vas cu loci 
(ruși) n-au precupețit nici un efort pen- 

crime Cimboka sfîșiat

PE SCENĂ
nit cu un curs gros la subțioară. în pauza 
dintre acte mai putea repeta. A doua zi 
avea examen la mecanică. S-a privit în 
oglindă cîteva minute, trebuia să se ma- 
chieze. Obrazul îi era palid, ochii încercă
nați. Toată ziua stătuse închis în biblio
tecă, studiase. A zîmbit ironic. In cap îi 
jucau nenumăratele reguli și probleme din 
curs.

— Acum sînt Adamov — și-a șoptit așe- 
zîndu-și cu grijă peruca. Apoi a intrat în 
scenă.

Cînd 1 s-a propus lui Aurel Grama să 
interpreteze rolul lui Adamov, acesta a 
arătat un oarecare interes. Să citesc rolul 
mai întîi, și vom vedea, a spus. El este 
un om cu un larg orizont cultural. Citește 
multă literatură, îl pasionează muzica și 
teatrul. Tocmai de aceea nu s-a grăbit să 
primească un rol pe care nu-1 cunoștea.

— Voi juca — a răspuns peste cîteva 
zile.

Rolul era cu atît mai greu cu cît tînă- 
rul Grama trebuia să interpreteze un per
sonaj mai vîrstnic. Dar el s-a străduit să 
redea adevăratul chip al profesorului Ada
mov, un cîine de pază al țarismului în 
toată josnicia lui.

Studiind epoca, privind critic personajul 
el a reușit să-l redea veridic, convingător. 
Aceasta pentru că Grama a simțit pe 
pielea lui ce înseamnă exploatarea capi
talistă, nedreptatea socială. Fiul unui 
muncitor mecanic participant la greva de 
la Grivița din 1933, el a rămas orfan încă 
de mic. A reușit să învețe cu multe sacri
ficii. I-a fost dragă cartea- De aceea stu
diază cu grijă nu numai în domeniul me
seriei pe care și-a ales-o, ci în așa fel 
încît să se formeze multilateral.

Urmărindu-i pe scenă expresia feții, ob
servi că redă cu finețe — în ciuda ma
chiajului nu prea izbutit — toată gama 
sentimentelor lui Adamov. Iată-1 perfid, 
cinic, propunîndu-i Cernicikinel să declare 
că a făcut parte dințr-un cerc politic ile
gal, apoi plin de răutate, cu buzele strânse 
într-o crispare furioasă, atunci cînd în
țelege că nu poate înfăptui ceea ce pusese 
la cale. Grama nu face parte pentru

„întinderea Rusiei e
— spune botanistul

tru a-și arăta dragostea față de poporul 
rus, sprijinind cu bucurie expediția. Reîn- 
tîlnim cu acest prilej unele personaje din 
prime carte, aflînd astfel despre continua
rea destinelor lor.

în cea de a treia carte „Tătucul Amur“, 
autorul revine la descrierea vieții care 
se statornicise în acele regiuni, odată cu 
venirea colonizatorilor ruși. Țăranii ple
cați din Rusia, de pe locurile Pe care le 
stropiseră cu sudoarea și cu sângele lor, 
veneau și se stabileau aici unde nădăj- 
duiau să trăiască o viață mai bună și să 
scape de asuprirea autorităților țariste.

Arătînd totuși că evadarea aceasta nu 
aducea țăranilor eliberarea mult dorită, 
cartea e străbătută de optimism, de în
crederea oamenilor simpli în viitorul fe
ricit <al patriei lor. 
și măsura durerii
Maximov — dar va veni și vremea cînd 
întinderea aceasta va fi măsura bucuriei 
și fericirii ei“. Marile calități ale poporu
lui rus, umanismul ca și dragostea sa de 
muncă creatoare se vede în toate acțiu
nile coloniștilor. începutul de civilizare 
pe care aceștia îl fac în Preamuria apare, 
ca un preludiu al marilor .transformări 
pe care le va aduce Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie. Iată-i defrișînd 
pădurea cu unelte rudimentare, nlvelînd 
pămîntul, cultivînd grîu, zarzavaturi, reu
șind să crească animale nemaiîntâlnite 
pe acele meleaguri. De la ruși au învățat 
golzii să lucreze pămîntul, să mănânce 
alimente substanțiale, să-și îngrijească să
nătatea. Pentru băștinași, rușii erau mai 
mult decît prietenii lor. La ei veneau să 
ceară ocrotire bieții golzi atunci cînd bo
gătașii și negustorii străini căutau să le 
fure vînatul, să le fure fetele sau ne
vestele, cînd li se îmbolnăveau copiii. 
Urmărind în această carte începuturile de 
civilizare a băștinașilor, autorul creează 
reușite portrete de țărani ruși care au 
contribuit în mare măsură la această 
operă. Iată-1, de pildă, pe Egor, cel ce 
începe primul să cultive pămîntul în acele 
locuri, reprezentînd întruchiparea mari
lor calități ale țăranului rus. Harnic, Se
tos de dreptate, sever față de el și de cei
lalți, dornic de a cunoaște cît mai multe, 
Egor luptă împotriva celor care, pierzînd 
orice speranță într-o viață mai bună, în
cepeau să lenevească, să renunțe la mun
că. Alături de el și băștinașii devin mai 
curajoși, harnici, prind dragoste de muncă, 
în același timp autorul descrie procesul 
diferențierii de clasă, care se petrece acolo 
și care are urmări asupra fizionomiei mo
rale a diverșilor colonizatori ruși. Ivan 
Berdîșov, de exemplu, om curajos și deș
tept, reușind să-și încropească o oarecare 
bunăstare, devine cu timpul hrăpăreț și 
ajunge să folosească aceleași metode ca 
și negustorii chinezi, pentru a stoarce de 
la băștinași cît mai multe blănuri. în 
acest fel însă, el se izolează de ceilalți 
țărani care-i dezaprobă atitudinea. Un 
aliat al său întru spolierea indigenilor 
este și popa care e 
lacom și necinstit.

Cu multă căldură 
riie oamenilor simpli 
porului nanaian ca : Daimbo cel viteaz, 
Deldika, soția lui Ivan etc. Reîntîlnim 
de asemenea în aceste pagini pe băt rinul 
Udoga, care a avut un rol de seamă în 
îndrumarea expediției lui Nevelskoi.

★
Aceste trei cărți își sfîrșesc acțiunea 

înainte de revoluție și ca atare nu pre
zintă aspecte din viața nouă a popoare
lor din nordul îndepărtat trezite la viață 
liberă odată cu instaurarea Puterii Sovie
tice. Cu toate acestea, cititorul vede 
limpede din aceste pagini istorisind des
pre trecut, acele forțe care, mai târziu, 
sub conducerea Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice au luptat pentru dărî- 
marea asupririi și au construit o nouă 
viață pe aceste meleaguri. Faptul că au
torul arată ajutorul deosebit pe care l-au 
dat țăranii ruși colonizați aici .pentru dez
voltarea acestor regiuni, pentru civili
zarea popoarelor băștinașe, ilustrează 
ideea că prietenia dintre aceste popoare 
a făcut ca victoria împotriva forțelor în
tunericului să aibă loc mai repede, mai 
deplin.

Marea literatură sovietică ne-a dat alte 
cărți ca „Alitet pleacă în munți“ de Ti- 
hon Semușchin, „Renul cel iute de pi 
cior“ de N. Șundik și altele, care vorbesc 
despre-traiul civilizat de azi al popoarelor 
din nordul îndepărtat al Uniunii Sovie
tice.

de fapt un negustor

ne sînt redate chipu- 
din rîndurile po-

S. LUPU

prima oară dintr-un 
efectiv de artiști 
amatori și desigur că 
atunci cînd va deve
ni inginer, va căuta 
să formeze la locul 

său de muncă, împreună cu tinerii mun
citori o echipă de teatru.

★
Cei care au prilejul să-l vadă pe Florin 

Hasnaș interpretînd rolul lui Pavel Voro- 
nin din piesa „Liceenii“, rămîn puternic 
impresionați de jocul său. Hasnaș este de? 
gajat pe scenă, trăiește fiecare cuvînt pe 
care-1 pronunță.

Despre Florin Hasnaș se poate spune că 
are ceea ce se numește talent.

Pe Florin Hasnaș l-a atras încă de tînăr 
teatrul, a dorit chiar să se facă actor. Deși 
n-are decît 23 ani, Florin a interpretat în 
diverse formații de artiști amatori multe 
roluri. La 16 ani a interpretat rolul unui 
bătrîn miner, din piesa „Macar Dubra- 
va“, a jucat de asemenea în „Confrunta
rea” și în alte piese.

Florin este hotărât să devină inginer, 
dar pasiunea pentru teatru nu-i dă pace. 
Florin Hasnaș își va alege desigur în viață 
calea spre care are cele mai multe apti
tudini, avînd toate condițiile pentru 
acesta.

Dar nu numai interpreții despre care 
am pomenit aci au merite în realizarea 
spectacolului. Sînt desigur mult mai 
mulți. Cu râvnă a muncit și Virgil Dună- 
reanu care a trebuit să studieze și rolul 
bătrînului Cernicikin, să asigure și regia 
tehnică a spectacolului. Faptele au dove
dit că a putut face cu cinste față ambelor 
sarcini — nu ușoare — pe care le-a pri
mit din partea colectivului.

★
Am plecat de la spectacolul tinerilor 

artiști amatori de la Institutul Forestier 
din Orașul Stalin cu sufletul plin de bu
curie. Entuziasmul, pasiunea tinerilor ar
tiști nu poate să nu te emoționeze, să nu 
te bucure. Condițiile create lor, începând 
cu sprijinul regizorului unui teatru și ter
minând cu sala de spectacole care le este 
pusă la dispoziție, precum și costumele, 
recuzita care le-au fost date, îți vorbesc 
despre viața nouă a tineretului nostru, 
despre condițiile de dezvoltare făurite ti
nerilor în anii regimului de democrație 
populară.

ADA SIMIONESCU

In anii cincinalului Uzinele metalurgice „Progresul“ de la Brăila au început 
să producă noi mașini necesare industriei noastre. După escavator, screper, ru
lau -compresor, cazan de înaltă presiune, un nou produs vine să complecLeze rea
lizările bravilor metalurgiști brăileni.

în fotografie: noul produs, gaterele de 32 de țoii. O ultimă revizie și ele 
vor lua drumul întreprinderilor de prelucrare a lemnului.

Foto: AGERPRES

Cum trebuie recoltată și păstrată 
sămînța de porumb

în lupta pentru obținerea de recolte bo
gate la porumb, în afară de metodele 
agrotehnice recomandate să se aplice în 
cultura acestei plante, un rol deosebit de 
important îl are și folosirea seminței 
hibride de porumb.

In practica culturii porumbului se reco
mandă pe baza rezultatelor experimentale 
obținute, folosi reia pe scară cît mai largă 
a seminței hibride de porumb. Culturile 
obținute pe această cale asigură un spor 
de producție de 15—25 la sută față de 
soiurile raionate pentru regiunea respec
tivă. Astfel, la Stațiunea experimentală 
agricolă de la Lovrin, regiunea Arad, fo- 
losindu-se sămînța hibridă de porumb, s-a 
obținut în anul 1953, în cultura mare, o 
producție de 10.870 kg. porumb boabe la 
hectar.

Sămînța hibridă de porumb se obține 
prin încrucișarea a două soiuri de po
rumb cu baze ereditare diferite. De obi
cei, ca soi mamă se recomandă soiul ra- 
ionat pentru regiunea respectivă, sau un 
soi de porumb productiv, bine adaptat 
condițiilor naturale locale.

Sămînța hibridă pentru însămînțările 
viitoare se ia numai de la rîndurile cu 
plante de porumb castrate, adică de la 
soiul mamă, avîndu-se grijă să se aleagă, 
încă din lan, plantele'de la care vom re
colta știuleții pentru sămînță. Plantele 
de la care vom recolta știuleții pentru să
mînță, trebuie să îndeplinească anumite 
condiții. Astfel, ele trebuie să fie bine 
dezvoltate, cu tulpina dreaptă, viguroase 
și bine înrădăcinate. Totodată este ne
cesar ca ele să fie bine înfrunzite și să 
fie complect sănătoase, fără urme de tă
ciune sau alte boli. Pentru ca să cunoaș
tem plantele de pe care vom recolta la 
coacere știuleții de sămînță, ele se în
seamnă cu cîte un fir de lînă sau o șu
viță de pînză colorată.

în condițiile normale de vegetație se 
recomandă ca recoltarea știuleților pentru 
sămînță să se facă în stadiu de coacere 
deplină a plantelor, adică atunci cînd 
frunzele, tulpina și pășunile sînt complect 
galbene. De asemenea, stabilirea momen
tului de recoltare se mai face și prin apă
sarea cu unghia a boabelor. Cînd boa
bele sînt tari, opun rezistență și au că
pătat culoarea specifică, avem siguranța 
că porumbul, se află în stadiul de coacere 
deplină, deci putem începe recoltatul știu
leților de pe plantele alese. în condițiile 
naturale din acest an însă, cînd porum
bul este mult întîrziat în vegetație, este 
bine să se aplice metodele recomandate 
de specialiști pentru grăbirea coacerii 
porumbului.

După recoltarea știuleților din lan și 
după curățirea lor de pănuși, știuleții se 
cercetează fiecare în parte, făcîndu-se o 
alegere a lor. Pentru sămînță se vor alege 
numai știuleții care, de asemenea, îndepli
nesc unele condiții. Astfel, știuleții tre
buie să fie copți bine și deplin sănătoși 
la boabe și cocean, să aibă o formă cît 
mai cilindrică, să nu fie prea îngroșați la 
bază sau mult subțiați la vîrf. Știuleții 
cu vîrful ramificat vor fi înlăturați. De 
asemenea trebuie ca atît vîrful cîit și baza 
știuletului să fie bine acoperită cu boabe 
și să nu prezinte goluri în restul știule
tului, rîndurile de boabe să fie drepte și

200 hectare pentru sâmînțâ hibrida de porumb
în ultimii ani în regiunea Iași a început 

să ia o mare extindere metoda producerii 
și folosirii seminței hibride de porumb. 
După experimentările făcute în anii 1949- 
1954 la Stațiunea experimentală agricolă 
Tg. Frumos, hibrizii de porumb au dat un 
spor de recoltă de aproape 400 kg. de 
porumb boabe la hectar, față de soiurile 
raionate. în centrul Moldovei, sămînța 
hibridă de porumb a fost obținută prin 
încrucișarea soiurilor „galben timpuriu“ 
și „portocaliu de Tg. Frumos'“.

Văzînd avantajele culturii de porumb 
cu sămînță hibridă, multe gospodării 
agricole colective, printre care cele din 
Bălțați, Buznea, Lungani, Zmeu și Holm 
au făcut, sub îndrumarea inginerilor

Va crește suprafața cultivată
In regiunea Cluj, culturile de porumb 

hibrid ocupă suprafețe tot mai mari. în 
acest an, numai gospodăriile agricole de 
stat au semănat 40 de hectare cu porumb 
din soiurile recomandate de stațiunile ex
perimentale agricole Cluj și Cîmpia 
Turzii, pentru producerea seminței hi
bride.

La gospodăria agricolă colectivă din 
comuna Papiu Ilarian, raionul Luduș, cul
tura de porumb obținută din sămînță hi
bridă este mult mai dezvoltată decît cul
turile obișnuite. Recolte mari de peste 

îndesate, iar boabele să fie bine prinse 
de cocean.

Știuleții aleși în baza criteriilor de mal 
sus, după ce au fost curățați de pănuși, 
se expun cîtva timp la soare, ferindu-i 
de umezeală. Astfel, sub acțiunea tem
peraturii din timpul zilei și a vîntului, 
ei vor pierde o însemnată cantitate din 
apa pe care o conțin imediat după re
coltare, ușurînd în felul acesta păstrarea 
lor peste iarnă. în timpul nopții știuleții 
se vor acoperi sau se vor pune la adă
post, pentru ca să nu prindă umezeală 
din nou.

O importanță deosebită pentru păstra
rea însușirilor biologice și fizice ale se
minței hibride de porumb și, în special, 
pentru conservarea puterii de germina
ție a boabelor, o are modul de păstrare 
paste iarnă a știulețilo.j- de porumb. După 
uscarea prealabilă ța soare a știuleților de 
porumb, aceștia se depozitează, pentru 
păstrarea peste iarnă, în încăperi uscate, 
bine aerisite, oare să permită ferirea știu
leților de îtnghet. Pentru acest lucru se 
pot folosi și podurile caselor, grajduri
lor, sau magaziile în care nu pătrund ge
rul, și umezeala. în aceste încăperi, știu
leții de porumb destinați pentru sămînță 
nu se vor păstra în grămezi, ci în straturi 
subțiri, așezați pe etajere, atelaje, sau le
gați de pănuși doi cîte doi și agățați de 
grinzi, traverse, sau de cuie bătute în pe
reți sau în grinzi. în nici un caz știule
ții de porumb pentru sămînță nu se vor 
păstra în timpul iernii în locuri expuse 
intemperiilor, .pentru că gerul și umezeala 
atacă puterea de germinație a semințe
lor., le fac să-și piardă din valoare, să nu 
mai fie bune. Experimental s-a dovedit 
că la porumbul de sămînță păstrat în me
diu uscat, bine aerisit, puterea de germi
nație a semințelor s-a menținut foarte 
bine, pe cînd la cel păstrat în mediu 
expus umezelii și gerului, germinația a 
fost foarte slabă.

Cultura de porumb provenită din să
mînță hibridă nu asigură obținerea unor 
recolte sporite numai în primul an de 
cultură. Experiențele făcute în cadrul In
stitutului Unional de Genetică și Selecție 
„T. D. Rîsenko“ din U.R.S.S., au dovedit 
că si în anul al doilea și al treilea de 
cultură, porumbul provenit din sămînța 
hibridă dă un spor susținut de producție, 
obținîndu-se culti ' viguroase și produc
tive, care întrec producția soiurilor pă
rinți. In primul an de cultură însă, spo
rul de recoltă este mai mare decît în cei
lalți ani. în acesit caz, porumbul de să
mînță se alege în fiecare an, în lan și la 
recoltare, așa cum s-a arătat mai sus.

Respectînd măsurile recomandate mai 
sus, vom avea asigurată sămînță hibridă 
de porumb de bună calitate, pentru se
mănăturile anului viitor. Avînd sămînță 
de calitate bună, aplicînd întocmai și la 
timp măsurile agrotehnice indicate în cul
tura acestei plante, vom reuși să obținem 
producții mari de porumb la hectar. Ti
nerilor agronomi la revine sarcina de a 
populariza cît mai larg metoda de obți
nere a seminței hibride de porumb de ca
litate și folosirea ei în producție, cheză
șie a obținerii! unor recolte bogate de po
rumb.

Ing. agr. AURORA NANCU

agronomi, culturi speciale de porumb 
pentru obținerea de sămînță hibridă. De 
asemenea, gospodăriile agricole de stat 
produc însemnate cantități de sămînță hi
bridă de porumb.

în întreaga regiune, gospodăriile agri
cole de stat și gospodăriile agricole colec
tive au însămânțat în acest an porumb cu 
sămînță hibridă pe o suprafață de 200 ha. 
In anul viitor vor fi extinse în regiunea 
Iași atît culturile de porumb pentru pro
ducerea seminței hibride, cît și suprafe
țele ce vor fi însămînțate cu sămînță hi
bridă obținută în acest an. Vor fi folosite 
de asemenea semințe din culturile hi
bride, deoarece acestea dau și în anul 
doi sporuri însemnate de recoltă față de 
soiurile raionate.

cu porumb hibrid
3000 kg. de porumb boabe la hectar vor 
obține și colectiviștii din raionul Zalău, 
care au însămînțat mari suprafețe cu să
mînță hibridă obținută prin încrucișarea 
soiurilor „Arieșan“ și „Galben timpuriu“.

în regiune se fac acum pregătiri în va- 
derea recoltării, sortării și păstrării în 
bune condiții a seminței hibride. în anul 
viitor, în regiunea Cluj suprafața cul
tivată cu porumb pentru producșrsa da 
sămînță hibridă va crește cu 50 la sută, 
iar suprafața cultivată cu sămînță hibridă 
cu peste 200 la sută.



In preajma deschiderii noului an 
de învățămînt politic U. T. M.

★

Cum am instruit
Seria I a cursului de instruire a pro

pagandiștilor U.T.M. din regiunea Baia 
Mare și-a încheiat cursurile.

Munca desfășurată cu această serie s-a 
dovedit a fț bine organizată și la un ni
vel mult m>ai înalt decît în anii prece- 
iflenți. Lecțiile, ca de piildă industrializa
rea socialistă a țării noastre, nu numai că 
au îmbogățit cunoștințele cursanților. dar 
eu clarificat și o serie de confuzii existen
te. . Așa de exemplu, propagandiștilor li 
s-a explicat că măsurile luate de partid 
și guvern pentru lichidarea rămînerii în 
urmă a agriculturii și ridicarea ei pe o 
treaptă mai înaltă presupune faptul că 
industrializarea țării Se realizează pe mai 
departe prin dezvoltarea ramurilor indus
triei grele cu pivotul ei, industria con
structoare de mașini.

Din lecții ca : „Planul cooperatist al lui 
Lenin“ șî ,,Politica partidului în vederea 
creșterii producției agricole vegetale și 
animale“, cursanții și-au însușit proble
mele teoretice ce stau Ia baza politicii 
partidului nostru în opera de transfor
mare socialistă a agriculturii.

Conducerea cursului, sprijinită efectiv 
de biroul regional U.T.M., a pus un accent 
deosebit și pe activitățile cultural-educa
tive sau sportive Aceste activități au 
avut ca scop principal să îmbogățească 
cunoștințele cursanților șl să-l înarmeze 
în vederea ridicării muncii organizațiilor 
de bază U.T.M. de la sate. Astfel, noi am 
organizat o vizită la gospodăria agricolă 
colectivă „Steagul lui Lenin“ din Păuleș- 
ti, imediat după predarea și seminariza
rea lecțiilor cu privire lia politica parti
dului pentru transformarea socialistă a 
agriculturii.

Președinta gospodăriei colective, tovară
șa Maria Zidaru, a făcut cu această oca
zie o expunere în fața propagandiștilor 
despre drumul parcurs de colectiviștii din 
Păulești în cei 6 ani care au trecut ,de 
la înființarea gospodăriei colective. Apoi 
propagandiștii au vizitat tarlalele gos
podăriei.

Vizita făcută la Păulești a constituii; 
un exemplu grăitor pentru propagandiști, 
care s-au convins ei înșiși, cu fapte reale, 
că drumul transformării socialiste a agri
culturii este singurul drum aii țărănimii 
muncitoare spre o viață lipsită de ex
ploatare și mizerie.

Lecțiile privind transformarea socialis
tă a agriculturii și vizita făcută la gos
podăria agricolă colectivă au înarmat 
propagandiștii atît cu problemele teore
tice asupra felului în care trebuie des
fășurată munca pentru socializarea agri
culturii, cît și cu exemple vii din viața 
colectiviștilor.

Majoritatea propagandiștilor au dat

Pregătiri pentru deschiderea cercurilor politice —••O'

Anul trecut numeroși utemiști și tineri 
au frecventat cercurile și cursurile poli
tice din cadrul organizației de bază U.T.M. 
de la uzinele „I.. C. Frimu“-Sinaiia: Cunoș
tințele căpătate i-au ajutat să-și îmbună
tățească activitatea obștească și de pro
ducție, iar celor care au studiat pentru 
prima oară într-o formă organizată li s-a 
deschis gustul pentru învățătură.

Anul acesta un număr mài mare de ti
neri vor frecventa cercurile și cursurile 
politice. în organizația de secție nr. 1 de 
pildă, circa 60 de utemiști vor fi înca
drați în 2 cursuri serale și un cerc poli
tic pentru începători, iar în organizația de 
secție nr. 2 mai mult de jumătate din 
numărul membrilor vor fi încadrați în 
învățămîntul politic.

în întreaga organizație de bază U.T.M. 
se vor deschide 12 cursuri serale și 3 cer
curi politice pentru începători.

în cele mai multe organizații de secții s-a 
terminat recrutarea cursanților. învățînd 
din experiența anilor trecuți, în anul 
acesta comisiile de recrutare a cursanți
lor au desfășurat o muncă mai plină de 
conținut. De fapt recrutarea cursanților 
n-a fost făcută doar de aceste comisii. 
Ea a început» în grupele de U.T.M. Orga
nizatorii de grupă au stat de vorbă cu 
utemiștii arătîndu-le că ridicarea nivelu
lui politic și ideologic este o datorie sta
tutară a lor. De asemenea, s-a vorbit în 
grupe despre faptul că cunoștințele poli-
tice și ideologice înlesnesc 
politicii partidului nostru, 
crederea în victoria clasei

cunoașterea 
întăresc în- 
muncitoare.

Făgăduieli uitate...
De curînd ziarul nostru s-a ocupat în- 

tr-un articol de fond de inițiativa în mun
că a utemiștilor. a activiștilor utemiști, 
arătînd că fără inițiativă nu putem con
cepe o adevărată activitate de organiza
ție. în rîndurîle care urmează e vorba de 
un lucru nu mai puțin dăunător decît 
lipsa de inițiativă ; părăsirea inițiativelor 
valoroase.

Cu vreo 6 luni în urmă, comitetul U.T.M. 
de la fabrica „Electromotor“ din Timi
șoara a luat inițiativa creării unei brigăzi 
complexe de economii. Organizația de 
partid și conducerea întreprinderii au 
sprijinit această inițiativă. Scurt timp 
după aceasta, brigada complexă a fost 
constituită. Ca responsabil al brigăzii a 
fost numit inginerul utemist Eugen Se- 
racin.

începutul a fost promițător. N-a lipsit 
nici entuziasmul, nici spiritul inventiv al 
membrilor brigăzii. Planul de muncă, 
aprobat și de conducerea întreprinderii 
cuprindea sarcini pe o perioadă mai în
delungată. Printre altele, planul prevedea 
reducerea consumului specific de metal 
prin micșorarea adausurilor de prelucra
re, înlocuirea unor materiale costisitoare 
cu altele mai ieftine, utilizarea în produc
ție a deșeurilor metalice etc.

Fiind îndrumată de comitetul U.T.M. 
brigada complexă de economii a început 
o activitate rodnică. Membrii brigăzii au 
studiat mai multe probleme, făcînd pro 
puneri valoroase ca, de pildă, eliminarea 
unor suporturi la o serie de motoare elec
trice din care rezulta o economie de 3 
kg. fontă la un motor, confecționarea unor 
șuruburi cu diametrul redus cu un mili
metru, micșorarea adausurilor de prelu
crare la butucele de ventilator etc. Pen
tru întreprindere ane o mare importanță 
reducerea consumului specific la unele 
materiale scumpe cum e, de pildă, sîrma 
de crom-nichel, întrebuințată la aparatele 
electro-calorice. în cadrul brigăzii s-a 
acordat atenție și acestei probleme. Ast
fel, inginerul Crăciunesou, membru al bri-

★
noi propagandiștii
dovadă de sîrguință, străduindu-se să se 
pregătească temeinic pentru seminarii. 
Conducerea cursului i-a ajutat îndeaproa
pe să studieze individual bibliografia re
comandată și să pătrundă esența proble
melor pe care le studiau. Seminariile erau 
vii, propagandiștii dezbătând cu interes 
și atenție, temele puse în discuție. Dato
rită priceperii cu oare au fost conduse 
seminariile nr, 1 și 7 de către tovarășii 
Fitoi Alexandru și Cirtiu Ion, propagan
diștii muncitori, funcționari s'au țărani 
muncitori au dezbătut problemele în ace
eași măsură.

înainte de seminarii, pentru fiecare lec
ție noi organizam consultații pentru lă
murirea problemelor rămase neînțelese, 
în general metoda folosită la seminarii 
era aceea de a pune în fața propagan
diștilor o anumită temă indicîndu-Ie și 
unele subpuncte și de a-i lăsa să dezbată 
fără a interveni decît atunci cînd se ma
nifestau confuzi s'au cînd discuțiile se în
depărtau prea mult de la tema principală 

Conducerea cursului nostru s-a străduit 
să înarmeze propagandiștii și cu metode 
de muncă. în acest scop noi am organizat 
un schimb de experiență între cursanți 
pe baza unor referate pregătite de unii 
dintre cei mai buni propagandiști.

La sfîrșitul cursului noi am organizat o 
zi de consultații cînd fiecare cursant a 
pus întrebări în legătură cu problemele 
care nu-i erau clare.

Pentru petrecerea ou folos a timpului 
liber în perioada desfășurării cursului, au 
fost formate echipe sportive și echipe 
culturale, mulți dintre cursanți au învă
țat jocul de volei. De asemenea, ei au 
învățat cîntece și dansuri noi. Prin în
vățarea acestor lucruri conducerea 
cursului a urmărit să înarmeze propagan
diștii cu cunoștințe, în vederea măririi 
aportului lor la organizarea mai plăcută 
a timpului liber al tineretului în organi
zațiile de bază din oare fac parte.

Deși timpul a fost scurt, fiind folosit 
totuși din plin, cei aproape 200 de propa
gandiști oare au participat la cursuri în 
seria I îl pot socoti drept un timp 
petrecut cu mult folos'. învățămintele 
trase de aici, reuniunea tovărășească și 
programul artistic de la închiderea cursu
lui vor rămîne în memoria fiecăruia din
tre ei Și le vor fi de mare folos în orga
nizarea unei activități tot mai vii și atrac
tive în cercurile ce le vor conduce. Sîn- 
tem convinși că aceasta va contribui din 
plin la ridicarea calității învățământului 
politic U.T.M. în noul an școlar.

Corespondent
CONSTANTIN J. JOSAN 

activist

De aceea, comisiile de recrutare a cursan- 
ților au avut o treabă oarecum mai ușoa
ră. Datorită acestui fel de convingere a 
Utemiștilor, un număr mare de tineri au 
cerut să fie înscriși în cercurile politice, 
angajîndu-se 9ă îndeplinească îndatori
rile ce le revin ca cursanți.

Cu ajutorul organizației de partid au 
fost recrutați și propagandiștii. 4 dintre 
ei au condus și anul trecut cursuri și 
cercuri politice U.T.M. Ceilalți sînt candi
dați și membri de partid, tovarăși care au 
deja experiență in munca propagandis
tică. Pînă la deschiderea anului de învă
țămînt politic U.T.M., cei mai mulți din
tre ei urmează cursurile de calificare de 
pe lîngă cabinetul de partid raional Si
naia.

Desigur că munca de pregătire pentru 
deschiderea în condiții optime a cursurilor 
și cercurilor politice nu s-a terminat 
Propagandiștii încă nu cunosc care vor fi 
viitorii lor elevi. Nu s-a stabilit ziua și 
locurile în care se vor ține lecțiile cer
curilor politice Acest lucru urmează să 
se facă în zilele care au mai rămas pînă 
la deschiderea anului de învățămînt po
litic.

Atît felul în care s-a început munca de 
pregătire a noului an de învățămînt po
litic, dorința utemiștilor de a învăța, cît 
și posibilitățile existente, prezintă însă 
garanția că în organizația de bază U.T.M. 
de la uzinele „I- C. Frimu“ din Sinaia, 
cercurile și cursurile politice vor des
fășura în anul acesta o muncă rodnică.

ELENA AMARIEI

...pe care le reamintim 
comitetului U.T.M. și brigăzii 

complexe pentru reducerea 
consumului de meial 

de la „Electromotor“-Timișoara

găzii complexe, a elaborat o metodă de 
calcul economic al aparatelor electro-calo- 
rlce. După primele încercări la un vas 
de fiert a rezultat că se poate utiliza sîr- 
mă de crom-nichel mai subțire decît cea 
folosită pînă în prezent.

Cîteva din propunerile brigăzii au și 
fost puse în aplicare. Deși nimeni — nu 
vedem de ce ? — n-a calculat valoric eco
nomiile realizate, se poate spune că bri
gada complexă, prin activitatea sa, a adus 
foloase întreprinderii.

Azi însă, deși brigada a fost constituită 
abia eu câteva luni în urmă, despre ac
tivitatea ei putem spune doar : „a fost 
odată“.

' După crearea brigăzii, comitetul U.T.M.. 
considerând probabil că și-a făcut dato
ria, n-a mai urmărit activitatea ei. Se
cretarul comitetului, tovarășul Alexandru 
Mariș, n-a ajuns să afle nici măcar pri
mele rezultate ale activității brigăzii. 
Apei, au pierdut interesul pentru munca 
brigăzii și unii membri ai ei. N-au mai 
ținut consfătuiri, fiecare încercând să lu
creze „pe cont propriu“, n-au mai fost fă
cute noi propuneri, iar aplicarea în pro 
ducție. a propunerilor n-a fost urmărită.

Inginerul Seracin, primind o altă sar
cină din partea conducerii, a fost elibe
rat din munca de responsabil al brigăzii 
în locul lui a fost numit inginerul ute
mist Aurel Ursulescu, care n-a luat In 
serios această muncă.

Trebuie amintit că asta s-a întâmplat 
in vreme ce întreprinderea, în luptă pen
tru acumulări peste plan, s-a angajat să 
realizeze economii în valoare de 546.000

In memoria 
marelui pionier 

al aviației romînești
Peste 3000 persoane au participat du

minică la adunarea care a avut loc în sa
tul ce poartă numele lui Aurel Vlaicu, 
pentru a cinsti memoria îndrăznețului 
aviator și constructor de avioane romîn.

Mai multe formații artistice de amatori 
au prezentat apoi un program artistic, iar 
tinerii constructori de aeromodele din 
cercul Casei .Pionierilor din Orăiștie au 
făcut o demonstrație de aeromodele.

Peste 1000 de persoane au vizitat du
minică Casa-Muzeu unde sînt expuse nu
merose documente privind munca și ac
tivitatea lui Aurel Vlaicu.

★
Cu prilejul sărbătoririi Zilei Aviației 

R.P.R., duminică a avut loc in comuna 
Traian Vuia o adunare festivă închinată 
memoriei marelui pionier al aviației ro
mînești.

Adunări festive au mai avut Ioc în nu
meroase întreprinderi din Timișoara, Re
șița și alte localități din regiune.

★
Duminică, cu prilejul Zilei Aviației 

R.P.R., a avut loc în comuna Bănești, ra
ionul Cîmpina, solemnitatea depunerii de 
coroane de flori la monumentul ridicat pe 
locul unde s-a prăbușit cu avionul său 
Aurel Vlaicu, pionier al aviației romî
nești.

După solemnitatea depunerii coroanelor 
de către delegați, o gardă de onoare cu 
drapel a defilat prin fața monumentului 
lui Aurel Vlaicu.

Lucrările
Asociației Juriștilor din R. P. R.

Duminică dimineața au continuat lu
crările adunării generale a Asociației Ju
riștilor din R.P.R.

Delegații au ales noul Consiliu Central 
al Asociației și Comisia de revizie. Din 
Consiliul Central fac parte un număr de 
103 persoane.

Consiliul Central a ales apoi biroul de 
conducere. Ca președinte al. Asociației 
Juriștilor din R.P.R. a fost ales tov. Ste- 
lian Nițulescu, iar vicepreședinți au fost 
aleși tovarășii C. Parafichivescu-Bălă- 
ceanu, Petre Belle și Nicolae Simion.

în baza discuțiilor purtate și propune
rilor făcute în cadrul adunării generale, a 
fost adoptată o hotărîre privind activita
tea de viitor a Consiliului Central al Aso
ciației.

în aplauzele celor prezenți s-a dat apoi 
citire telegramelor adresate C.C. al P.M.R 
și Consiliului de Miniștri al R.P.R.

în continuare a avut loc o ședință fes
tivă consacrată împlinirii a 10 ani de la 
apariția revistei „Justiția nouă“, organ al 
Asociației Juriștilor din R.P.R.

Noi piese de teatru
Autorii noștri dramatici realizează noi 

piese de teatru. Multe dintre aceste lu
crări dramatice vor figura în repertoriul 
apropiatei stagiuni teatrale.

Petru Dumitriu și Sonia I’ilip au termi
nat piesa „La ora 6“ cu care se va deschide 
stagiunea Teatrului Armatei din Capitală. 
La același teatru se montează șl noua 
piesă a lui Nicolae Tăutu, intitulată „Zbor 
de noapte“.

Mircea Ștefănescu și Elly Roman au 
terminat de curînd comedia ,,O piesă cu 
dragoste“ care a și fost înscrisă în reper
toriul cîtorva teatre din țară. Inspirîn- 
du-se din viața gospodăriilor agricole co
lective, Valeriu Luca a scris piesa „Inimă 
vitează“.

Scriitoarea de limbă maghiară Fbeldeș 
Maria din Baia Mare a terminat piesa 
„Zile obișnuite“, care are ca temă proce
sul de descompunere a familiei burgheze. 
Lucia Demetrius dezbate în noua sa lu
crare dramatică „Primăveri felurite“, pro
blema familiei și a dragostei în decursul 
a trei generații. într-o fază înaintată de 
lucru se află și piesele „Asaltul“ de Tudor 
Șoimaru, care are ca temă Comuna din 
Paris, „Soția tovarășului Dima“ de Teo
dor Mănescu și Silvia Andreescu și piesa 
„Ziariștii“ de Al. Mirodan.

Șantierul creației noastre dramatice 
prezintă și alte noutăți: „Matei Silvian“ 
de Horia Lovinescu inspirată din lupta 
intelectualității noi. O nouă comedie sa
tirică a dramaturgului Aurel Baranga, 
piesa „Buturuga mică“; „Oameni de 
1000 de ani“ de Tiberiu Vornic și Ioana 
Postelnicu și „Cavaleria ușoară“ de Teo
dor Mănescu și Silvia Andreescu.

lei. Această acțiune oferea un câmp larg 
de activitate brigăzii complexe de eco
nomii. Totuși nici comitetul organizației 
de bază U.T.M., nici conducerea între
prinderii nu s-a gândit la reactivizarea 
brigăzii. A fost nevoie de intervenția co
mitetului orășenesc U.T.M. pentru ca to
varășul Mariș să-și dea seama de inacti
vitatea brigăzii, dar și după aceasta to
tul a rămas ca înainte. Doar planul de 
muncă al comitetului a fost încărcat cu 
o sarcină în plus.

Nu știm dacă membrii comitetului 
U.T.M. cunosc sau nu programul de mă
suri al întreprinderii pentru realizarea 
de cît mai multe acumulări socialiste 
peste plan. Am vrea să le amintim însă 
cîteva din prevederile lui: „reexamina
rea consumului specific la 64 de produse, 
pînă la sfîrșitul anului“ ; „studierea po
sibilității de înlocuire a materialelor defi
citare“; „revizuirea planurilor de tăiere“ 
etc. etc. Iată numai cîteva sarcini la re
zolvarea cărora poate contribui din plin 
și brigada complexă de economii ca, de 
altfel, toți muncitorii — tineri și vârstnici. 
Pentru aceasta însă, brigada trebuie să-și 
reia activitatea, fiecare membru al bri
găzii trebuie s'ă-și dăruiască priceperea, 
inițiativa în scopul realizării acestor obiec
tive. E nevoie totodată de o conlucrare 
tovărășească între membrii brigăzii.

Lupta pentru economii, ca și pentru 
mai buna gospodărire a metalului, este o 
sarcină importantă a tineretului din in
dustrie Așa cum a dovedit însăși activi
tatea brigăzii complexe, la fabrica „Elec
tromotor“ sînt nenumărate posibilități de 
economisire a metalelor și a altor ma
teriale. Comitetul U.T.M. trebuie să des 
fășoare în această direcție o Intensă 
muncă politică și să urmărească aplicarea 
propunerilor făcute de tinerii muncitori, 
ingineri și tehnicieni.

ȘT. NEKANIȚKI 
corespondentul „Scîiiteii tineretului'' 

pentru regiunea Timișoara

A luat sfîrșit campionatul 
RZR. de poliatlon G.M.A.

Timp de două zile, orașul Oîmpina a 
găzduit întrecerile finale ale celei de a 
treia ediții a campionatului R.P.R. de po- 
liațlon G.M.A.

înaltul titlu de campion al R.P.R. a pri
lejuit o dîrză dispută atît la băieți dar mai 
cu seamă la fete, unde câștigătoarea a fost 
desemnată abia după desfășurarea ultimei 
probe.

Demn de remarcat este în primul rînd 
faptul că alături de tineri poliatloniști — 
campioni ai celor 18 regiuni ale țării — 
au luat parte la această importantă com
petiție de masă, cunoscuți sportivi frun
tași și maeștri ai sportului din R.P.R.

„CURSA TINEREȚII“
84 de cicliști, dintre cel mai buni din 

sutele da alergători de pe cuprinsul țării 
noastre, au fost aleși să participe în edi
ția jubiliară, a zecea, a celei mal vechi 
competiții de lung kilometraj din ciclis
mul nostru, „Cursa Victoriei", Și, dintre 
aceștia, 70 au absolvit cu succes exame
nul. Marea majoritate a acestor teme 
rari ai drumurilor sînt tineri, foarte ti
neri, mulți dintre ei în vîrstă de 18-21 ani. 
Vlăstare tinere, dar bine călite moral și 
fizic, care nu au precupețit nici un efort 
pentru a termina întrecerea pe un loc cît 
mai bun.

Pe șoseaua cu urcușuri scurte dar piep- 
tișe și bătută de soare a Alexandriei, ca 
și pe drumul monoton din marginea Bă
răganului, în drum spre Urziceni, sau pe 
serpentinele Posadei, luptînd cu kilometrii 
și cu urcușul, tinerii participanți la 
„Cursa Victoriei" au izbutit comportări re
marcabile. A. Selaru (Dinamo), — revela
ția probei — D. Munteanu (Locomotiva), 
Miknevici (Dinamo Or. Stalin), G. Calcișcă 
(Voința), Dulu Daniel (Progresul), I. An- 
gelescu (Ploești), Gabriel Dumitrescu 
(Dinamo) și încă mulți alții ca ei s-au 
„războit“ timp de 6 zile cu fruntașii spor
tului pedalei, ocupînd pînă la urmă locuri 
mai mult decît onorabile, în clasamentul 
general final.

Cineva a denumit 
„cursa tinereții". Și, 
în adevăr, așa a fost, 
căci însuși C. Dumi
trescu (CCA) maestru 
al sportului, cîș- 
tigător a patru eta
pe consecutive, cla. 
sat pe locul II, nu are 
decât 21 ani. Iar prin
tre cei tineri de tot, 
C. Slobozeanu (Știin
ța), •— abia a trecut 
de 17 ani — merită o 
subliniere specială 
pentru curajul și dîr- 
zenia de a fi termi
nat întrecerea, depă
șind o serie de aler
gători cu experiență.

O prejioasă victorie a dinamoviștilor din Bacău

Echipa de fotbal Dinamo Bacău a obținut duminică prima ei victorie inter
națională în fața echipei Dinamo Russe (R.P. Bulgaria) cu scorul de 4—1 (0—1).

în prima parte a jocului, dinamoviștii din Bacău joacă destul de slab, pe 
cînd oaspeții atacă cu multă insistență și reușesc să înscrie primul punct și ulti
mul prin Dobocev.

în cea de a doua repriză, fotbaliștii din Bacău joacă mult mai precis, încer
când insistent poanta dinamoviștilor bulgari. Rînd pe rînd, balonul pătrunde de 
patru ori în poarta apărată de Novakov, astfel că la sfîrșitul jocului scorul 
e de 4—1 în favoarea dinamoviștilor din Bacău.
Această victorie a echipei Dinamo Bacău constituie desigur un puternic imbold 
pentru viitoarea sa activitate.
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Prezența la această competiție în urma 
invitației C.C.F.S. de pe lingă Consiliul 
de Miniștri — lucru demn de remarcat — 
a maeștrilor sportulu-i Edith Treybal, 
Constantin Spiridon, ca și a fostei cam
pioane pe anul 1954 Mioara Moraru a im
primat întrecerii cum era și firesc un 
caracter mai viu, mai interesant. Victoria 
maestrei sportului ■ Edith Treybal și în
frângerea fostei campioane Mioara Moraru 
a fost de-a dreptul neașteptată.

După ce de-a lungul a două probe 
înot, tir conduce, Mioara Moraru 
pierde secunde și totodată locuri prețioase 
în clasament. Dacă la gimnastică reușește 
să „refacă" oarecum, pierderea titlului se 
hotărăște în .ultima probă — 1000 m. plat 
— unde se comportă sub așteptări.

Deși surprinzătoare, victoria maestrei 
sportului, Edith Treybal este pe deplin 
meritată. Pentru succesul acesta ea a lup
tat cu multă dîrzenie șl a învins.

PE SCURT
Dar, de la primul la ultimul clasat, — 

tineri sau mai vîrstnici — merită pe de
plin laude. Au trecut în iureș prin sate, 
comune și orașe — aplaudați de mii de 
oameni ai muncii — au suferit uneori de 
sete, au suportat arșița, au luptat cu vân
tul potrivnic iar alteori, în momentele 
deosebit de dificile, care intervin firesc 
într-o asemenea cursă, ei au găsit totuși 
energia morală și fizică să treacă clipele 
critice și să termine etapele.

De la primul la ultimul kilometru, a 
zecea ediție a „Cursei Victoriei", câștigată 
de Ion Constantinescu (C.C.A.), a fost ca
racterizată printr-o „goană" teribilă. Re
zultatul acestei caracteristici a fost și me
dia orară finală : 37,330 km., ceea ce re
prezintă cea mai mare iuțeală medie ge
nerală atinsă pînă acum în acest impor
tant concurs. Și acest rezultat excelent 
nu putea veni fără o pregătire temeinică, 
fără ca acești flăcăi zdraveni și „bătăioși" 
să nu se fi antrenat cu toată conștiincio
zitatea, izbutind rezultate care marchează 
un frumos salt tehnic și deschid largi per
spective pentru o dispută deosebit de in
teresantă în al 5-lea Circuit al R.P.R. care 
va începe în curînd, și însumează 2000 
km., ce vor fi străbătuți în 2 săptămîni.

această întrecere S. IONESCU

Foto : M. BANUȘ

ciație sportivă „Recolta“ în 
clasamentul general al acestei 
întreceri. Mulți dintre spor
tivii acestei asociații au obți
nut în unele probe perfor
manțe îmbucurătoare, 
de pildă, Natalia 
ocupat locul II la 
înălțime, Luiza 
cîștigat proba de 
greutății, iar la 
lungime Marin Anton s-a cla
sat pe primul loc.

După desfășurarea ultimei 
probe, locul I. a revenit aso
ciației sportive Metalul ai 
cărei atleți au dovedit o mai 
bună pregătire. De același 
răsunet se bucură și locul 
IV pe care s-a situat tînăra 
asociație sportivă Recolta, 
înaintea unor asociații cu ma
re prestigiu în atletism : Pro
gresul, Flamura Roșie, Con
structorul, Flacăra, Minerul 
și Avîntul. Semnificația locu
lui 4 este mult mai deosebită 
decît s-ar părea. Locul acesta 
marchează tocmai dezvoltarea 
pe care 
noastre 
sătesc.

Așa 
a 

în 
a 
a 

în

Tăleanu 
săritura
Marcuș 

aruncare 
săritura

o cunoaște în zilele 
atletismul în mediul 

GH. NEAGU

Cu toate că s-a cla
sat doar pe locul 
III, junioara Olga 
Jaba — regiuneaTi
mișoara — care și-a 
cucerit din prima zi 
poziții de favorită a 
concursului, a avut

o comportare meritorie. Olga Ja-ba me
rită calde felicitări. La numai 16 ani ea 
a înfruntat curajos pe consacrata Edith 
Treybal și pe Mioara Moraru, fiind doar 
la un singur pas de victorie. Mai bine 
pregătită la 1000 m. și chiar la gimnas
tică ar fi avut asigurat chiar șl titlul de 
campioană. •

Așa după cum se aștepta, după primele 
probe, victoria la băieți a revenit tînăru- 
lui Ignat Eugen — reprezentant al ora
șului București. Cucerirea mult râvnitului 
titlu de campion a fost încununarea cu 
succes a unei pregătiri minuțioase, mul
tilaterale — așa cum se cere unui poliat- 
lonist. Demnă de remarcat este fără în
doială comportarea sportivilor Ștefan Biro 
(Iași) și Dumitru Dincă (Bacău) clasați pe 
locurile II și respectiv III.

Exceptînd slaba comportare a unor 
concurenți ca și une
le „scăpări“ de arbi
traj — manifestate 
în deosebi la gim
nastică, competiția 
s-a desfășurat la ni
velul corespunzător. 

Comitetul pentru 
Cultură Fizică și 
Sport prin secția 
G.M.A. a asigurat tu
turor participanților 
condiții optime. Un 
aport deosebit l-a a- 
dus bunei desfășurări 
a competiției colecti
vul sportiv Flacăra 
Cîmpina — care a 
dovedit a fi o desă- 
vîrșită gazdă.

RADU VASILE

1 Duminică s-a disputat pe distanta Brăila-1 
( Galați campionatul de mare fond pe Dunăre la 1 
( natatie. Proba rezervată bărbaților, <21,500 km.) 1 
l a fost cîștlgată de Gheorghe Cocluban (Dinamo) I 
( cu timpul de 2h 18’54'’. Competiția feminină 1 
l (tn lungime de 11 km.) a fost ctștigată de Ga-J 
i briela Mangesius (Progresul) cu rezultatul de I 
( lh 07’59". )

!

I 
J

I

■e Sîmbătă a luat sfîrșit la Orașul Stalln cam-î 
pionatul de regularitate, rezistentă și turism al ! 
R.P.R. la motociclism caro a măsurat peste 2000 ■! 
km. împărțit In 6 etape. Titlul de campion a { 
revenit lui Ludovic Szabo (Dinamo). Pe focurile 1 
următoare s-au clasat M. Pop șl M. Cernoscu) 
tot de la Dinamo. Un rezultat remarcabil ai 
obținut motocicllsta Venera Vasilescu clasată pe) 
locul 9. Pe echipe, victoria a revenit motoci-) 
cllștilor de la Voința: V. Stănescu, Gh. Mîn. 1 
droiu, N. Ștefan. ț

« Luni au sosit în Capitală primele delegații) 
sportive care vor participa la campionatele eu.) 
ropene de tir : lotul R. Cehoslovace, alcătuit J 
din 30 de trăgători șl reprezentativa Franței, J 
în frunte cu campionul Louis Jacques Mazoyer. J

Tot ieri, la prînz au sosit președintele Uniu- 1 
nil Internaționale de tir (U.I.T.). Erich W. ! 
Xarlsson (Suedia), secretarul Uniunii, Xarl A. 
Larsson (Suedia) și reprezentantul Federației de ! 
tir a S.U.A., Perry Swlndler, pentru a asista) 
la campionate și în vederea congresului extra-) 
ordinar al U.I.T. care se deschide mîine în Ca- ) pltală. j

în cursul zilei de ieri seara, au sosit de ase ! 
menea In Capitală trăgători din U.R.S.S. care J 
vor participa la prima ediție a campionatelor] 
?“ț,°Pe"0 de 1,1 fruntea valorosului lot al j 
U.R.S.S. se află campionii mondiali A. Bogda-! 
nov, V. Borisov, M. Kalinicenko, M. Itkis și N.

. Bobrun. )
l 1
f ,P.Pe. ’fadionul Wlener Atletik Xlub din ca.) 
1 P‘ța’a Austriei a luat sfîrșit duminică concursul 1 
l internațional de atletism. In ultima zi, atlețiî { 
I romîni au repurtat 3 victorii. Recordmanul ța-) rii nnasfrp int* CnMer 9 __ j. v’. -!I ni noastre Ion Soeter a ctștigat proba de sări- ) 
■ tură in înălțime cu un rezultat de 2,00 m A 1 

doua victorie a fost obținută de sprinterul Ion ) 
Wlesenmayer clasat pe prim,ul loc în proba de ) 
™ m' p a! cu de 10”8/10. In proba de 1
400 m. plat victoria a revenit lui Iile Savel cu 1 
timpul de 48 5/10. Pentru excelenta performantă ) 
realizată, maestrul sportului din R.P.R. ion 1 
Soeter a primit „Cupa Guvernului Federal al ) 
trui"* * * * * * 6 * *' ? >>CuPa Federației de fotbal a Aus-1

Timp de cîteva zile, Stadio
nul Republicii din Capitală a 
găzduit întrecerile de atle
tism a uneia dintre cele mai
largi competiții de masă orga
nizată în anul acesta, Sparta-
chiada sindicală de vară.

Spartachiada sindicală de
vară, la care au participat ma.
joritatea colectivelor sportive
din țară, a ridicat pe o nouă
treaptă superioară mișcarea 
noastră sportivă de masă.

Amatorii de atletism, care au 
fost prezenți duminică pe Sta
dionul Republicii, au avut im
prest că nu asistă la întrece
rile finale ale Spartachiadei 
sindicale de vară la atletism, ci 
la un adevărat campionat re
publican. Pe lîngă faptul că 
întrecerile s-au bucurat de o 
bună organizare, la finala de 
atletism au participat peste 
400 de atleți șl atlete din 10 
asociații sportive, printre care 
numeroși atleți fruntași ai 
țării noastre.

Nu vom vorbi despre desfă
șurarea probelor și nici de re
zultatele obținute, ci de un 
lucru care la început ar pă
rea lipsit de importanță. 
Este vorba de locul onorabil 
pe care s-a clasat tînăra aso-

® Jucînd la Milano, tn fața a 80.000 de spec- > 
tatori echipa Dinamo Moscova a repurtat o ! 
mare victorie, dispuntnd cu 4—1 (0—1) de cam- ! 
pioana Italiei F. C. Milano. Fotbaliștii sovle.) 
tfcl șl.au luat astfel revanșa pentru înfrîngerea 1 
suferită cu două luni în urmă la Moscova cui 
4-2. ]

’• Cea de a 12-a rundă a turneului Inter. I 
zonal de șah de la Gbtteborg s-a caracterizat 1 
prin partide deosebit de interesante. într-o apă- ! 
rare siclliană, Panno nu a reușit să rezolve în ) 
mod satisfăcător problema dezvoltării pieselor) 
tn partida cu Xeres, astfel îneît a trebuit să se) 
recunoască învins. Donner a pierdut la Najdorf, 1 
Iar Unzlcker s.a recunoscut învins în partida) 
cu Fllip. Cu un rezultat de remiză s.au ter-l 
minat partidele Sllwa-Fuderer și Ilivițki-Rabar.) 

După 12. runde, tn clasament conduce Bron-J 
șteln (U.R.S.S.) cu 8 1/2 puncte din 11, urmat! 
de Panno (Argentina) — 8 puncte din 12, Furie-] 
rer (Iugoslavia) - 7 1/2 puncte din 11, Xeres) 
(U.R.S.S.) și Pilnik (Argentina) — 7 puncte) 
din 11.L

„O tactica de înalta clasa 
care a zdrobit echipa Swansea"

ZIARELE ENGLEZE DESPRE VICTORIA 
ECHIPEI BUCUREȘTENE DE RUGBI

LONDRA 5 (Agerpres). —. într-un comentariu transmis 
după irțtîlnirea de rugbi dintre echipa orașului București 
și echipa engleză Swansea, corespondentul sportiv al agen
ției Reuter scrie : „Cu toate că. sezonul uniunii de rugbi nu 
a fost deschis încă în mod oficial, echipa romînă și-a început 
turneul său în Anglia, învingând echipa Swansea cu. scorul 
de 19-3, după uin joc în care a demonstrat înaltul standard 
la care a ajuns rugbiul în Romînia".

Ziarele engleze, la rîndul lor, publică mari reportaje și 
comentarii referitoare la jocul care a avut loc pe stadionul 
„Sfîinta Elena" din Swansea. Sub titlul: „Românii străluci
tori, i-au învins pe „albi" — ziarul „Daily Express" scrie: 
„selecționata Bucureștiului a înscris o pagină în istoria 
rugbiiului din Țara Galilor, arătând o tactică de înaltă clasă 
care a zdrobit echipa Swansea".

„Sunday Dispatch", vorbind despre jucătorii romîni, re
marcă : „românii au arătat sportivilor de pe stadionul 
„Sfânta Elena" lucruri noi în rugbi. Acum ei ne bat pe noi 
în rugbi — scrie ziarul. Rapizii jucători romîni au întrecut 
Swansea în toate compartimentele. La „Sfînta Elena", locul 
de naștere a jocului de rugbi în Țara Galilor, ei au reușit 
sa învingă Swansea". Același ziar publică declarația pre
ședintelui clubului Cardiff, Duincan Row, care a venit spe
cial să asiste la meci. El a spus ; „Rominii au o condiție 
fizică uluitoare.. Ei au atacat cu fundașul pe linia de trei 
sferturi, după sistemul celor mai bune echipe ale Imperiu
lui Britanic".

în cronica sa sportivă, postul de radio Londra a spus 
printre altele : „Portul Swansea din Țara Galilor a găzduit 
primul meci de rugbi oare a avut loc vreodată pe pământ 
britanic între o echipă autohtonă și o formație romînă. 
Debutul selecționatei Bucureștiului a coincis cu un succes 
bine meritat. Echipa bucureșteană a cîștigat mai ales dato
rită superiorității condiției sale fizice. Miercuri echipa 
romînă va avea de înfruntat un adversar mai dificil la 
Cardiff, iar sîmbătă își va încheia turneul, jucînd în corn-- 
pania echipei metropolitane Harlequins“*



^Turiști străini în Uniunea Sovietică

L». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conferința de presă organizată 

de delegația parlamentară japoneză 
pentru reprezentanții presei sovietice 

și străine
MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS trans- 

Bmite: Delegația parlamentară japoneză 
care se află la Moscova a organizat la 3 
septembrie o conferință de presă pentru 
reprezentanții presei sovietice și străine. 
N. K. Kozlov, șeful cancelariei Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a anunțat 
reprezentanților presei că conducătorii 
delegației parlamentare japoneze Tokutaro 
Kitamura și Masaru Nomidzo vor să dea 
citire textului unei declarații în legătură 
cu vizita delegației în Uniunea Sovietică. 
După aceea, Tokutaro Kitamura a dat 
citire textului declarației în care se spune 
printre altele :

„Din momentul în care am trecut fron
tiera și am sosit în țara dvs. am fosit în
tâmpinați pretutindeni în mod cordial atît 
de conducători cît și de popor, peste tot 
Unde ne-am oprit în drum spr© Moscova.

In numele poporului nostru, sperăm să 
avem posibilitatea de a duce tratative sin
cere cu conducătorii dvs. în problemele 
curente nerezolvate, ceea ce, după păre
rea noastră, va contribui la succesul tra
tativelor sovieto-japoneze de la Londra''.

Ziariștii sovietici și străini au pus nu
meroase întrebări referitoare la impresiile 
delegației și la programul vizatei ei în 
iU.R.S.S.

■o.

Componenta delegației guvernamentale a R. F. Germane 
care va pleca la Moscova

BERLIN 5 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite : La 4 septembrie a fost dată publi
cității la Bonn lista persoanelor care fac 
pante din delegația guvernamentală ce ur
mează să plece la 8 septembrie la Mos
cova, pe cailea aerului. Din delegația gu
vernamentală face parte :

Cancelarul federal Adenauer; von 
Brentano, ministrul Afacerilor Externe; 
Globke, secretar de stat; Hellstein, secre
tarul de stat; ambasadorul Blankenhorn; 
prof. Grewe, director de minister; am
basadorul von Eckardt ; Reinhart, director 
în Ministerul Economiei; von Scherpen- 
berg, șef de serviciu (colaborator al sec
ției de politică comercială din Ministerul 
Afacerilor Externe al R. F. Germane; ; 
von Triitzischler (de la secția culturală), 
von Walter (de la secția politică pentru 
răsărit), Mohr (șeful protocolului) și

Hotărirea guvernului R. P* Polone 
cu privire la reducerea efectivului 

forțelor armate
VARȘOVIA 4 (Agerpres). — P.A.P. 

transmite: Ziarele centrale au publicat 
la 4 septembrie hotărirea din 3 septem
brie 1955 a guvernului Republicii Popu
lare Polone cu privire la reducerea efec
tivului forțelor armate poloneze. In hotă
râre se spune că guvernul Republicii Popu
lare Polone, ținînd seama de micșorarea 
încordării în relațiile internaționale ob
ținută ca urmare a conferinței de la Ge- 
iieva a șefilor guvernelor celor patru pu

Hotărirea Consiliului de Miniștri al R. P. Albania 
cu privire la reducerea efectivului forțelor armate

TIRANA 4 (Agerpres). — A.T.A. trans
mite : Ziarele albaneze au publicat hotă- 
rîrea Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Albania cu privire la reducerea 
efectivului forțelor armate. în hotărîre se 
spune :

Consiliul de Miniștri al Republicii Popu
lare Albania, ținând seama de slăbirea în
cordării internaționale realizată ca urma
re a conferinței de la Geneva și dorind să 
contribuie la micșorarea continuă a încor
dării în relațiile internaționale, precum și

.•O'

Deschiderea Tîrgurilor internaționale de la Leipzig și Plovdiv
BERLIN 5 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite : La 4 septembrie, la Leipzig au fost 
inaugurate într-un cadru festiv pavilioa
nele Tîrgului de toamnă de la Leipzig. O 
trăsătură caracteristică a «dualului Tîrg 
o constituie larga prezentare a mărfuri
lor de larg consum din R. D. Gemană, 
Germania occidentală și din străinătate, 
așezate în încăperi speciale în partea 
centrală a orașului.

Tîrgul de la Leipzig din anul acesta a 
stîrnit un viu interes în rîndurile opiniei 
publice germane, cît și ale cercurilor de 
afaceri din străinătate. La tîrg au sosit 
peste 1.000 de oaspeți din diferite țări ale 
lumii. Au sosit reprezentanți oficiali din 
numeroase state.

„Scînteia tineretului“
Pag. 4-a 6 septembrie 1955

De curând, locuitorii Moscovei au 
întîmpinat un grup de numeroși 
turiști francezi. Chiar din primele 
zile oaspeții au început să ia cunoștință 
de oraș. Printre ei se află soții Jacques 
șl Raymonde Battisteli, industriași, care 
doresc să cunoască viața muncitorilor 
sovietici, să viziteze case de cultură, 
creșe șl grădinițe de copii. Printre 
oaspeți se mal află șl Rita Michel, pro
prietara unei ceasornicării din Paris, 
parizianul Pierre Bonner, medicul Se
rafima Weissman șl alții.

De asemenea în aceste zile Uniunea 
Sovietică este vizitată de o delegație a 
minerilor din Polonia, o delegație a 
Consiliului Economic al Franței, o de
legație de învățători și profesori fran
cezi, un grup de funcționari superiori 
din domeniul agriculturii din Austria, 
o delegație a Uniunii țăranilor din în
treaga Indie, o delegație a Comitetului 
agricol al Stortlngului (parlamentului) 
norvegian etc.

Vizitele în U.R.S.S. ale turiștilor și 
delegaților străini contribuie la întă 
rirea legăturilor de prietenie dintre 
popoarele lumii. în fotografie : grupul 
de turiști francezi în Piața Sovletskala 
din Moscovă,

Dworak (de la serviciul federal al presei 
și informațiilor) — colaboratori ai Minis
terului Afacerilor Externe al R. F. Ger
mane. în afară de aceasta, împreună cu 
delegația va pleca prof. Koch, conducă
torul Institutului pentru problemele Eu
ropei răsăritene.

Cancelarul federal va fi însoțit de ase
menea de Karl Arnold, președintele Co
misiei pentru Afaceri Externe din Bun
desrat, precum și de Keisinger și Ka.rlo 
Schmidt, președinții Comisiei pentru Afa
ceri Externe a Bundestagului.

La 7 septembrie, în ajunul plecării, va 
avea loc o ședință a Comisiei pentru Afa
ceri Externe a Bundestagului în cadrul 
căreia vor fi examinate problemele care 
privesc în mod direct călătoria la Mos
cova a delegației R. F. Germane.

teri, precum și tinzînd ca Polonia să con
tribuie în mod real la eforturile ce se în
treprind în domeniul dezarmării, a hotă- 
rît ca pîhă la 20 decembrie 1955 să re
ducă cu 47.000 de soldați și ofițeri efecti
vul forțelor armate ale Republicii Popu
lare Polone.

Celor eliberați din rîndurile armatei 
poloneze li se va asigura de lucru în în
treprinderile de stat, în industrie și agri
cultură.

la întărirea încrederii între state, a ho
tărât :

1. Să reducă pînă la 31 decembrie 1955 
efectivul forțelor armate ale Republicii 
Populare Albania cu 9.000 de oameni.

2. Fondurile devenite disponibile prin 
această reducere vor fi folosite pentru ne
voile economiei naționale.

3. Personalului scos din rîndul forțelor 
armate i se va asigura de lucru în institu
țiile de stat și publice, în întreprinderi și 
în diferite organizații.

PLOVDIV 5 Agerpres). — TASS trans
mite: La 4 septembrie a avut loc festi
vitatea deschiderii celui de al 16-lea Tîrg 
internațional de la Plovdiv la care s-au 
adunat zed de mii de oaspeți din întreaga 
țară.

La deschiderea Tîrgului au sosit nume
roase delegații străine.

Jivko Jivkov, ministrul Comerțului Ex
terior al R. P. Bulgaria, care a luat cu- 
vîntul la miting, a subliniat că acest Tîrg 
este o demonstrație a marilor victorii ob
ținute în muncă de poporul bulgar.

Declarînd Tîrgul deschis, Jivko Jivkov 
a tăiat panglica tricoloră de la intrare.

Faptul că la acest Tîrg participă apro
ximativ 200 de firme comerciale din ță
rile occidentale, dovedește interesul pe 
care îl prezintă Tîrgul de la Plovdiv.

Cel de al 16-lea Tîrg internațional de la 
Plovdiv va dura pînă la 20 septembrie.

Uniunea nouă democratică a tineretului din China — 
cel mai apropiat ajutor al Partidului Comunist

Uniunea nouă democratică a tineretului 
din China, creată și condusă de Partidul 
Comunist Chinez, este organizația de masă 
a tineretului progresist. Detașamentul de 
13.000.000 de membri ai uniunii, ajutor 
credincios și rezervă de luptă a partidului, 
unește în jurul său 120.000.000 de tineri 
și tinere din China pentru participare ac
tivă la îndeplinirea tuturor sarcinilor care 
stau în fața țării.

în 1953 țara noastră a pornit la înde
plinirea primului plan cincinal de con
strucție națională, elaborat sub conduce
rea Comitetului Central al Partidului Co
munist Chinez. Planul cincinal a fost în
tâmpinat de tineretul Chinei cu mult en
tuziasm. Odată cu îndeplinirea planului, 
producția de energie electrică, cărbune și 
petrol se va dubla în comparație cu nive
lul actual, iar la unii indici va crește de 
peste 2 ori. în țara noastră vor fi create 
o puternică industrie siderurgică moder
nă, o metalurgie neferoasă și o industrie 
chimică ; China va produce puternice ma- 
șini-unelte pentru a.șchierea metalelor, 
utilaj electric, utilaj pentru industria me
talurgică și minieră, precum și un mare 
număr de automobile, tractoare și avioa
ne. Tînăra generație își dă limpede, seama 
de uriașele transformări care se vor pro
duce în economia țării noastre după ce 
vor intra în funcțiune numeroase uzine 
mari, cum n-au mai fost îna'nte în China, 
după ce țara va fi străbătută de la un ca
păt la altul de noi linii ferate, după ce 
înfăptuirea planurilor de împădurire și 
de lucrări hidrotehnice își va aduce roa
dele în agricultură și după ce vor fi cre
ate noile centre industriale.

Avînd mereu în minte vechiul dicton 
chinez că „orice lucru nou cere o muncă 
dîrză", tineretul chinez înțelege limpede 
ce trebuie făcut pentru a transpune în 
viață aceste strălucite perspective. Parti
dul comunist ne învață : tot ce avem noi 
a fost creat prin muncă ; fără muncă nu 
se poate obține nimic. Tineretul chinez și-a 
propus o sarcină măreață — să contribuie 
prin munca sa la construcția socialistă 
în țară. El consideră că scopul suprem al 
vieții este munca constructivă cinstită, în 
numele transformării Chinei într-un stat 
socialist. Acesta este unul din exemplele 
vii care vădesc concepția revoluționară 
despre viață ce însuflețește întregul tine
ret din China nouă.

Tineretul Chinei, condus și însuflețit 
de Partidul Comunist, manifestă un mare 
entuziasm în muncă. Tovarășul Liu Șao- 
ți, vorbind în numele Comitetului Central 
al partidului la congresul al II-lea al 
Uniunii noi democratice a tineretului din 
China, i-a adresat chemarea : „...de a se 
uni în jurul partidului și de a merge în 
primele rînduri ale luptei pentru indus
trializarea țării“. Tineretul chinez a răs
puns din toată inima la- această chemare, 
în uzinele și minele țării, unde tineretul 
reprezintă aproape 50% din numărul to
tal al muncitorilor și funcționarilor, or
ganizațiile uniunii mobilizează pe tineri 
și ținere să participe activ la întrecerea 
în muncă, îi cheamă să respecte riguros 
disciplina în muncă, să participe la miș
carea raționalizatorilor și să facă propu
neri care să ajute la depășirea vechilor 
norme de producție. Potrivit datelor exis
tente în 1954 muncitorii tineri din numai 
75 de secții de producție de la uzinele și 
minele din provincia Șansi au făcut 5.235 
de propuneri de raționalizare, dintre care 
41% au fost introduse în producție. Peste 
80% din membrii uniunii, care lucrează 
în uzine și mine, precum și numeroși 
muncitori tineri, nemembri ai uniunii și-au 
luat angajamente scrise pentru îndepli
nirea sarcinilor lor de producție. Crește 
necontenit numărul muncitorilor tineri — 
fruntași în producție.

Organizațiile de tineret popularizează 
larg realizările și planurile muncitorilor 
fruntași, însuflețind un număr tot mai 
mare de tineri la noi acte de eroism în 
muncă.

Ca răspuns la chemarea uniunii tinere
tului, în țară au fost create 759 de brigăzi 
udamice, cuprinzând peste 13.000 de mun
citori tineri, 864 de echipe de tineri munci
tori fruntași, care reprezintă o puternică 
armată pe frontul producției. în unele 
uzine și mine au fost organizate grupe de 
tineret care luptă împotriva rebuturilor și 
a celorlalte lipsuri în producție. O grupă 
de tineret de la uzina metalurgică din Șiț- 
ziașan a făcut în cursul acestui an 615 
propuneri și o serie de observații critice, 
datorită cărora a fost ridicat în mod sim
țitor nivelul producției. Ca răspuns la 
chemarea partidului de a lupta pentru 
mărirea producției și pentru un regim 
de economii, tinerii muncitori au organi
zat brigăzi de luptă împotriva depășirii 
normelor de consum la materiale și pen
tru strîngerea metalelor vechi. De exem
plu, muncitorii de la Combinatul metalur
gic din Sud-Vest au creat 32 de astfel 
de brigăzi, care anul acesta numai în de
curs de 3 luni au strîns 765 de tone de 
deșeuri de fontă.

Politica partidului îndreptată spre 
transformarea socialistă a agriculturii, are 
ca scop trecerea treptată a gospodăriei 
individuale înapoiate pe făgașul gospodă
riei colective prin organizarea pe baza li
berului consimțămînt a țăranilor în bri
găzi de într-ajutorare în muncă și coope
rative. întreaga muncă a uniunii tineretu
lui la sate se conformează cerințelor 
acestei politici. Peste 90.000.000 de țărani 
tineri, răspunzînd chemării partidului, au 
luat parte activă la mișcarea pentru mă
rirea producției agricole pe baza într-a- 
jutorării și cooperației. în prezent, brigă
zile de într-ajutorare în muncă și coope
rativele numără 6.000.000 de membri ai 
uniunii tineretului, dintre care 1.500.000 
sînt membri ai cooperativelor agricole de 
producție și 1.300.000 dețin funcții admi
nistrative în brigăzile de într-ajutorare în

Creșterea volumului schimburilor 
comerciale dintre Răsărit și Apus
LONDRA 4 (Agerpres). După cum trans

mite agenția Reuter, în ultima ediție a 
buletinului său economic Comisia econo
mică O.N.U. pentru Europa arată că da
tele pe primele 3—5 luni ale anului 1955 
dovedesc „sporirea considerabilă” a vo
lumului schimburilor comerciale dintre 
Răsărit și Apus.
Volumul global al importurilor Europei oc

cidentale din Europa răsăriteană a crescut 
cu 35n/i>, iar volumul global al exporturilor 
Apusului în Răsărit cu 9% în comparație 
cu primele luni ale anului 1954. Sporul to
tal al volumului schimburilor comerciale 
dintre Răsărit și Apus reprezintă 22c/o.

Hu Yao-ban
membru în Secretariatul Comitetului 
Central al Uniunii noi democratice a 

tineretului din China

muncă și în cooperativele agricole de 
producție. Numeroși reprezentanți ai t'ne- 
retului dau exemplu în lupta pentru ob
ținerea de recolte bogate. Ei luptă pentru 
transpunerea consecventă în viață a po
liticii partidului și o popularizează larg 
în rîndurile tineretului; ei dau exemple 
de dragoste de muncă, de însușire a cu
noștințelor științifice și de introducere a 
noii tehnici agricole. Mulți dintre ei sînt 
distinși cu titlul de „țărani model”. De 
exemplu, Ian Min-han, membru al uniu
nii tineretului din județul Lodin (provin
cia Guandun), a aplicat cu succes metoda 
miciurinistă de polenizare încrucișată pen
tru îmbunătățirea soiului de porumb și 
de orez și a ridicat producția orezului de 
la 250 de keti la 1.150 de keti la un mu. 
în prezent el lucrează ca să obțină de 
pe o singură tulpină cîte 1.000 de boabe 
de orez. în acest an uniunea tineretului 
a organizat în raioanele rurale un mare 
număr de brigăzi udamice pentru com
baterea secetei, pentru pregătirea îngră
șămintelor, pentru combaterea dăunăto
rilor agricoli, pentru valorificarea pămîn- 
turilor în. (eleni te și efectuarea lucrărilor 
de irigație.

Numeroși absolvenți de școli elemen
tare și școli medii incomplecte lucrează 
pe ogoare, aducînd contribuția lor la 
opera de transformare socialistă a agri
culturii. Aplicîndu-și cunoștințele, ei aju
tă prin munca lor la construirea vieții 
noi la sate.

în scopul de a stimula și mai mult en
tuziasmul, spiritul de creație și inițiativa 
tineretului în construcția Chinei noi. Co
mitetul Central al Uniunii noi democra
tice a tineretului a hotărît să convoace în 
septembrie anul acesta o întâlnire pe în
treaga Chină a tinerilor constructori ai 
socialismului, la ale cărei lucrări vor lua 
parte 1.500 de persoane. Această hotărîre 
se bucură de sprijinul călduros al tine
retului din toată țara. Prin munca lor 
dîrză, tinerii se străduiesc să cucerească 
dreptul de a participa la această întîlnire 
memorabilă.

în cadrul învățămîntului politic, și în 
special după studierea documentelor celei 
de-a 4-a plenare a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, tineretul s-a 
convins că industrializarea socialistă, 
transformarea socialistă a țării vor fi în
soțite de o luptă de clasă tot mai ascuțită 
și mai complicată. Imperialiștii nu vor sta 
de-o parte pasivi, iar clasele răsturnate și 
înlăturate vor căuta și de aci înainte să 
folosească orice posibilitate pentru a dis
truge ceea ce construiește partidul și 
poporul. De aceea, tineretul chinez 
apără vigilent ceea ce a fost cucerit de 
poporul nostru și participă activ la 
lupta politică. Tinerii ostași -ai miliției 
populare și tinerii pescari ajută și ei ar
mata populară de eliberare să păzească 
cu strășnicie granițele maritime. Ei sînt 
întotdeauna gata să demaște și să facă 
inofensivi pe agenții pe care imperialiștii 
și marioneta lor, Cian Kai-și, caută să-i 
strecoare în China.

Apărînd interesele partidului și ale po
porului, tineretul chinez s-a încadrat activ 
în lupta politică și ideologică, care se des
fășoară sub conducerea partidului în în
treaga țară. Demascînd și zdrobind în 
martie anul acesta blocul antipartinic al 
renegaților Gao Gan — Jao Șu-și, confe
rința națională a partidului a repurtat o 
victorie de importanță istorică pentru 
partid și pentru tot poporul cltinez. Stu
dierea atentă a documentelor conferinței 
de. partid de către tineretul chinez 
a contribuit la ridicarea conștiinței 
lu-i politice și a vigilenței lui revoluțio
nare. El demască cu curaj elementele 
străine și activitatea lor și duce o 
luptă consecventă împotriva dușmanilor 
partidului și elementelor descompuse. In 
felul acesta, el ajută partidul să curețe 
rîndurile noastre revoluționare de elemen
tele străine. In prezent, împreună cu în
treaga țară, tineretul chinez duce o luptă 
activă pentru lichidarea definitivă a clicii 
contrarevoluționare în frunte cu Hu Fîn 
și a celorlalte elemente contrarevoluțio
nare ascunse.

Concomitent, tineretul participă activ Ia 
mișcarea pentru studierea filozofiei ma
terialiste marxiste, pentru zdrobirea idea
lismului burghez, începută din inițiativa 
partidului. Studiind perseverent marxism- 
leninismul, dînd dovadă de vigilență poli
tică, tineretul acționează ca luptător neîn
fricat împotriva tuturor rămășițelor ve
chiului.

Pe măsură ce lupta de clasă devine din 
zi în zi tot mai ascuțită și mai compli
cată, burghezia și celelalte rămășițe ale 
vechilor forțe caută prin toate mijloacele 
să cîștige influență în rîndurile tineretu
lui. Sub conducerea partidului, uniunea 
tineretului educă tînăra generație în spirit 
comunist, pentru a contracara influența 
nefastă a ideologiei burgheze.

Dar construcția în curs d© înfăptuire în 
țara noastră este o sarcină complexă, și 
pentru îndeplinirea ei nu ajung numai bra
vura și entuziasmul. Ea cere și cunoștințe 
profunde și variate. Partidul a subliniat 
de nenumărate ori cît de important este 
ca tineretul să considere studiul drept 
sarcina sa principală. La a.1 II-lea congres 
național al Uniunii noi democratice a ti
neretului dto Ch’na, Ciu De. vicepreșed'nte 
al Republicii Populare Chineze, a spus 
că „pentru tineret studiul are o însemnă
tate primordială, ...deoarece în viitor -ge
nerația tînără va trebui să ia locul gene
rației vârstnice și să conducă țara și în
treaga viață a societății".

Partidul și guvernul au creat condiții

Scurte știri
• Presa engleză relatează despre crește

rea continuă a prețurilor la produsele 
alimentare. Potrivit calculelor ziarului 
„Daily Worker”, fiecare familie din An
glia plătește în prezent pentru alimente cu 
5—10% mai mult decît în luna mai, iar 
pînă la sfîrșitul anului cheltuielile pen
tru alimente vor spori probabil cu încă 
5—10%.

® La 4 septembrie s-a înapoiat Ia Bel
grad delegația economică iugoslavă con
dusă de Svetosar Vukmanovici-Țempo, 
vicepreședinte al Vecei.. Executive Fede
rative a R.P.F. Iugoslavia, care a dus 
tratative economice în Uniunea Sovie
tică.

® La 3 septembrie, Jacobo Arbenz, 
fostul președinte al Guatemalei, a sosit 
în Cehoslovacia împreună cu familia sa. 

excelente de studiu pentru tineret. Numă
rul studenților în institutele de învăță- 
mînt superior din China a crescut cu 40%, 
iar numărul elevilor din școlile medii — 
cu 98% în comparație cu perioada dina
inte de eliberarea țării. Institutele de în- 
vățămînt mediu și superior sînt frecven
tate de un mare număr de elevi și studenți 
provenițî din muncitori și țărani. Tinere
tul chinez este profund conștient de răs
punderea care-i revine. El este de ase
menea conștient că nivelul actual el cu
noștințelor lui nu corespunde cerințelor pe 
care situația le pune în fața lui. De aceea 
el caută să-și însușească temeinic cunoș
tințe științifice. Membrii uniunii tineretu
lui unesc în jurul rîndurilor lor masele 
studențimii și le îndeamnă să învețe pen
tru binele patriei, să-și însușească cunoș
tințe științifice. El este pătruns de hotă- 
rîrea de a se pregăti din punct de vedere 
moral, spiritual și fizic în vederea parti
cipării la construcția socialistă. Absolven. 
ții instituțiilor de învățămînt superior și 
mediu cer să fie trimiși la muncă în cele 
mai îndepărtate colțuri ale țării, acolo 
unde clocotește munca de construcție, 
unde cunoștințele lor își vor găsi cea mai 
bună aplicare.

Tineretul reprezintă mai mult de jumă
tate din numărul muncitorilor care stu
diază în școli .tehnice serale, în cercuri de 
cercetări tehnice și în alte verigi ale învă
țămîntului, fără a fi scoși din producție. 
De exemplu, Ho Jui-lian, membru al uni
unii tineretului, care lucrează la fabrica 
textilă Ținhua din Taiiuan (China de 
nord), și-a însușit în decurs de un an 
metode avansate de lucru, și în prezent 
deservește 1-200 de fusuri. Aproximativ 
1.000.000 de muncitori tineri din țară, sau 
56°/o din numărul total al muncitorilor 
care-și ridică nivelul cultural, studiază în 
școli serale, fără a fi scoși din producție, 
în 1953, 87.000 de muncitori au căpătat o 
pregătire la nivelul programului școlii 
elementare și 71.000 — l-a nivelul progra
mului școlii medii. Tineretul sătes-c re
prezintă peste 8O°/o din numărul total al 
celor oare învață în școlile seriale de la 
sate. 3.000.000 de țărani au și lichidat 
neștiința lor de carte. Majoritatea sînt 
tineri. Pentru a ajuta tineretul de la sate 
să-și ridice nivelul cunoștințelor, uniunea 
tineretului a organizat în rîndurile tinere
tului de lia orașe o campanie pentru 
strîngerea de cărți pentru sate. Marea ma
joritate a tineretului din orașele Chinei 
s-a încadrat imediat în această campanie. 
Numai în provincia Liaonin au fost strînse 
1.800.000 de volume. Acest număr de cărți 
a fost suficient pentru a se deschide 3.000 
de săli de lectură pentru tineretul sătesc.

A crescut simțitor nivelul conștiinței 
politice a tineretului.

Presa uniunii tineretului, și a organiza
ției tinerilor pionieri a devenit un mijloc 
eficace de educare a tineretului.

în prezent Comitetul Central al Uniunii 
noi democratice a tineretului d'n Ch'na 
editează revista „Tineretul Chinei", în
tr-un tiraj de 1.800.000 de exemplare, ga
zeta „Tineretul Chinei“, care apare de 3 
ori pe săptămînă, și ziarul „Pionierii 
Chinezi", cu un tiraj de peste 1.500.000 de 
exemplare. în afară de acestea apar 34 de 
ziare și reviste editate de comitetele oră
șenești și provinciale ale uniunii tineretu
lui, înfr-un tiraj total de peste 2.000.000 
de exemplare.

După cel de-al II-lea congres național, 
uniunea tineretului duce o politică de 
întărire și lărgire a organizațiilor ei. Da
torită activității organizațiilor de bază, cei 
mai buni reprezentanți ai tinerei generații 
intră în rîn-durile uniunii tineretului. Or
ganizațiile de bază acordă o atenție se
rioasă muncii în rîndurile fetelor și fe
meilor, precum și în rîndurile tineretu
lui d’n regiunile locuite de minorități na
ționale. Organizația de pionieri, care ac
tivează sub conducerea uniunii tineretu
lui, numără în rîndurile sale 10.000.000 de 
membri.

Chezășia succeselor obținute de tinere
tul chinez, principalul izvor al întăririi și 
dezvoltării uniunii tineretului, este grija 
partidului și statului pentru tineret, con
ducerea tineretului de către partid și 
stat. Partidul consideră că tineretul este 
speranța viitorului, conduce lupta lui, îl 
însuflețește la acte de eroism. La cel 
de-al II-lea congres național al uniunii 
tineretului, președintele Mao Țze-dun a 
adresat tineretului chemarea fierbinte : 
„Fiți voioși și sănătoși, învățați bine și 
munciți cu sîrguință !“. în articolul 94 
din Constituția Republicii Populare Chi
neze se spune : „Statul are o grijă deo
sebită pentru dezvoltarea fizică și intelec
tuală a tineretului". Și aceasta coincide 
întocmai cu cele spuse de tînărul munci
tor Van Ciun-lun, deputat al primei se
siuni a Adunării reprezentanților populari 
din întreaga Chină, fruntaș în producție, 
care este numit „omul care a luat-o îna
intea vremii". El a spus : „în vechea so
cietate eram ca niște cîini fără adăpost. 
Acum sîntem stăpînii țării noastre. Noi 
nu am putea obține astăzi asemenea suc
cese, dacă nu ne-ar sprijini partidul și po
porul".

Firește, în cursul construcției socialiste, 
greutățile sînt inevitabile. Dar tineretul 
Chinei, cu minunatele iui tradiții revolu
ționare, nu a dat niciodată înapoi în fața 
greutăților. Cu o uriașă energie, care poate 
„să cucerească piscurile munților și să 
silească fluviile să dea înapoi" tineretul 
biruie greutățile și este plin de încredere 
în succesele sale. Unindu-se în jurul par
tidului și întărind prietenia și unitatea cu 
tineretul d!n toate țările, el merge cu în
credere pe drumul spre socialism în țara 
sa, spre triumful păcii în Asia și în lumea 
întreagă.

Articol apărut în ziarul „Pentru pace 
trainică, pentru democrație populară !” nr. 
35 (356) din 2 septembrie 1955.

• Bela Szalai, membru în Biroul politic 
al Partidului celor ce muncesc din Unga
ria, a fost ales secretar al Comitetului 
Central al partidului.

La cererea sa. Prezidiul Republicii 
Populare Ungare a eliberat pe Bela Sza
lai din funcția de ministru al Industriei 
Ușoare și a numit în acest post pe Joz- 
sofnă Nagy, vicepreședinte al Comitetului 
de stat al planificării.

© La 3 septembrie, în orașul Tamise a 
avut loc lansarea cargobotului „Vasili 
Dokuceaev" cu un deplasament de 5.200 
tone construit pentru Uniunea Sovietică 
de către firma de construcții navale 
„Boel". Pe șantierul împodobit cu drape
lele de stat ale U.R.S.S. și Belgiei s-a adu
nat un mare număr de locuitori din ora
șele învecinate.

Congresul anual 
al sindicatelor britanice

SOUTHPORT 5 (Agerpres/, — TASS 
transmite : La 5 septembrie s-a deschis 
la Southport cel de al 87-lea Congres 
anual al Sindicatelor britanice. La lucră-, 
rile congresului participă 981 de delegați 
din partea a 183 de sindicate care gru- 
pează 8.106.958 de membri.

Congresul a fost deschis de președintele 
Consiliului General al Congresului Sindi
catelor Britanice Geddes.

Consiliul general și-a exprimat „îngrijo
rarea serioasă“ în legătură cu politica eco
nomică a guvernului englez.

Apoi congresul a trecut la discutarea, 
raportului de activitate al Consiliului ge
neral publicat anterior.

Partea raportului consacrată situației 
materiale a oamenilor muncii și luptei 
acestora pentru drepturile lor, vădește in
tenția Consiliului general de a lua sub 
controlul său dreptul muncitorilor de a 
recurge la greve ân sprijinul revendicări-, 
lor privind majorarea salariilor și îmbu
nătățirea condițiilor de muncă. .

Consiliul general aprobă de asemenea 
politica scizionistă a „Confederației inter
naționale a sindicatelor libere” care pre
judiciază mișcarea muncitorească.

La sfîrșitul ședinței din dimineața zilei 
de 5 septembrie s-a anunțat că congresul 
a primit un mesaj de Salut din partea 
Consiliului Central al Sindicatelor din 
Uniunea Sovietică. Această comunicare a 
fost primită cu aplauze unanime ale de
legaților.

Presa americană despre tratativela 
dintre S. U. A. și Japonia

NEW YORK 4 (Agerpres). — TASS! 
transmite : . Ziarele și agențiile relatează 
că între ministrul Afacerilor Externe al 
Japoniei, Sighemițu, și oamenii de stat al 
S.U.A. s-au ivit divergențe de păreri în- 
tr-o serie de probleme importante, prin-» 
tre care în problema înarmării Japoniei. 
Ele subliniază de asemenea că rezultatele 
acestor tratative au nemulțumit cercu« 
rile influente din Japonia, deoarece Sighe
mițu n-a reușit să-și impună punctul de 
vedere într-o serie de probleme impor-, 
tante pentru Japonia.

După cum relatează corespondentul din 
Washington al agenției United Press, în 
cadrul tratativelor americano-japoneze 
„s-au ivit divergențe în problema efecti
vului forțelor armate pe care Japonia ur
mează să le creeze, precum și în legătură 
cu termenul de retragere a trupelor 
americane din această țară“. Conducăto
rii militari ai Statelor Unite, continuă co
respondentul, presupun că forțele armate 
americane vor staționa în Japonia cel 
puțin pînă în anul 1961 și consideră că 
actualul plan japonez de a crea pînă 
în 1958 o armată terestră cu un efectiv 
de 180.000 de oameni este „absolut insufi-s 
cient".

Corespondentul din Washington al 
agenției Associated Press subliniază de 
asemenea existența unor „divergențe se
rioase" între Japonia și reprezentanții 
Pentagonului în problema înarmării Ja
poniei. In timp ce Sighemițu a declarat 
că Japonia poate să-și mărească efectivul 
actualelor sale trupe de la 150.000 la 
200.000 de oameni pînă la sfîrșitul anului 
1958, reprezentanții americani au insistat 
ca în următorii trei ani Japonia să-și cre
eze forțe armate terestre cu un efectiv de 
300.000 de oameni, organizați în zece divi
zii instruite, precum și ca pînă în anul 
1960 Japonia să dispună de forțe militare 
aeriene, numărînd 1.300 de avioane. „Re-: 
prezentenții americani oficiali, scrie co
respondentul, au încercat să-i sugereze lui 
Sighemițu că Japonia trebuie să se gân
dească la crearea forțelor armate nu pen
tru apărarea țării sale, ci pentru a lua 
asupra ei o parte din povara americană 
în ce privește serviciul polițienesc în 
Asia... Sighemițu însă nu a lăsat nici cea 
mai mică îndoială celora cu care a discu
tat la Washington că îi va fi foarte greu 
să determine parlamentul japonez și 
populația japoneză să accepie un program 
militar lărgit".

In legătura cu prăbușirea 
avionului indian 

„Kashmir Princess"
PEKIN 4 (Agerpres). — China Nouă 

transmite: Autoritățile din Hongkong au 
dat publicității un comunicat în care se 
spune prini're altele :

După patru luni de cercetări intense asu-' 
pra împrejurărilor în care s-a produs la 
11 aprilie a.c. prăbușirea avionului indian 
„Kashmir Princess“, poliția a obținut la 
3 septembrie autorizația de a arest'a sub 
acuzația de tentativă de asasinat pe un 
anume Ciu Tin-min, zis și Ciu-șu, fost an
gajat ca îngrijitor la societatea de naviga
ție aeriană din Hongkong, și care în 
ziua accidentului era de serviciu pe aero
portul Kaitak.

Ciu Tin-min a părăsit Hongkongul pa 
calea aerului în cursul zilei de 18 mai ple. 
cînd spre Formoza (Taivan). S-a cerut au
torităților din Formoza să-1 predea la 
Hongkong pentru a fi judecat.

INFORMAȚII
Ansamblul artistic al tineretului coreean 

car© ne vizitează țara a sosit luni la Ora. 
dea.

Oaspeții au vizitat mai mult© înitreprin. 
deri și instituții, printr© care fabrica de 
mașini-unelte „înfrățirea”, stațiunile bal
neare „1 Mai” și „Victoria” din apropierea 
Oradiei.

Seara, la. teatrul de vară, Ansamblul 
a prezentat un spectacol de cîntece și 
dansuri în fața a peste 2.000 d© orădeni 
care au aplaudat îndelung măestria ar. 
tiștilor coreeni.

★

Luni la amiază s-au înapoiat în Ca
pitală tovarășii Avram Bunaciu, secreta
rul Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
și deputății acad. N. Gh. Lupu, acad. Ra- 
luca Ripan și C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, membri ai delegației grupului na
țional român din Uniunea interparlamen
tară, care au participat la conferința 
anuală a Uniunii interparlamentare de la 
Helsinki.

★

Zilele acestea a părăsit Capitala în- 
dreptîndu-se spre Berlin o delegație ro
mână care va participa la festivitățile or
ganizate cu prilejul împlinirii a 10 ani de 
la înfăptuirea reformei agrare din R. D. 
Germană.

Delegația este condusă de ing. Petre 
Moldovan, locțiitor al ministrului Agri
culturii și Silviculturii.

(Agerpres)
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