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Să învățăm din primele zile
1 1 • IIale anului școlar !

Cursurile școlilor și facultăților 
au început. Emoțiile revederii 
colegilor, prietenilor, a profeso

rilor, au trecut. Amintirile din vacan
ță au fost povestite prietenilor. Totul 
este acum normal, firesc, obișnuit: 
ceasul care te trezește devreme să nu 
întîrzii de la școală sau facultate, des
fășurarea activității după program, 
pregătirea lecțiilor pentru a doua zi 
și alte ocupații școlare.

Anul acesta au fost făcute toate 
pregătirile pentru ca din prima zi de 
■școală, din primul ceas, elevul și stu
dentul să înceapă învățătura, pentru 
ca de la început să simtă datoria ce 
o are față de popor, de a fi la înălți
mea condițiilor create.

Cu fiecare an care trece în fața ele
vilor și studenților se pune tot mai 
accentuat răspunderea însușirii temei
nice a materiilor, încă de la începu
tul anului școlar, și cu fiecare an care 
trece sînt tot mai puțini acei care se 
bazează pe asaltul final, în preajma 
examenelor. Tocmai datorită atitu
dinii conștiente și pline de răspundere 
față de învățătura a majorității elevi
lor și studenților, procentul promova- 
ților este din an în an mai ridicat, iar 
numărul acelor care reușesc la exa
mene cu calificative ridicate este mai 
mare. Sînt semnificative în acest sens 
cifrele care vorbesc despre rezultatele 
obținute la sfîrșitul anului școlar de 
către elevi și studenți. Așa de pildă, 
la I.M.F.-Tîrgu Mureș din 958 exa
mene, 574 au fost luate cu califica
tivul „foarte bine“, 280 cu calificati
vul „bine“ și numai 12 calificative 
„insuficient”.

Dar deși această atmosferă serioa
să de muncă s-a extins vizibil în rîn
dul unui mare număr de studenfi și 
elevi, existența încă în școlile și fa
cultățile noastre a unor tineri care se 
mulțumesc să treacă prin școală fără 
a acumula prea multe cunoștințe, sau 
însușindu-și-le numai pentru a se 
„descurca la examene“, este un sem
nal că și anul acesta în centrul aten
ției organizațiilor U.T.M. trebuie să 
stea problema mobilizării elevilor și 
studenților la un studiu temeinic, apro
fundat din primele zile ale anului 
școlar.

Numai acei elevi și studenți care 
prețuiesc fiecare clipă petrecută în 
școală sau facultate, care frecven
tează regulat cursurile, seminariile, 
își pregătesc zilnic temele date acasă, 
proiectele, termină anul școlar cu 
succese, nefiind nevoiți să facă efor
turi mari la examene pentru a recu
pera timpul pierdut.

Din păcate, uneori, organizațiile 
U.T.M. neglijează pe acei care se li
mitează la cunoștințe superficiale și 
se trezesc în fața sesiunilor de exa
mene cînd, în pripă, încearcă să ia 
măsuri pentru îndreptarea acestei stări 
de lucruri.

Anul acesta asemenea lucruri nu 
trebuie să se mai petreacă. încă de la 
început, alături de toți factorii răspun
zători pentru bunul mers al procesu
lui de învățămînt, organizațiile U.T.M. 
trebuie să contribuie activ la crearea 
unei atmosfere serioase de studiu în 
rîndul elevilor și studenților.

In primul rînd este nevoie de asi
gurarea unei discipline serioase în 
școală și facultate. Acolo unde disci
plina este bună și succesele la învă
țătură sînt mai mari. Cînd la lecții și 
cursuri este liniște, cînd explicațiile 
profesorilor sînt ascultate cu atenție, 
se iau notițe, totul se întipărește bine 
în minte chiar de la ore, iar elevului 
și studentului îi vine mai ușor să pre
gătească lecțiile acasă.

Participarea la ore este primul pas 
pe drumul însușirii cunoștințelor. Vine 
apoi un foarte important pas: studiul 
individual. In genere, fiecare elev și 
student știe ce înseamnă studiul indi
vidual, dar nu toți îi acordă impor
tanța cuvenită. Este 
convinși toți elevii și studenții că a 
trece peste o lecție cu gîndul că va fi

necesar să fie

Tovarășului
VÎLCO CERVENCOV

Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria
Sofia

Dragă tovarășe Vîlco Cerver.cov,
Cu prilejul celei de a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere, Comi

tetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Prezidiul Marii Adunări Naționale a 
R.P.R. și Consiliul de Miniștri al R.P.R. vă felicită călduros pe Dumneavoastră, 
fiu credincios al poporului bulgar, tovarăș de luptă al lui Gheorghi Ditnitrov, emi
nent conducător al Partidului Comunist și al statului bulgar, luptător neobosit 
pentru cauza construirii socialismului în R. P. Bulgaria.

Cu această ocazie vă urăm din adincul inimii multă sănătate, viață îndelungată 
și noi succese în activitatea rodnică pe care o duceți pentru binele poporului bul
gar și înflorirea Republicii Populare Bulgaria, pentru întărirea prieteniei și cola
borării intre popoare, pentru triumful cauzei păcii în lumea întreagă.

Prezidiul Marii Adunări Consiliul de Miniștri 
Naționale a R.P.R. el R.P.R.

C.C. al P.M.R.

Proletari din toate țările MUNCITORI TALENTATI
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învățată altădată sau a lăsa o lecție 
pe motiv că „este ușoară“, a nu stu
dia decît notițele, fără a citi materia
lul bibliografic, a lăsa de pe o zi pe 

bibliografiei ca 
copieze de la altul

cei din pri
de la învă
ța studierea 
la conspec- 
De aseme-

alta conspectarea 
apoi în grabă să 
pentru a prezenta caietul profesorului, 
înseamnă în primul rînd a se înșela 
pe ei înșiși, a înșela pe acei care le 
acordă încrederea, așteptîndu-i să vină 
la școală sau facultate bine pregătiți.

Folosirea rațională a timpului, alcă
tuirea unui program de activitate zil
nică îi va ajuta p6 elevi și studenti să 
poată învăța zilnic cîteva ore, să 
poată citi, să se poată recreea și 
distra.

Celor din primul an de școală sau 
facultate organizațiile U.T.M. trebuie 
să le dea un sprijin deosebit. Aceștia 
se întîlnesc în școală sau facultate nu 
numai cu materii noi, ci și cu noi me
tode de studiu. Mai ales 
mul an de facultate trec 
tarea lecțiilor din manual, 
cursurilor, a bibliografiei, 
tarea acestei bibliografii.
nea, trec de la sistemul notării după 
fiecare ascultare, la seminarii unde nu 
primesc note, nu sînt ascultați doi sau 
trei, ci participă la discuții întreaga 
grupă. Este nevoie deci de a învăța 
zilnic, cu conștiinciozitate, chiar dacă 
a doua zi știi că nu ești ascultat. Pen
tru aceasta, organizațiile U.T.M. tre
buie să se ocupe de îndrumarea elevi
lor și studenților din primii ani de stu
diu, să organizeze consfătuiri în care 
cei mari să le împărtășească din ex
periența lor de muncă, gazetele de pe
rete să publice regulat materiale me
todice, de experiență. La cămine, în 
biblioteci, este bine ca asistenți, elevi 
și studenti mai mari să fie alături de 
cei mai tineri sau mai mici, să-i ajute 
cînd întîmpină greutăți.

Sarcinile care stau în fata organi
zațiilor U.T.M. din școli și facultăți 
cer acestora multă exigentă și folosi
rea unor metode eficace, bazate pe 
munca concretă cu fiecare tinăr. 
N-au ce căuta în munca organi
zațiilor U.T.M. din școli și facultăți 
birocrația, formalismul. A se ocupa 
doar cu socotirea zilnică a procente
lor notelor, absentelor, cu alcătuirea 
graficelor despre succesele la învăță
tură înseamnă a pierde din vedere 
principalul: munca vie cu oamenii, 
încercările nesfîrșite de a-i lămuri în 
ședințe plictisitoare pe cei indisciplj- 
nati, leneși și delăsători să se îndrepte 
nu sînt eficace. Este nevoie de acțiuni 
deosebite, vii, interesante care să-i 
atragă și pe aceștia la muncă.

Cel mai important este crearea în 
școli și facultăți a unei opinii sănă
toase împotriva celor care se abat de 
la disciplina școlară. Pentru aceasta 
este necesar să se creeze colective pu
ternice, închegate care să acționeze 
legat, să tină la demnitatea clasei, 
grupei, școlii și facultății, a unor co
lective care nu numai să-i condamne 
pe cei leneși, dar să-i și ajute la ne
voie pe cei care întîmpină greutăți.

In școli și facultăți domnește acum 
o atmosferă de studiu. Această atmos
feră trebuie menținută pînă în ultima 
zi a anului școlar. Nu este permis nici 
unei organizații U.T.M. încălcarea 
programului de studiu al elevilor și 
studenților, atragerea lor în acțiuni 
nelegate de procesul de învătămînt. 
care să le răpească din timpul de stu
diu.

în centrul atenției organizațiilor 
U.T.M. trebuie să stea și problema 
condițiilor de studiu a elevilor și stu
denților. Ele trebuie să ceară conduce
rilor școlilor și facultăților să ia mă
suri de îndreptare atunci cînd ceva 
este în neregulă.

Studiul este o muncă serioasă în ca
drul căre:a se acumulează cunoștințe 
și deprinderi practice, se formează 
concepția tineretului despre lume, 
șamentul fată de popor, dragostea 
tru muncă, pentru profesiunea pe 
și-a ales-o în viată. Să-i acordăm 
toată atenția, dacă vrem să avem 
cialiști bine pregătiți care să facă 
tul pentru a-și servi patria !

ata- 
pen- 
care 
deci 
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Miercuri 7 septembrie 1955

Un ajutor prețios
Demonstrația practică a oamenilor 

de știință sovietici privind recoltarea 
și însilozarea porumbului

In cursul vizitei tăcute în țara noastră, 
la 23 August, cu prilejul sărbătoririi ce
lei de a 11-a aniversări a eliberării pa
triei noastre, tovarășul N. S. Hrușciov, 
prim secretar al C.C. al P.C.US. membru 
în Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a vizitat gospodăria agricolă colectivă 
„Drumul lui Lenin“ din satul Livedea, 
raionul Brănești, regiunea București. In
tre altele colectiviștii din Livedea s-au 
interesat de metodele îna ntats oare se 
aplică în Uniunea Sovie .ică la însilozarea 
furajelor. Tovarășul N. S. Hrușciov a dat 
colectiviștilor sfaturi prețioase în vederea 
întăririi economice a gospodăriei colec
tive, îndrumîndu-i să însilozeze cît mai 
mult porumb.

De curînd a venit în țara noastră o de
legație de oameni de știință sovietici for
mată din Serghei Stepanovici Praksin 
candidat în 'științe agricole, locțiitorul 
științific al directorului institutului de 
cercetări științifice pentru cereale d'n 
zcna fără cernoziom a U.R.S.S., Feodor 
Ivanovici Dubkovețki deputat în Sovietul 
Suprem al U.R.S.S., Erou al Muncii So
cialiste, președintele colhozului „Cuceriri
le lui Octombrie” din regiunea Cerkasî 
R.S.S. Ucrarieană și Nikolai Sofrcnovici 
Korobk'.n inginer șef din secția de proiec
tări tip de la Institutul de stat pentru 
proiectarea construcțiilor industriale și 
agricole. în cursul zilei de marți specia
liștii sovietici au făcut la gospodăria agri
colă colectivă „Drumul lui Lenin“ din sa
tul Livedea, regiunea București o demon
strație practică privind recoltarea și în
silozarea porumbului.

La demonstrație au asistat tovarășii: 
Gh. Gheorghiu-Dej, Al. Moghioroș, Con
stantin Popescu, ministrul Agriculturii și 
Silviculturii, acad. Gh. Ionescu-Sisești, 
președintele secției de biologie și științe 
agricole a Academiei R.P.R., Virgil Gligor, 
locțiitor al ministrului Agriculturii și Sil
viculturii, Vasile Cristache prim secretar 
al Comitetului regional București al 
P.M.R.

Au asistat de asemenea acad. M. B. Mi- 
tin, redactor șef al ziarului „Pentru pace 
trainică, pentru democrație populară“, 
precum și I. I. Horoșilov, consilier al Am
basadei Uniunii Soviet ce la București.

Tov. C. Popescu, ministrul Agriculturii 
și Silviculturii, luînd cuvintul. a subliniat 
prețiosul ajutor ce-1 constituie pentru oa
menii muncii din agricultură însușirea 
științei și practicii sovietice.

A luat cuvîntul S. S. Praksin, care a 
prezentat un referat privind cultivarea po
rumbului în vederea însilozării separate.

F. I. Dubkovețki a împărtășit celor pre
zenți din experiența muncii sale ca preșe- 
d'nte al colhozului „Cuceririle 
brie".

N. S. Korobkin a prezentat 
despre organizarea executării 
lor pentru însilozarea nutrețurilor in 
U.R.S.S.

Tov. Virgil Gligor, locțiitor al ministru
lui Agriculturii și Silviculturii, a mulțu
mit oaspeților în numele conducerii Mi
nisterului Agriculturii și Silviculturii.

In încheiere tov. Vasile Cristache. prim 
secretar al Comitetului regional Bucu
rești al P.M.R., a subliniat din nou impor
tanța asigurării unor cantități sporite de 
furaje de calitate superioară, îndeosebi 
porumb însilozat, în vederea creșterii con
ținu« a șeptelului și măririi producției 
animaliere.

lui Octom-

un referat 
construcții-

(Agerpres)

I

?

$

...Pe aci, prin părțile Vînătorilor, 
vremea a fost mai vitregă în anul 
acesta. încă cu mult înainte de a în
cepe secerișul s-au pornit niște ploi 
care nu se mai opreau... Ploua aproa
pe în fiecare zi. Chiar dacă de dimi
neață era vremea frumoasă, dupî 
amiază ploua... Și vremea aceasta i-a 
încurcat mult pe țăranii muncitori din 
Vinători. Grînele s-au copt mai tîrziu 
pe aceste meleaguri, iar la seceră lu
crau doar cîteva ceasuri pe ziș Nu-i 
lăsau ploile să lucreze mai mult. Vînă- 
torenii sînt însă oameni care nu dau 
ușor înapoi. In ciuda ploilor abunden
te, grînele au fost totuși strînse pînă 
la ultimul pai. Fiecare minut bim de 
lucru a fost folosit pentru aceasta. Iar 
strădania țăranilor muncitori de a 
strînge la vreme recolta cît și îndem
nul unora dintre cei fruntași ca Virgil 
Mărcii sau tinerii Petru Felegean, Li- 
viu Larga și alții — au dat roade fru
moase : grînele au fost recoltate în în
tregime.

Greu a fost însă și la treieriș. Ploile 
dese îi îndemnau pe unii țărani munci
tori să revină la un sistem vechi d? 
treieriș pe care ei îl foloseau cu ani 
în urmă — să treiere din șure. . In 
șură — spuneau ei — grînele se păs
trează uscate. Și apoi poți treiera ori- 
c.nd, fie vreme frumoasă, fie vreme 
rea... Om trece cu batoza de la o șură 
la alta...“

Numai că felul acesta de treieriș a 
avut mulți adversari și foarte hotărîți. 
„Asta-i boală lungă — spuneau cei mai 
mulți țărani muncitori. De-om duce ba
toza de la o șură la alta înseamnă că 
întîrziem mult cu treierișul. Mult m.a’ 
bine este să ducem griul la arie și să-l 
facem stog. De-i stogul bine clădit, nu 
pătrunde apa in grîne..." Comun'știi 
i-au sprijinit pe cei din urmă. Era mai 
bine să se treiere la arie, din stoguri...

...Cînd s-a pornit la amenajarea ariei, 
au început să apară și stogurile. Țăra
nii muncitori aduceau grînele de pe 
cîmp la arie și le făceau stog... Unul... 
două... zece... cincisprezece... douăzeci- 
șicinci... Curînd n-a mai rămas loc 
liber pe arie, așa de multe stoguri se 
făcuseră.
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Inovatori fi inovații

PITEȘTI (de la corespondentul nos
tru).

în perfecționarea tehnicii, inovatorii și 
raționalizatorii își spun tot mai mult cu- 
vîntul.Ei găsesc noi căi care duc la spo
rirea acumulărilor socialiste.

Concursul de inovații care se desfășoa
ră în întreaga țară, constituie un nou pri
lej de afirmare a inițiativei creatoare.

Colaborarea dintre muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de la întreprinderea „11 
Iunie"-Pitești a făcut ca în ultimul timp 
să fie înregistrate tot mai multe propu
neri de inovații. Dacă în anul care a tre
cut au fost înregistrate 38 de propuneri, 
în primele 8 luni ale anului 1955 s-au În
registrat 85 de propuneri, iar numărul 
inovațiilor aplicate depășește cu 25 nu
mărul celor aplicate în anul trecut.

Cele mai multe propuneri aparțin tova
rășului Gheorghe Dumitrache. Instalația 
de unificare concepută de el asigură un 
procent optim de umiditate a atmosferei 
în țesătorii, evitîndu-se astifel ruperea 
firelor.

Inovatorul s-a preocupat și de înlocui
rea materialelor scumpe. El a realizat un 
dispozitiv metalic cu resort care înlocu
iește curelele de vatală la războiul 
taia de jos.

Un alt inovator este tovarășul 
Milan. Lui îi aparține dispozitivul 
oprirea automată a mașinii de răsucit în 
cazul ruperii firului. Inlăturînd posibili
tatea deșeurilor. folosirea dispozitivului 
aduce o economie anuală în valoare de 
52.000 lei.

Printre inovatori se 
Constantin Minculestcu, 
miștii Ion Lupa, Vasile 
Lucian Văduva și alți

cu bă-

Frantz 
pentru

numără tovarășii 
Ilie Martin, ute- 
Po.pescu, tînărul

11 inovatori.

Expoziția creatorilor

Expoziția inovatorilor — deschisă recent 
în Timișoara — oglindește activitatea 
creatoare a muncitorilor, inginerilor, teh
nicienilor din regiune. Inovațiile reali
zate, privesc mecanizarea diferitelor faze 
de operații, reducerea timpului de lucru, 
deci creșterea producției și productivității 
muncii.

Prototipul mașinii de echilibrat cu ca
drul electric și mașina ce echilibrează ro
toarele, ambele realizate de inginerii Dan 
Teodorescu și Manole Ovidiu de la fabrica 
„Electromotor”, pot fi considerate pe drept 
cuvînt invenții. La aceeași fabrică inova
ția colectivului format d n Laurean Pă- 
trașcu, Francisc Grün și Dumitru Segedi 
— privind tăierea discurilor la automatul 
de ștanțat role — contribuie la îmbunătă
țirea calității și totodată la mărirea pro
ductivității muncii. Este semnificativ fap
tul că fabrica are 65 purtători ai ins'gnei 
„Inovator”.

Cu mașina elaborată de Erwin Ze'dler 
de la fabrica „Tehnometal“ se confecțio
nează — pentru prima dată în țara noa
stă — miez de cablu flexibil de kilome
traj. Inovatorul și ajutorul său, strunga
rul König Friedrich, au fost recompensați 
pentru contribuția adusă la dezvoltarea 
m'șcării inovatorilor.

Expoziția este interesantă prin varieta
tea inovațiilor expuse și a atras, de la 
deschidere, un mare număr de vizitatori.

Mulți vizitatori s-au oprit să admire cele 
două inovații ale tovarășului Ștefan Mi- 
l'.tz : dispozitiv pentru rolarea și încheie
rea simultană a fundurilor la cutiile de 
conserve și dispozitiv pentru tăierea, gău- 
rirea și fasonarea mînerelor de găleți 
în același timp. Ștefan Militz este astăzi 
bine cunoscut în întreprinderea „Amba
lajul metalic“ și inovațiile sale contribuie

Șl NOAPTE

Și ziua 
intreru- 
munc’.- 
boabele

...In ziua aceea — ca în toate zilele, 
de altfel — lucrul începuse dis de di
mineață. Mai bine spus, lucrul conte
nise doar vreun ceas, cită vreme me
canicul și batozarul făcuseră îngrijirile 
necesare. Apoi continuase iar. 
întreagă batoza lucrase fără 
pere. Stogurile multor țărani 
tori erau acum treierate, iar 
strînse in saci și băgate in hambare. 
Buh Mihai sau Vasile Coman — 
ca și ceila’ți — sînt liniștiți acum. Tre
ierișul l-au terminat: grînele sînt adă
postite bine in magazie iar paiele sînt 
clădite frumos în șură. Cotele le-au 
dus la baza de recepție încă de la ari?. 
Așa că acum se mai pot odihni nițel.'...

...Soarele dispăruse mai mult de ju
mătate de linia orizontului.

Electromotorul „torcea” linișt't și 
regulat. Batoza vuia uniform. Doar 
cină snopul vîrît în tobă nu era prea 
bine răsfirat de coșar, atunci hău!a 
prelung. Munca se desfășura la fel de 
intens. Coșarul Ștefan Cr'șan prin
dea cu aceeași grabă snopii de la ti- 
năra Martă Ferencz, care-i dezlega șl 
l^ăădea drumul cu repeziciune în gura 
batozei. Se treierau grînele țăranului 
muncitor Iul'u Ferencz.

Umbrele înserării se așterneau tot 
mai puternic peste arie. Deodată însă, 
din mulțimea becurilor ce înconjurau 
aria, a țîșnit lumina. Tînărul Mihai Lo. 
rinez, batozarul, rid'case șalterul si 
făcuse contactul. Pe arie s-a răspîndit 
o lum'nă puternică, plăcută. La bato
ză se muncea acum cu mai multă hăr
nicie. Iuliu Ferencz își adusese aproape 
toate rudele ca să-l ajute la treier. Mi
hai, frate-său și cu Moise Szasz arun
cau cu repeziciune snopii de pe stog pe 
batoză. Acolo, pe platformă, era stu
pină soră-sa. Marta. Ea prindea repede 
snopii, le tăia legăturile și cu aceeași 
îndemânare îi punea în brațe coșarului. 
Ștefan Crișan și mai apoi loan Matei, 
coșarii, dădeau drumul snopilor pe 
gura nesătulă a batozei. ...Alături, sub 
conducerea lui Mihai Buh, mai vîrstnic, 
t'neril Iuliu și Iosif Nemeth, Arpad 
Szasz, Iuliana Szasz, Rozalia Nemeth și 
Albert Ferencz incărcau paiele în care. 
Jos la saci Ghizela Ferencz strîngea cu 

Frecvența 
este re- 

minimum,

fl- 
Și 
în 
de

produse în 
de 300.000

lucruri in- 
oferă a-

la reducerea prețu
lui de cost al pro
duselor.

O fabrică din ra
mura industriei u- 
șoare, „Uzinele tex
tile timișorene“, a 
expus inovația in
ginerului Tiberiu 
Szende, o frînă auto
mată pe care țesă- 
toarea o poate mînui 
chiar in caz de des- 
frînare, evitînd acci
dentele, 
de rupere 
dusă la 
iar calitatea se îm
bunătățește. Prin a- 
plicarea acestei ino
vații fabrica econo
misește anual suma 
de 500.000 lei.

Inginerii Guido 
Quai și Mircea Nico- 
lae de la „Industria 
linii“ .preocupați de 
îmbunătățirea pro
cesului de producție 
au realizat un pro
cedeu pentru recupe
rarea deșeurilor dn 
țesătorie, prin reccn- 
diționarea și reutili- 
zarea lor, legînd 
rele cap la cap 
rebobinîndu-le. 
primele trei luni 
la aplicarea acestui 
procedeu s-au țesut 
in plus 
valoare 
lei.

Multe 
teresante 
ceasta expoziție. Pe 
pereți se află grafice 
cu date și cifre deo
sebit de grăitoare; 
d'n ele aflăm că la 
uzinele „Oțelul Roșu” 
anii cincinalului 586 inovații care au adus 
o economie de 4.178.782 lei, că la între
prinderea poligrafică din* 1 Timișoara s-au 
înregistrat 470 inovații, iar 29 de tov. sînt 
purtători ai insignei „Inovator”. Din aceș
tia fac 
inovații, 
Anighel

în țara noastră sînt create toate condi
țiile pentru ca muncitorul . să învețe, să 
creeze și să aplice în munca experiența 
înaintată. Mișcarea de inovații este una 
din căile care contribuie la realizarea pre
vederilor planului. Muncitorii și tehnicie
nii fabricii de încălțăminte „Solidarita- 
tca“-Oradea, cunoscînd importanța aces
tei mișcări, prezintă mereu noi propuneri 
de inovații.

în primele șase luni ale anului 1955 s-au 
prezentat 136 propuneri de inovații față 
de 12 prezentate în primul an al cincina
lului, iar valoarea premiilor acordate a 
atins suma de 21.600 lei.

Acest rezultat confirmă și activitatea 
comisiei de inovații organizară în 1950 
care conlucrează în mod permanent cu 
cabinetul tehnic și cu cercul A.S.I.T.

în acest an, s-a organizat concursul de 
inovații pe țară. La acest concurs, parti
cipăm și noi cu dorința de a ne număra 
printre cîștigătorî. în planul de acțiune 
se prevedea organizarea ; unor schimburi 
de experiență cu fabrici asemănătoare în 
privința sprijinirii mișcării inovatorilor. Cu 
prilejul acestor schimburi de experiență
am preluat o serie de inovații care pot fi 
aplicate și la noi.

Inovațiile prezentate în acest an, în 
majoritatea lor sprijină lupta pentru eco
nomii de materii prime și materiale. Ast-

grijă recolta. In asemenea împrejurări, 
e „zgîrc'tă“ tare 
să se piardă nici 
grîu... Și-s bune grînele. Iată, numai 
patru saci s-au 1.1 ’ .
greutatea lor trece de 300- kg.

...Iuliu Ferencz a terminat de treie
rat. Tînăra Ida Nagy, delegată de ba
toză; cintărește cota pe care Iuliu o 
datorează statului și o pune de o parte 
ca să fie transportată la baza de recep
ție. Iuliu Ferencz își încarcă celelalte 
grîne în care și a pornit-o Vesel spre 
casă. A scos recoltă bună — vreo 2.000 
kg. la hectar. Are piine din belșug, ba o 
să mai și valorifice din grîu prin cco- 
perativă...

...In jurul ariei s-a lăsat un întune
ric de nepătruns. Pe arie însă parc-or 
fi ziuă. In plină noapte se muncește la 
fel de intens, cu aceeași însuflețire ca 
șl ziua. A terminat Iuliu Ferencz de 
treierat? A început să treiere M'hail 
Felegean. Snopii apucă, cu aceeași re
peziciune, aceeași cale știută : de pe 
stog pe batoză, apoi în tobă și, insfîr- 
șit, în saci. Unul după attui, sacii se 
umplu repede cu boabe grele. Și M.hail 
Felegean are grîu bun. L-a și muncit 
bine, că doar are ajutoare de nădejde. 
Feciorii — Mihail, loan și Victoria — 
îs muncitori buni si vrednici.

...Pe aceeași arie, la numai c'țiva 
metri, tre'era o altă batoză. Faptul că 
aria era luminată dădea posibilitatea 
să se lucreze și la această batoză p'.nă 
tîrziu, în noapte. Iată, se apropie de 
miezul novtii dar țăranii muncitori din 
ceata a XIII-a a lui Alexandra Coman 
tot mai treierau.

...Pe cria din comuna Vinători, raio
nul Sighișoara, tre’erișul se desfășoară 
intens, zi și noapte. Din zori de zi și 
pîni-n miezul nopții și apoi iarăși. în 
continuare, pînă. în zorii zilei, — zi și 
noapte — batozele nesătule înghit grî
nele din tot mai multe stoguri. De la 
o zi la alta treieră tot mâi mulți ță
rani munc’tori. Ei dau zor să termine 
cît mai de grabă treierișul grinelor, să 
stringi in cit mai bune condițiuni pli
nea poporului muncitor.

M. N. CIRSTEA

Chiar 
cum este de pildă „Solventul“, în anii cin
cinalului s-au aplicat 230 inovații care 
au adus o economie de 2.824.476 lei.

Expoziția redă fidel străduința inovato
rilor pentru a descoperi noi căi care să 
ducă la creșterea producției și producti
vității muncii, la creșterea nivelului de 
trai al celor ce muncesc.'

s-su înregistrat în

parte: Alexandru Macor cu 41 
Lazăr Friedmann cu 39. Nicolae 

cu 36, Pavel Barth cu 31.
și la o* întreprindere mai mică,

Corespondent
L. DUNAJECZ

Cifre grăitoare

în țara noastră

»

Ghlzela — nu vrea 
măcar un bob de

pus pe cintar, dar

o

?

Șl erl ca de multe ori, în jurul cunoscutului inova'or Vlad 
Tudor, responsabil de brigadă la turnătoria uzinelor ,,Ma- 
tyas Rakosi“ din Cap tală, s-au adunat mai mulți tineri. Cu 
obișnuita-i răbdare el explică celor din jur prețioasa ino
vație la care a lucrat împreună cu un grup de muncitori.

Inovator.i au conceput o cochllă pentru turnarea corpu
lui filtrului de motorină de la motoarele Diesel șl seml Die
sel. Această inovație aduce o contribuție însemnată la îmbu
nătățirea calității produsului făcînd posib’lă totodată reali
zarea unei economii de materiale în valoare de aproape 
8000 lei anual.

Tovarășul Vlad a reușit să-1 atragă pe acei cu care mun
cește în munca de perfecționare continuă a procesului de 
producție. Din rîndul lor s-au ridicat noi raționalizatori și 
inovatori. Nu de mult, în registrul de inovații al uzinei a 
fost înscrisă o nouă inovație. E vorba de „s’stemul de tur
nare individuală a bucșelor de bielă de la diferlte’e mosoare 
ce se produc în secțiile uz'nel, inovație concepută împreună 
cu tînărul Ghiță Marin și care apli cată face ca uzina să rea
lizeze anual economii de materiale în valoare de 27.267 lei.

In fotografie : inovatorul Vlad Tudor expl’cînd tinerilor 
din brigadă, ușurința aplicării în practică a inovației.

fel, inovația prezentată de tovarășii Palier 
Marton și Pozsâr Vince, contribuie la rea
lizarea unei economii anuale de 20.579 Î31. 
Inovația tovarășului Gal Pozsar aduce 
economii anuale de 19.420 lei. Tovarășii 
Mamenyăk Gustav și Iakab Desideriu au 
proiectat o mașină de țvicuiț lateral și 
de cusut talpă. Folosind această inovație 
se obține un pantof mai frumos, și cu o 
talpă cusută durabil.

Aplicarea unui număr mai mare de ino
vații va contribui Ia realizarea de cît mal 
multe acumulări socialiste peste plan.

Corespondent
B. NAGHY FRANCISC

r

0 inițiativă patriotică

Preschimbarea documentelor U.T.M. 
j în organizația de bază din comuna 
[Păuliș, raionul Lipova, regiunea Arad, 

a dus la o îmbunătățire serioasă a 
activității utem’știlor. Utemiștii din 
Păuliș răspund cu însuflețire la che
mările organizației de bază U.T.M.

In vederea recoltării la timp și fără 
pierderi a rodului bogat al viilor, or
ganizația de bază U.T.M. din Păuliș, 

j a luat în discuție intr-o adunare ge-

1
I
;

pentru lucru, 
îndruma munca, asi- 
și calitatea muncii

ARAD (de la corespondentul nostru). 
Preschimbarea

[ în organizația de 
l ----- ’
l 
( l l l 
( I I I

(nerală extraordinară cum pot ajuta 
[ utemiștii din această comună G.A.S.- 
I Zăbrani. la recoltatul strugurilor.
( Utemiștii prezenți la adunare au că- 
(zut de acord cu propunerea comitetu- 
J lui organizației de bază U.T.M. de a 
l crea o brigadă formată din 30 de ti- 
l neri care să muncească la gospodăria 
I de stat la recoltatul strugurilor. Răs- 
l punderea brigăzii a fost încredințată 
[ utemistului Sov Pavel. Apoi, brigada 
I constituită în adunarea generală a fost 
[ împărțită în trei echipe. Responsabilii 
1 de echipe au sarcina de a mobiliza ti- 
I nerii în z'lele stabilite 
j de a coordona și 
j gurînd disciplina 
I desfășurate.

Tot în această 
despre întrecerea 

i munca politică și 
(desfășoare în 
[ campaniei de recoltare a strugurilor, -j 
[ i~.
[ Turzan, secretarul comitetului organi- 
( zației de bază U.T.M. din comună, a | 
j propus ca în această acțiune să cheme I 
j la întrecere toate organizațiile de bază ț 
( U.T.M, din regiunea Arad care sînt î» 1 

apropierea gospodăriilor agricole deI 
I stat viticole. Utemiștii din Păuliș au j 
l fost în unanimitate de acord cu această ) 
( chemare patriotică care înseamnă o 1 
j contribuție valoroasă la întărirea sec-! 
Itorului socialist ui agriculturii.
} Inițiativa utemiștilor din Păuliș este ț 
l bine vemtă si ei i se pot alătura și alte 1 
[organizații de bază U.T.M. din patria) 
j noastră pentru strlngerea la timp și in j 
I cele mai bune condiții a bogatei re-) 
l colte de struguri din acest an.

l adunare s-a discutat 
între echipe, despre 
culturală care să se 

brigadă pe tot timpul

La sfîrșitul adunării, tovarășul Iosif i

la je'o.- și

Cu c ncinaîul!îndeplinit
La sfîrșitul lunii trecute, fabrica de ci

ment din Comarn’c sLa îndeplinit sarci
nile de producție ce-i reveneau în cadrul 
plenului cincinal.

Față de anul 1950, productivitatea mun
cii a crescut cu peste 24 la sută. Acest 
su-cer a fo_t chezășu t de buna între(i- 
nere și folos'rea opt mă a capacității uil- 

i agregate’or.

Au primit steagul roșu 
de producție

a 3-a oară, sietgul reșu de pro- 
!_întreprli“dere fruntașă pe ra-

Buș-
de producție 
la sută.

Pentru > 
ducție da 
mură al Min sterului Industriei Lemnului, 
H .rfiîi ți Ce ulozei și el C.C. al Sindicatu
lui lemn, forestier, hîrtie și celuloză, a 
fost decernat marți după-amlază colecti
vului fabricii de hîrtie „1 septembrie“ d a 
Bușteni în cadrul unei adunări festive. în 
primul semestru al acestui an, muncito
rii fabricii de hîrtie ,,1 septembrie“ 
t:ni au realizat planul 
marfă în proporție de 106

★
Tot marți după-amiază, 

adunări festive colectivul 
electrice Grozăvești din Capitală a primit 
Steagul Roșu al Ministerului Energiei 
Electrice și Industriei Electrotehnice și 
al C.C. al Sindicatului muncitorilor din 
ramura energiei electrice și industriei 
electrotehnice. Termocentrala electrică 
Grozăvești este fruntașă în întrecerea 
inițiată în cinstea zilei de 23 August între 
principalele centrale termoelectrice' din 
țară,

în cadrul unei 
termocentralei



Moța Pui de șoim
„Maramureș (ară veche cu oameni 

fără pereche”-.-
(DIntr-un ctntec popular)

De la mănoasele pășuni ale Sucevei și pînă la 
Satu-Mare, de-a lungul graniței de nord a tării 
noastre, se ridică munți cu piscuri acoperite de ză- 

I' pezi și spinări umbrite de codri seculari. Dangă
tul monoton al clopotelor cirezilor se amestecă 
cu vuietul torentelor înspumate, ce taie masivele 
cu bogății uriașe in adîncuri. Funicularg plutesc la 

( mari înăl{lmi, purtind deasupra prăpăstiilor mine- 
! reuri și bușteni proaspăt cojiți • Izvoare ca lacrima 
} varsă pe lespezi de piatră șuvoaie de apă cu o 
I mulțime de mărgele strălucitoare. Călătorul încins 
| de arșiță, soarbe cu nesaț aci minunate ape mine- 
I rale. Muncitori din Baia Mare, din Sighet sau din 
l Vișeu urcă pe cărări înguste spre vîrful Pietrosul, 
! care își ascunde capul în nori. Adesea, excursio- 
l niștii se opresc la cîte o fîntînă, privesc în vale la 
l un cătun ce se resfiră la poalele versantului șl 
j ascultă cu emoție povestirile călăuzei.
I ...De mult de tot, pe aceste locuri a descălecat 
l legendarul Dragoș-Vodă, despre care se spuse că 
l este întemeietorul primului principat romînesc. Cu 
} paloșul în mînă, în fruntea oștenilor săi neînfrlcați,

SLAVĂ E

el a apărat pămîntul strămoșesc de lăcomia năvă- { 
litorilor. i

In munții Gutinului găsești numeroase locuri > 
pe unde îșl purta haiducii, 'Pintea Viteazul. j 
Amintirea faptelor de arme ale lui Pintea sint păi-) 
trate cu grijă de către maramureșeni. In comuna 1 
Budești, se află o cămașă de zală a haiducului, j 
care se presupună că ar fi prlmiUo în dar, pentru ) 
vitejia sa, de la un han tătar. La Baia Sprie, Ja j 
muzeul orașului sint păstrate aj-mele lui Pintea cu j 
care acesta a băgat groaza în boierii băimăreni. Cu j 
paste 250 de ani la urmă, prin . 1703, }
Viteazul cu haiducii săi înconjurase orașul Bala-] 
Mare, care suferă, ca și in.reaga regiune, sub ] 
jugul habsburgic. Jn anii stăpinirii,boierilor și), 
apoi a capitaliștilor, Maramureșul a gemut adînc L 
sub jug, într-o cruntă înapoiere. Tineri de aici] 
mureau roși de boli înainte de a împlini 18 ani; 1 
zeci de mii de țărani nu văzuseră in viața lor o ■ 
mașină sau un tren ; numeroși oameni < aprindeau { 
focul, frecînd două bucăți de lemn între ele ase: ) 
menea omului primitiv, și mulți dintre ei nu vă-) 
zuseră în viața lor un medic. Un nor cătrănit în-) 
văluia viața oamenilor, munții, pădurile și apele. 1 
Dar cu 11 ani în urmă, soarele vieții noi a răsărit ! 
șl pe aceste locuri. Pămîntul scump al MaramU-) 
reșului a început să rodească. De atunci viața a ) 
căpătat alt curs și în Maramureș !

R O I *L O R !

Famîl îa 
minerului Jarinca

'jTOOOOOOOOOOOOOOO* OOOOOOOOOOOOOOOCu

I 8
8 Deasupra văii funicularele cu mine- 8 
S reu străbat distanțe și înălțimi, știr-| 
8 nind un zgomot asemănător tropotu- 8 
8 lui unor cai. I
| Aci, la întreprinderea minieră, lu- g 
8 crează și minerul Jarinca. Emeric. Cei- 8 
8 lalți muncitori îl stimează, socotindu-l 8 
| cel mai bun maistru din cîți se află g 
8 în mina lor, căci Jarinca Emeric e mi- 8 
8 ner din tată în fiu. Un alt miner, tre- 8 
| cut de 50 de ani, îl privește uneori ră- g 
8 sucindu-șî mustața și zîmbind mulțu- 8 
8 mit. Acesta e Jarinca Mihai, dispecer 8 
g pe șantier: se mîndrește că e tatăl g 
8 unui asemenea maistru priceput. Pe 8 
8 galerie vine un om de vreo 30 și ceva 8 
| de ani, îmbrăcat în salopetă obișnuită, g 
8 ca șapcă de miner pe cap. Acesta este 8 
8 ai doilea fiu al bătrînului Jarinca. El | 
g se interesează de tot și de toate. Dar g 
8 cum oare ar putea fi altfel un director 8 
8 dacă nu așa 7 Adeseori Jarinca Vasile 8 
g coboară în mină odată cu începerea g 
8 șutului și iese împreună cu ceilalți 8 
8 mineri. își notează : cum funcționează 8 
g aerajul, dacă compresoarele funcțio- g 
8 nează bine, dacă toți minerii folosesc 8 
| perforarea umedă, sau dacă locomotiva 8 
g „Diesel” circulă mai bine decît ieri, g 
8 decît alaltăieri. Dă sfaturi și dojenește | 
" pe cei care fac ptișca? ea electrică de 8 

la distanță prea mică, iar uneori leg 
arată el însuși cum trebuie făcută^ 
treaba asta. __ 8

— Dar bine tovarășe director — îi 8 
răspund unii mineri — de ce atîta gri-1 
jă 7 Parcă ați fi dădacă, zău! 8

— Ascultă Pavele ! îl liniștește di- 8 
rectorul pe unul dintre aceștia. Pe | 
vremea cînd patronul era stăpinul mi- g 
nei și al pământurilor de deasupra 8 
noastră, el spunea bunicului meu: | 
„Sau muncești cum trebuie, sau 8 
te dau dracului“. „Dar bine domnule, 8 
încerca bătrînul — Silicoza! păcătoasa | 
asta de silicoză mi-a distrus plămînii. 8 
Cu mămăligă și ceapă nu mai merge..." 8 
„Ce vrei mă — se repezea patronul— g 
doar n-ai vrea să te pun la masă cu 8 
mine. Eu n-am nevoie ca voi să tră- | 
iți mai mult de cinci ani. Dacă nu te g 
mai țin puterile, nici eu nu te mai pot ° 
ține. înțelegi 7“ Și bietul bătrîn a în- g 
țeles. Decît muritor de foame, decît 8 
șomer, mai bine chinul acela blestemat. 8 
Pe tata îl cunoști'. Nici sănătatea sa g 
nu era strălucită. Strecurat prin gura 8 
puțului, cu o frînghie trecută pe după 8

8 
88

8 mijloc, cobora înfășurat într-o piele de g 
g bivol, cu uneltele sale : un ciocan și o
8 daltă. Doar în zilele noastre a ajuns 
| să-și vindece boala. O să mă întrebați
g de ce vă spun mereu să respectați re- .. 
8 gulile de protecția muncii, că doar le
5 știți bine și voi. Astăzi, cînd sîntem 8 
8 stăpînii acestor adîncuri și ai bogățiilor 8
8 lor, se cuvine să trăim cît mai mult, g 
| să ne apărăm viața. De aceea vă do- 8 
8 jenesc cîteodată, Pavele.

Și oamenii îl înțeleg și-l iubesc mult | 
pe directorul lor.

Destul de mulți sînt aceia care tră- 8 
iese asemenea familiei de mineri Ja- g 
rinca. Bătrînul împreună cu cei doi fii 8 
ai săi aduc în casă lunar cîte 8 
5000-6000 lei.

După terminarea șutului, minerii 8 
îmbrăcați în haine noi, elegante, pă- § 
șese mulțumiți spre casă. Alții, cei g 
necăsătoriți, au, nu departe de mină, 8
un cămin de toată frumusețea. Vre-1 
murite cînd coborau legați cu fu- 8 
nia în abataje, cu un ciocan și o daltă 
în mîini, nu sînt prea depărtate. Dar 
în acești cîțiva ani, care au trecut de 
atunci, viața minerilor din Maramu- 

g reș a devenit de nerecunoscut.
£"300000000000000000000000000000000000000000000000000000*

Grîu cu spic bogat pe munte
Sus, în 

pompează 
ramureșului, calea ferată Salva-Vișeu. Linia aceasta, născută 
din truda brigadierilor tineri și a localnicilor care au du
rat aici zeci de viaducte și tunete, a întinerit ținuturile acestea 
îmbătrînite de sărăcie și înapoiere. Anul acesta a sosit pe a- 
ceastă linie la Săliștea, pe un vagon, un tractor și un trac
torist. Pe tractorist îl*chema Varga Gheorghe. S-a prezentat 
apoi la gospodăria colectivă „Brazde unite", S.M.T.-Carei; con
tractase aci 14 hectare de grîu. Tinărul tractorist a cercetat 
ogoarele și s-a pus pe treabă. A terminat repede și oamenii 
s-au convins că a făcut treabă bună. Dar cînd se pregăteau 
să-și ia rămas bun de la Varga și să-i mulțumească, tractoris
tul i-a întrebat unde mai au ogoare nelucrate. „Apoi avem 
aci, dincolo pe Costișe și dincoace după vîicea, tot teren abrupt 
și rău“ i-au răspuns colectiviștii. „No bine, a spus Varga. Să 
încercăm cît îi de rău”. A suit apoi tractorul pe dealuri de 
credeai că acu, acu o să se dea peste cap și a trecut după a- 
ceea în vîlcele de unde credeai că nu va mai ieși niciodată.

dreapta satului, șerpuiește ca 
zi și noapte seva dătătoare de

Pe foaia tractoristului însă, 
președintele colectivei a sem
nat apoi în dreptul celor 28 
de hectare cît arase Varga, 
Au fîlfiit la despărțire năfra
mele fetelor ca după un iu
bit. In curînd săliștenii vor 
vorbi la telefon cu Cărei, ce- 
rînd să le fie trimis tot trac
toristul lor, că Varga știe 
cum să are Ca să crească pîi- 
nea mare și gustoasă pe o- 
goare. Pînă acum cîțiva ani 
săliștenii nu îmbucau pîine. 
De cînd este Maramureșul, pe 
pămîntul lor n-a rodit 
mînța de grîu. Pîinea albă 
era cozonac boieresc la care 
mai bine era nici să nu te 
gîndești. Anul trecut însă o 
veste a colindat munții dim
prejur : colectiviștii din Să
liștea au strîns de pe un hec
tar 2.000 kg, de grîu. Tomoș
Ioan a adus acasă 1.245 kg. de grîu, a- 
proape 700 kg. porumb, lină, brînză, lapte, 
fin și altele. Intr-un cuvînt, produse și 
bani în valoare de peste 18.000 lei pen
tru cele 788 zile-muncă făcute cu membrii 
familiei
peste 25 lei. Iuga Gheorghe Tîlcu, Dumitru 
Eremia, Dumitru Oneață, Kiș Gheorghe 
și-au ridicat case noi. Printre colectiviștii 
din Săliștea găsești numeroși i foști 
constructori ai căii ferate Salva-Vișeu. 
Așa este Rus Ion și Iuga Ion. Rus a lu
crat patru ani la Salva-Vișeu. Patru ani 
de luptă cu 
el are șase 
noaște zilele

o uriașă arteră ce 
viață în trupul Ma-

In zilele de sărbătoare, în piața orașului 
Sighet se adună o mulțime de oameni. Sînt 
tăietori de lemne din munții care străjuiesc 
împrejurimile, mineri, ciobani care au pără
sit su cîteva ore în urmă bogatele stîne ale 
Maramureșului, flăcăi și fete în port națio
nal. Grupuri de pionieri cu brațele încărcate 
de flori se apleacă cu emoție în fața unei 
plăci albe, țintuite pe peretele unei clădiri. 
Literele aurii săpate în placă vorbesc despre 
eroica rezistență a Maramureșului în timpul 
ocupației fasciste. Cuvintele îți pătrund în 
inimă răscolind amintirile pe care mulți din
tre cei prezenți acum le poartă cu ei de 11 
ani. Ochii citesc din nou rîndurile cu litere 
aurii deși mintea cunoaște de mult textul pe 
dinafară : ,,în amintirea eroicilor partizani 
care au luptat pentru eliberarea poporului 
nostru : Lakata Ilie, Popadineț Vasile și 
Sukici Iosif executați de călăii fasciști în 
acest loc, la data de 28 iunie 1944”.

O fată înaltă, frumoasă ca un trandafir, 
se apropie însoțită 
buchete de liliac alb. 
să facă loc mulțimii 
toare să treacă prin 
tive. Dar fata — instructoarea superioară de 
pionieri — rămîne în același loc cu privirea 
ațintită spre inscripția săpată în piatră. La 
ce se gîndește Sacalaș Ana ? Ce amintiri fac 
să pălească obrazul ei catifelat 7

...Era în primăvara neuitatului an 1944. 
mureșului, în care 
haiduci ale lui Pintea Viteazul 
habsburgici, făceau acum popasuri și se pregăteau de noi lupte 
grupuri de partizani. In unele nopți, avioane pluteau deasupra

de cîțiva pionieri cu 
Pionierii se pregătesc 

care așteaptă nerăbdă- 
fața plăcii comemora-

In pădurile Mara- 
cu 250 de ani în urmă se adunau cetele de 

pentru a lovi în asupritorii

sale. Ziua-muncă s-a plătit cu

stîncile și cu munții. Astăzi, 
copii care nu vor mai cu- 
triste pe care le-a trăit ta-

tăi lor cînd era ca ei. Rus și-a cumpărat 
o vacă, nouă oi, și-a reparat casa și aș
teaptă cu încredere ziua cînd se va a- 
prinde primul bec în odăile sale.

Pe ogoarele Maramureșului fiecare vic
torie este cîștigată cu trudă. In ziare apar 
adesea vești despre' faptul că în gospodă
ria colectivă X sau în satul Y s-au însă
mânțat cu 15 sau cu 100 de hectare .peste 
plan. Colectiviștii din jBrazde unite” au 
însămânțat peste plan în acest an un 
singur hectar. Dar acest hectar de grîu 
reprezintă o victorie mare pentru săliș- 
teni. Ei au smuls muntelui încă o fâșie 
de pămînt și vor mai smulge altele pen
tru că muncesc laolaltă pentru o viață me
reu mai fericită.

munților lansînd în locuri dina
inte sțabilite alimente și arme. 
Uneori, cîte o parașută aducea 
un tovarăș drag eu steluță roșie 
la bonetă: erau partizani sovie
tici, luptători încercați din spa
tele frontului hitlerist. Unul din
tre grupurile de partizani era 
condus de trei tovarăși nedespăr- 
țiți: romînul Lakata Ilie din 
comuna Bocicoiu Mare, maghia
rul Popadineț Vasile din Silali- 
ghet, județul Pesta (Ungaria) și 
ucraineanul Sukici Iosif din 
Ucraina subcarpatică. La zeci și 
sute de kilometri de pământurile 
natale, vorbind trei graiuri deo
sebite, ei erau totuși uniți prin 
dragostea lor fierbinte pentru 
libertate și viață. Grupul lor in
tră curînd în foc. In fiecare di
mineață erau găsiți prin șanțu
rile străzilor ofițeri fasciști stră
punși de gloanțe.

Pe străzile caselor din Sighet 
apăreau odată cu ivirea zorilor 
afișe care anunțau istoricele vic
torii ale armatei sovietice asupra 
ocupanților hitleriști. Săreau în 
aer depozite de armament și 
ale dușmanului. După ce încer-alimente

case zadarnic să pună mina pe conducă
torii grupului de partizani, jandarmeria 
hortistă puse un premiu mare pentru prin
derea celor trei eroi. Un pădurar ticălos, 
momit de bani, surprinse locul de adunare

al partizanilor și comunică aceasta jandar
milor. Intr-un amurg, hortiștii înconjurară 
muntele. Partizanii le epuseră o rezistență 
eroică. Cînd noaptea învălui stîncile, ei re
ușiră să facă o spărtură în lanțul dușmanu
lui. Toți cei aproape 100 de partizani ieși
ră din încercuire. Retragerea o acopereau 
cei trei comandanți. Copleșiți de numărul 
jandarmilor, căzură în cele din urmă în 
mîinile lor. Urmau să fie împușcați în 
centrul orașului pentru eă doar așa, poate, 
se „vor speria“ partizanii care activau la 
Sighet. înaintea execuției jandarmii i-au 
cărat pe locuitori în piața orașului. Cei 
trei partizani înlănțuiți de cîte un stîlp 
stăteau nemișcați privind înainte. Sacalaș 
Ana era o fetiță slăbuță și palidă. Cînd a 
auzit comanda „foc", a întors capul. Un 
jandarm a înghiontit-o cu patul armei : 
„Uite-te, uite-te! Să vă mai treacă pof
ta” l

A doua zi, în șanțurile orașului zăceau 
străpunși de gloanțele răzbunătoare alți 
ofițeri hitleriști. In munți, săreau în aer 
poduri și drumuri de fier. Lupta conti
nua...

Sacalaș Ana a crescut mare. Pămîntul 
Maramureșului pentru care și-au dat via
ța și Lakata Ilie, Popadineț Vasile și 
Sukici Iosif și-a vindecat rănile și a în
ceput să-și ridice capul spre soare. Zîm- 
bește Sacalaș Ana, zîmbește ! Minunați 
sînt codrii pământurilor tale natale din 
care răsună pe înserat talăngile turme
lor ce se coboară în sate. Bogați și puter
nici sînt munții ce se văd la orizont și 
slobozi sînt oamenii care îi stăpînesc. Ma
ramureșul nostru drag nu va îngenunchia 
niciodată!

Un ■'tractor a trecut pe Repedea

Se vede că bicicleta ti tentează pe cei trei tineri (Mălină Vasile, Roman 
Dumitru, Verdeț Vasile) să o cumpere. El și-au predat cotele de cereale că
tre stat și acum, din surplusul rămas pot — prin comerțul de întîmpinare — 
să_și îndeplinească dorința. Vînzătorul Pîrjă Gt argile, ue la magazinul uni- 
versal sătesc din comuna Desești, raionul Sighet, le vorbește tinerilor des
pre calitățile bicicletei romînești.

în fiecare
In anul 1948 rănile

rate plăgi deschise, puteau fi privite toc
mai din vîrful Solov-anului. Așa arăta 
atunci orașul Sighet. Se găseau aci însă 
oameni harnici care aveau să-l redea pa
triei într-un viitor foarte apropiat ca pe 
o floare îmbobocită. Curînd imaginea ca
selor fără acoperișuri, cu ferestrele afu
mate a dispărut. Au început să se ridice 
construcții trainice. în acele zile sighete- 
nii au văzut cum o serie de mașini erau 
instalate într-o clădire din centrul orașu
lui. Noua întreprindere avea 25 de mun
citori. Așa a început constituirea coope
rativei meșteșugărești de producție „Uni

tatea”. Membrii coo
perativei au început 
să producă tricotaje, 
ca treninguri, pulove
re, maiouri etc. De 
atunci au trecut 7 
ani. Majoritatea fe
telor care au intrat 
in cooperativă veni
seră de la 
Gutinului, în 
ne rupte și 
sparte. Azi 
întîlni îmbrăcate în 
haine de oraș. După 
ce ies de la 
merg la club.
unele din ele joacă 
șah. La una din me
se, Mihailiuc Rozalia, 
responsabila brigăzii 
utemiste nr. 4, se 
„înfruntă” cu Lumei 
Hafia. Cine va în
vinge ? E greu de 
spus. Ambele sînt 
jucătoare încercate...

zi ceva nou
războiului, adevă-

poalele 
suma- 
opinci 

le poți

lucru. 
Aici,

să devină o tricoteză price-

cea mai plăcută ; e ziua ti- 
cadrul acestei zile se orga-

Clubul e dotat și cu instrumente mu
zicale, așa că Maria Mihailiuc e acompa
niată la pian de- utemista Lăscăian Irina, 
iar la oele 2 acordeoane se găsesc Fran- 
cisc Mihailiuc și Iulia Zecan. Iulia Mihai
liuc este bine cunoscută de tovarășii ei. 
Ea lucrează la mașina de cusut pulovere, 
flanele și treninguri. Numele ei nu lip
sește niciodată de pe tabla de onoare. La 
început a trecut și pe la secția cusut nas
turi și se necăjea că nu reușea să-și de
pășească planul decît cu vreo 5-10 pro
cente. Apoi a lucrat în secția tricotaje- 
ciorapi. Acum ea o învață la rîndffl' său 
pe Szasz Ana 
pută.

Joia e ziua 
neretului. în
nizează concursuri de șah și șubah, au loc 
programe culturale și conferințe intere
sante. Nici sportul nu este neglijat. Cînd 
pe terenurile sportive din Sighet se în
trec fotbaliștii, tot orașul e prezent acolo. 
Iar ce' care totuși sînt reținuți de treburi, 
aud meciul retransmis prin megafoanele 
stației locale de radioamplificare.

Mulți dintre tinerii veniți cu ani în 
urmă aici, s-au căsătorit, și-au cumpărat 
mobilă frumoasă, au aparate de radio, 
biblioteci. Copiii lor petrec zile plăcute la 
căminul de zi al cooperativei. Nu de mult 
și-a deschis porțile o creșă pentru 30 
de copii sugaci. în fiecare zi viața aduce 
ceva nou și la cooperativa „Unitatea” din 
Sighet.

Dealurile cu
fagi se dau la ___ ___________ _____
făcînd loc unui torent înspumat de mun
te care aleargă pe serpentine spre Leor- 
dina. De aici, urcă spre așezarea lemnari
lor de la Tomnatic o locomobilă pitică cu 
un șir de vagonete încărcate cu flăcăi al 
căror port nu arată a fi de pe aici : că
măși albe încinse cu un brîu lat, panta
loni largi ca o fustă și pălărioare ca niște 
tichii pe vîrful capului. Sînt oameni din 
țara Oașului veniți la tăiatul pădurilor. 
Organizați de acum pe brigăzi de cor- 
hănitori sînt toți dintr-o comună, sau cel 
mult din două laolaltă. Nu se amestecă 
cu alții și și-au adus cu ei și bucătăreasă 
care să le gătească sus pe munte mînca- 
rea. Deodată, pe rîul Repedea răsună du
duitul înfundat al -unui 
motor. Un tractor, clă- 
tinîndu-se 
acoperit < 
apei care 
rul lui, 
drum spre 
urmă-i, acoperiți de șu
voiul apei, se tîrăsc pa
tru bușteni uriași. Cîți
va din flăcăii sosiți de 
la Leordina rămîn lo
cului. în anii trecuți ei 

văzut aȘa 
patru boi 
un singur 

cel mult
pe 

munte și 
buștenii îi

spinări bogate de brazi și 
un moment dat la o parte

ca o barcă, 
de spumele 
fierbe în ju- 
își croiește 

i trenuț. în

n-au mai 
ceva. Cîte 
înjugați la 
buștean sau 
la doi, se speteau 
drumuri de 
nu rareori, 
tîrau, împreună cu oa
meni cu tot, 
prăpastie.

Utemistul 
Andrei a sărit 
tractor și a desfăcut în
cărcătura. Se măsoară 
buștenii: sînt 8 metri
cubi aduși-pe o distanță 
de patru kilometri. Ho
sovan își întoarse trac
torul și porni degrabă 
înapoi. Luna aceasta 
pare că va cîștiga mai

în vreo

Hosovan 
de pe

bine. în luna trecută a luat peste 1000 lei, 
dar drumurile erau mult mai rele ca 
acum. „Hatoîu Habu...“ Munții răsună de 
această chemare care pentru un străin 
pare ceva enigmatic. Apoi se face din 
nou liniște; e semn că tăietorii pot urca 
fără grijă pe j,ghiab în sus. După o 
jumătate de oră, la un alt semnal, un 
buștean de peste 10 metri țîșnește din 
pădure_ ca dintr-un tun și după ce plu
tește cîteva clipe prin aer se așeză in 

uriașe de arbori co-vîrful unei stive
jiți. De aici, de la rampă, lemnul Va pleca 
pe drumul de fier spre Sighet, Satu Mare 
și în alte locuri unde gaterele și meșteri 
pricepuți vor preface lemnul — una din 
principalele bogății ale Maramureșului — 
în mobilă trainică și material de construc
ții pentru noi blocuri muncitorești și școli, 
pentru butii de vin și lemn de foci

Intr-o după amiază ce
țoasă de februarie^ pe un 
iaz înghețat, la margi
nea căii ferate din Oar» 
patru copii se dădeau pe 
gbiață. întunericul se 
lăsase alene. Deodată 
Nyrl Andrei fee opri și 
privi în lungul drumu
lui din apropiere. Un om 
puțin adus de spate se 
îndrepta spre rămbleul 
căii ferate. De acolo și 
pînă la graniță mâi erau 
vreo 400 de metri. Zărind 
copiii, omul încetini pasul, 
se uită îndărăt, apoi se 

* apropie de ei întrebîndu-i 
cît e aeasul. Copiii deteră 
din umeri ; nu știau.
Cînd trecu de ei, Nyri își întrebă prietenii dacă-1 
țunosc pe omul acela. Niciunul dintre ei rtu-1 
mai văzuseră vreodată. In loc să o ia spre sat, 
necunoscutul grăbi pasul și o luă peste cîmp spra 
frontieră. Cei trei frați Koșoi, Ludovic, Francisc 
și micuțul Vasile se strînseră în jurul pionierului 
Nyri: Ce era de făcut? Nyri hotărî repede. Frații 
Koșoi vor rămîne să urmărească direcția în care 
o luase omul gîrbovit, iar el va da o fugă pînă 
la pichetul grănicerilor. Fugi cîțiva zeci de pași și 
o durere cumplită îi cuprinse piciorul bolnav. Nu 
mai putea să facă un pas. De ciudă îi apărură 
lacrimi grele pe obraz. Strînse din dinți și șchio- 
pătîad fugi mai departe. După un colț se ciocni 
de cineva și era cît pe-aci să cadă în nas, dacă 
comandantul pichetului nu l-ar fi prins în brațe. 
Suflînd greu, Nyri îi arătă peste calea ferată... ,,Acolo 
...a trecut acum... un om gîrbovit... spre fron
tieră“. Ofițerul dădu un ordin scurt ostașului care-1 
însoțea și se pierdu în întuneric. La cîțiva pași 
de graniță ofițerul îl ajunse pe necunoscut și-l so- 
mă: fără rezultat! Infractorul se pregătea tocmai 
să treacă profitînd de întuneric. Atunci, de undeva, 
din dreapta i se aruncă în spate un alt grănicer. 
11 trînti la pămînt și-1 legă. Din cercetări a reieșit 
apoi că ,»necunoscutul“ era un dușman al poporu
lui nostru, care căuta să treacă în țara vecină și 
prietenă pentru a_și continua și acolo uneltirile.

Nyri a fost recompensat pentru fapta sa de vi
gilență, iar ceilalți copii din regiune au aflat cu 
mîndrie de comportarea lui patriotică.

Un cioban a cumpărat 
o vioară

După cîteva zile ploioase șl reci soarele a dat 
buzna în munți și dogorește într.atîta, îneît ro
țile mașinilor se lipesc de asfaltul șoselei. E foarte 
cald ! O bere ar fi acum cum nu se poate mai 
nimerită. Pe ușa restaurantului a intrat un flăcău 
cu cojoc de oier. In mînă ține o vioară sclipi
toare. Se vede că a cumpărat-o chiar acum. îm
preună cu el au mai intrat doi maramureșeni care 
îl întovărășesc. într.un colț, cîntă o orchestră. 
Flăcăul și tovarășii săi se așează la o masă. Oie
rul ia arcușul șl îl trece peste strune. Apoi toată 
fața îi începe a rîde, luminată de șiragul dinți’or 
săi albi și puternici. Un ospătar îi atrage aten
ția că nu este permis a se cînta în local. Dacă 
vrei muzică — pentru aceasta există orchestră ! 
Dar flăcăul își vede mai departe de treabă; tova
rășii săi îl trag de mînecă. Muzicanții s-au oprit 
acum și toată lumea privește spre el. Ai impre
sia că te afli la un concert neobișnuit. Un cioban 
coborît de cîteva ore din vîrful munților, se pre. 
zintă în oraș în fața unei asistențe de zeci de oa
meni. Deodată, văzînd că toți ochii privesc spre 
el, a tresărit lăsînd arcușul în jos. Velișca Nico- 
Iae are 20 de ani și-i cioban de 6 veri. A venit 
la oraș să-și cumpere o vioară. Aceasta îi a doua 
vioară pe care o ține în mîini în viața sa. Prima 
și-a construit-o singur din lemn subțire și cu sîr- 
mă. Acum a lucrat o lună de zile la un I.F.E.T. la 
pădure și a primit 1000 de lei. A coborît apoi în 
oraș.

Un cioban a venit să-și cumpere o vioară!
Părinții lui n-au văzut oraș în viața lor și pînă 

acum un an nu s-au mai suit vreodată într-un tren 
și s-au îngrozit la gîndul că există săli unde apar 
oameni pe o pînză albă. Sate întregi se nășteau 
și mureau fără să vadă un ziar sau o carte. Și 
aceasta numai cu un deceniu în urmă. Velișca Ion 
din comuna Strîmtura a simțit ce-i viața și zbur
dă acum ca yn cerb; un cerb însetat care a sim
țit aerul tare al înălțimilor.

Cîte ceva despre cei 636 
h de artiști...

Intr-una din primele zile ale lunii iunie, pe stră
zile Sighetului au apărut afișe care anunțau un 
spectacol de teatru cu piesa: „Intîlnire pe Elba”. 
In oraș nu există deocamdată un teatru de stat. 
Afișele nu erau nici ale unei echipe teatrale în 
turneu. Sarcina de a contribui la desfășurarea unei 
intense vieți cultural-artlstice șl-a luat-o Școala 
populară de artă din localitate. Această școală a 
luat ființă pe la jumătatea anului 1948. La înce
put școala a avut 126 elevi, fii de muncitori și ță
rani muncitori, care după orele de muncă urmau 
aci cursurile. Astăzi are 636 de elevi și 23 de sec. 
ții printre care : pian, acordeon, arte plastice, 
violă, armonie, vioară, instrumente populare etc. 
Cercul de artă dramatică, deși se află la înce
putul activității sale, se bucură de multă apre
ciere în rîndurile locuitorilor orașului. Lecțiile se 
predau aci în limbile romînă, maghiară și ucrai
neană. Cu ajutorul Școlii populare de artă, au fost 
create pe lingă Casa raională de cultură un an
samblu de acordeoane compus din 17 elevi, o or
chestră de copii din 25 de elevi, o altă mare or
chestră care a devenit bine cunoscută în întreaga 
regiune. Dacă în anul 1948 la primele trei con
certe numărul spectatorilor a fost de 180, în pri
mele luni ale acestui an, la cele 25 de spectacole 
au asistat 10.500 de oameni ai muncii.

Casa raională de cultură, împreună cu Școala 
populară de artă din Sighet au devenit bine cu
noscute. Ele întrețin legături strînse și cu Conser- 
vatorul din Moscova.

Pagină redactată de MARCEL ZONIS / 
și ION TEOHARIDE ;

Ilustrații de RADU COSTIN 
și ANCA CALISTRAT "

................ ...... ......



Prind viață hotărîrile adunărilor generale T, M.

Pentru ca toți tinerii să devină fruntași
La întreprinderea „Prototipul“ din 

București se execută primele exemplare 
din numeroasele mașini care se fabrică 
pentru întîia oară în țara noastră. Grupu
lui de muncitori și tehnicieni care mun
cesc aci le revine o mare răspundere. 
Mașinile executate de ei vor fi scoase în 
serie de marile uzine din țara noastră. 
Aceasta presupune o execuție ireproșa
bilă, lucru numai de bună calitate. Fiecă
rui muncitor, fie el vîrstnic sau tînăr i se 
cer« o înaltă calificare, o atitudine disci
plinată, creatoare în producție.

De mai multe ori. membrii comitetului 
organizației de bază U.T.M. au discutat 
despre atitudinea tineretului în producție. 
Sînt aproape 100 de tineri în întreprin
dere. Celor mai mulți dintre ei nu li se 
poate reproșa că nu-și îndeplinesc obli- 
gațiilg lor profesionale. Dar iată că ute- 
miștii Neață Marin, Nicu Gheorghe de la 
secția freze-raboteze, lipseau nemot'ivat 
de la lucru, Pavel Ilie, Briceag Ion, refu
zau uneori lucrul repartizat de maistrul 
secției, Cristescu Gheorghe a fost găsit în 
cîteva rînduri dormind în timpul lucrului. 
De asemenea brigăzile utemiste de pro
ducție erau departe de a constitui un 
exemplu în fața celorlalți tineri. Trebuia 
creată o opinie față de chiulangii pre
cum și față de orice manifestare de in
disciplină. De aceea comitetul U.T.M. a 
hotărît să supună toate aceste probleme 
adunării generale U.T.M.

Adunarea care a avut loc la începutul 
lunii mai a fost destul de furtunoasă. Au 
luat cuvîntul mulți utemiști, au vorbit in
ginerii și tehnicienii invitați, au vorbit 
comuniști și apoi tuturor le-a fost mai 
ușor să înțeleagă ce aveau de făcut-

Discuțiile și sugestiile din adunarea ge
nerală au fost concretizate într-o hotă- 
rîre menită să schimbe cursul lucrurilor, 
să mărească contribuția tineretului de la

„Prototipul” la îndeplinirea planului cin
cinal.

în hotărîre se spunea :
Pentru îmbunătățirea activității tine

retului în producție, adunarea generală a 
organizației de bază U.T.M. hotărăște să 
se acorde o mai mare atenție decît pînă 
acum brigăzilor de tineret, postului ute- 
mist de control, precum și întrecerilor in
dividuale dintre tineri. Adunarea gene
rală obligă comitetul U.T.M. să ia măsu
rile necesare îndeplinirii acestei hotărîri.

In planul de muncă al comitetului 
U.T.M. această hotărîre a căpătat forme 
concrete. Cu privire la munca brigăzilor 
s-a stabilit ca pînă la 15 iunie să se pună 
la punct graficele săptămânale, caietele 
de evidență, planurile de muncă și de șe
dințe. Comitetul și-a propus să asculte 
periodic referate din partea responsabili
lor de brigăzi. In aceeași perioadă trebuia 
îmbunătățită munca postului utemist de 
control. Comitetul va discuta cu tova
rășul Gustav Poplincher, responsabilul 
postului, în vederea reactivizării aces
tuia. în planul de muncă mai erau pre
văzute măsuri pentru reactivizarea tineri
lor aflați în întrecerea socialistă. In drep
tul fiecărei măsuri luate pentru îndepli
nirea hotărîrii adunării generale era tre
cut termenul și cine răspunde de îndepli
nire.

De la această adunare au trecut cîteva 
luni. Trei din cele 4 brigăzi de producție 
și-au îmbunătățit activitatea. Brigada de 
la secția strungărie a depășit cu procente 
însemnate planul de producție în lunile 
următoare. Despre acestea vorbește și 
graficul brigăzii pe care sînt trecute cu 
regularitate — săptămînal — rezultatele 
muncii. Tovarășul Stoica Mihai, responsa
bilul brigăzii are un caiet în care ține evi
denta activității fiecărui membru al bri
găzii. Brigada are plan de muncă, s-au 
ținut consfătuiri de analiză. Și brigada de

la secția modelărie a depășit planul în 
lunile următoare. Tovarășii Stoica Mihai 
și Lazăr Marin responsabilul brigăzii de 
la secția freze-raboteze au prezentat refe
rate cu privire la activitatea lor și a bri
găzilor pe care le conduc. Cu acest prilej a 
ieșit în evidență faptul că munca responsa
bililor de brigăzi s-a îmbunătățit, că brigă
zile își planifică mai bine munca, că există 
mai multă preocupare pentru ridicarea 
calificării tinerilor. Multe din cazurile de 
indisciplină în producție sînt lichidate. 
Neață Marin, Nicu Gheorghe nu mai în- 
tîrzie și nu mai lipsesc nemotivat de la 
lucru. Datorită felului în care s-a muncit 
cu Cristescu Constantin acesta și-a schim
bat atitudinea față de mudcă.

Comitetul U.T.M. a ținut în această 
perioadă o consfătuire unde s-a discu
tat felul în care se îndeplinește hotă
rârea adunării generale U.T.M. Cu acest 
prilej s-a constatat că deși contribuția 
tineretului în producție a crescut mult 
față de perioada trecută, totuși comite
tul U.T.M. și în deosebi tovarășul Vintilă 
Ion care răspunde de problemele produc
ției în comitet, n-a reușit să folosească 
toate' sugestiile tinerilor, să cuprindă as
pectele multilaterale ale acestei pro
bleme. Astfel, nu se răspindesc încă sufi
cient metodele înaintate folosite de frun
tașii în producție, iar fruntașii nu sînt 
popularizați și stimulați. Mai sînt unii ti
neri din fabrică în afara întrecerii. Acea
stă ședință a constituit un control al fe
lului cum sînt traduse în viață hotărîrile 
și un prilej de verificare a justeței mă
surilor luate.

Urmărirea traducerii în viață a hotărî- 
rilor adunărilor generale a devenit în ul
timul timp un lucru obișnuit în organiza
ția de bază U.T.M de la „Prototipul“.

MARIETA VIDRAȘCU

Pentru copiii muncitorilor și tehni
cienilor din Reșița s-a construit în ul
timul timp o nouă creșă și un nou că
min de zi modern.

în fotografie: ' un aspect al noii 
creșe șl a căminului de zi „23 August“ 
din Reșița.

Foto: AGERPRES

Tineretul trebuie să se distreze !
In multe adunări generale ale organi- 

: iei noastre, in consfătuiri și întîlnlrî, 
la gazeta de perete și cu alte prilejuri 
s-a discutat despre organizarea timpului 
liber al tineretului. Este cunoscut că ti
nerii nu pot acționa în comun, nu pot 
lucra în colectiv, nu se pot influența unii 
pe alții dacă nu se cunosc, dacă nu sînt 
prieteni. Or. unul dintre mijloacele de a 
se cunoaște, de a se împrieteni este pe
trecerea timpului liber împreună în mod 
plăcut.

Comitetul U.T.M. și-a pus de multe ori 
problema cu ce să înceapă, ce metode să 
folosească pentru organizarea utilă și in
teresantă a timpului liber. Răspunsul a 
fost dat de o adunare generală, pregătită 
din timp și cu multă atenție de către 
membrii comitetului. Trebuie organizate 
mai multe reuniuni tovărășești cu pro
grame atractive, mai mulți tineri antre
nați pe terenurile de sport, mai multe ex
cursii, mai multe convorbiri eu scriitorii, 
audiții muzicale, vizite la gospodăriile 
agricole de stat și colective, vizionări de 
piese, filme șl audieri de concerte.

Pe baza hotărîrii adunării generale și a 
experienței din trecut s-a început cu or
ganizarea de reuniuni tovărășești cu un 
program atractiv și educativ pe diverse 
teme ca: ,,Să ne cunoaștem“, „Priete
nia“ etc.

Iată de exemplu programul reuniunii cu 
tema „Să ne cunoaștem”, Ia care au par
ticipat circa 300 de tineri din organiza
ția noastră, precum și invitați din alte 
organizații de bază.

S-a alcătuit un program artistic de bri. 
gadă în care au fost ironizați unii tineri 
care vor să lege „prietenii“ cu fete necu
noscute, prin telefoane, date la întîmplare 
sau acostări pe stradă,

De asemenea s-a satirizat prin acest 
program felul în care unii tineri sau ti
nere caută soț sau soție cu avere, cu_ sa
lariu mare, iar dacă nu găsesc renunță la 
înjghebarea unui cămin. Arătînd felul 
cum se făceau cunoștințele și căsătoriile 
în trecut, artiștii amatori au reușit să 
stîrnească dezgustul pentru acele căsăto
rii bazate pe interese meschine. Brigada 
artistică a scos cu putere în evidență fap
tul că numai pe baza unei cunoașteri și 
prietenii adînci. a stimei și respectului 
reciproc pot fi întemeiate căsnicii trai
nice.

Ținîndu-se cont de faptul că tineretului 
îi place să dezlege cuvinte încrucișate, 
s-a alcătuit după specificul muncii noas
tre un joc, denumit „Planificarea“, ini- 
țiindu-se un concurs între tineri, pentru 
dezlegarea lui.

La concursul de dans prevăzut în ca
drul programului au participat 15 pe
rechi. Prezidiul a apreciat cîștigătorii 
după ținuta de dans, coordonarea mișcă
rilor făcute în tactul muzicii etc.

S-a mai inițiat un concurs de dezlegat 
ghicitori și un joc literar, iar cu sprijinul 
tinerilor care au studiat în Uniunea So
vietică s-a introdus un joc folosit de com- 
somoliști „Sfoara cu surprize” care a plă
cut mult tineretului.

Pentru toate aceste concursuri au fost
-----------«—

constituite mici premii care eu fost date 
cîștigătorilor.

în alcătuirea programului, cit și în or
ganizarea reuniunii au fost antrenate or
ganizațiile pe direcții și s-au evidențiat 
tineri ca: Dumitrescu Dumitru, Dima Ni- 
colae. Radu Viorel. Hari Segal, Pîrjol 
Mircea, Moncea Sfelian, Baciu Ștefan. 
Avesalon Sandu și alții.

Reuniunea a fost popularizată din timp. 
Tinerilor li s-au înmînat invitații frumos 
executate. Toate numerele distractive au 
fost intercalate în programul de dans. 
Acest lucru a făcut ca participanții la 
reuniune să fie veseli, nerăbdători în aș
teptarea unui alt număr din program, cre- 
îndu-se astfel posibilitatea de a se petrece 
o seară plăcută

Astfel de reuniuni au mai avut loc în 
cadrul organizației și ele au contribuit din 
plin la întărirea legăturilor de prietenie 
dintre tineri.

în cadrul organizației noastre s-a alcă
tuit planul petrecerii timpului liber al ti
neretului. Ne-am străduit să alcătuim pla
nul în așa fel încît realizarea Iui să nu 
fie — ca în trecut — o sarcină exclusiv 
a comitetului ci a tuturor organizațiilor de 
direcții care-și vor putea manifesta în voe 
inițiativa.

Acesta este numai un exemplu de felul 
în care se realizează hotărîrile adunărilor 
generale în organizația noastră de bază.

MARIN GRAJDAN 
secretar al comitetului U.T.M 

de la C.S.P.

A apărut
„Carnetul agitatorului“ j

Cu următorul cuprins :
— Să dăm toată atenția muncii po-J

litice pentru formarea de noi întovă-j 
rășiri agricole și gospodării colec-j 
tive 1 )

Din experiența muncii de agitație. _ ]
— Pentru cît mai multe acumulări ]

socialiste peste plan ! )
I. MILITARU ]

— Popularizarea succeselor gospodă- < 
riilor colective — sarcină de frunte !

MARIN GRIGORE
Din însemnările unui agitator.

★
Consultație
— Despre limbajul agitatorului. 
Răspuns la întrebările agitatorilor.
— Munca deputatului ca agitator.

★
Să pregătim din vreme pătulele ne- ] 

.......... , ..............i

Pe teme internaționale
j- — Popoarele sînt vital interesate în ] 
| încetarea cursei înarmărilor.
I N. PLOPEANU ]
I — Scurte știri externe. ț
ț Știați că... 1

ț cesare f 
j știuleți.

Vizitele oaspeților străini în R.
Oaspeții străini care se află în țara noa

stră la invitația Institutului Romîn pen
tru Relațiile Culturale cu Străinătatea își 
continuă vizitele în Capitală și provincie.

Intorcîndu-se de pe litoralul Mării Ne
gre, profesorul André Langevin, vicepre
ședinte al Asociației de prietenie Franța- 
Romînia, a vizitat în continuare institu
ții sanitare și culturale din Capitală, 
creșe și cămine pentru copii, Institutul de 
fizică al Academiei R.P.R. — unde s-a 
întreținut cu fizicieni romîni — și hidro
centrala „V. I. Lenin“ de la Bicaz.

★
Delegația agricolă germană a vizitat în 

ultimele zile stațiunea experimentală Pa- 
las din regiunea Constanța și mai multe

unități agricole socialiste din Bărăgan. 
De asemenea membrii delegației au vizitat 
Institutul Pasteur din București.

★
Ziariștii străini care se află în țara 

noastră la invitația IRRCS și-au conti
nuat vizitele în provincie, la Sibiu și 
Cluj.

★
Printre oaspeții străini aflați în țară se 

găsește și Anne Vandenhaute, secretara 
Asociației de prietenie Belgia-Romînia.

★
După ce a vizitat litoralul Mării Ne

gre, grupul de specialiști în probleme de 
învățământ din Franța, însoțit de Annie 
Gardia, secretara Asociației de prietenie 
Franța-Romînia, s-a înapoiat în Capitală,

P. R.
unde a vizitat mai multe școli și biblio
teci raionale, Combinatul poligrafic Casa 
Scînteii „I. V. St alin“ etc.

★
Membrii delegațiilor sindicale din 

Franța, Austria, Danemarca și Suedia, in
vitați de Consiliul Central al Sindicate
lor să viziteze țara noastră, au părăsit 
marți dimineață Capitala.

în timpul cît au fost oaspeți ai țării 
noastre, membrii delegațiilor sindicale de 
peste hotare au participat la sărbătorirea 
zilei de 23 August, au făcut vizite în în
treprinderile industriale, instituții cultu
rale și sociale, muzee din Capitală și alte 
orașe din țară și au avut întrevederi cu 
reprezentanți ai sindicatelor din țara 
noastră. (Agerpres)
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Cetățenii din satul Bob, co
muna Bat in, 
așteptau să 
soare de la 
mată, de la 
școală, de la rudele care s-au 
stabilit îintr-un alt colț al. țării. 
De asemenea și ziarele erau 
așteptate.

Iată de ce, fiecare se uita cu 
nerăbdare în calea poștașului- 
Din păcate însă, în majoritatea 
zilelor așteptarea era zadar
nică ; poștașul nu venea.

într-una din zile un tînăr s-a 
hotărît să scrie ziarului nostru 
despre această situație.

O MĂSURĂ EFICACE

raionul Dej, abia 
primească o șeri
fii! plecați în ar- 

fiicele plecate la
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cesare pentru păstrarea porumbului în 1

INFORMAȚII
• în cadrul acordului de colaborare cul

turală dintre R.P.R. și R. Cehoslovacă, 
luni seara au părăsit Capitala îndreptîn- 
du-sc spre Praga, artistul emerit Jules 
Cazaban și Dorina Tănăsescu, artistă 
mînuitoare la Teatrul de păpuși „Țăndă
rică“, laureată a Premiului de Stat.

în R. Cehoslovacă, artiștii romîni vor 
face un schimb de experiență cu artiștii 
cehoslovaci.

• Institutul de artă teatrală și cine
matografică „I. L. Caragiale“ anunță că 
în ziua de 11 septembrie la ora 9 dimi
neața va avea loc la Studioul experimen
tal din str. N. Golescu un nou examen 
de admitere pentru facultatea de actorie, 
pentru băieți.

înscrierile se pot face zilnic între orele 
7,30—15,30, la secretariatul Institutului 
din b-dui Schitu Măgureanu.
• Marți dimineața au părăsit Capitala 

plecînd spre Praga, tovarășii Martin Co
vaci, membru al Prezidiului C.C.S., pre
ședintele C.C. al Sindicatului muncitorilor 
din industria metalurgică și construcții
lor de mașini și Ion Păun activist al sec
ției internaționale a C.C.S. care vor par
ticipa la Sesiunea comitetului adminis
trativ al Uniunii Internaționale a sindica
telor din industria metalurgică șl cons
trucțiilor de mașini.

Pe urmele sezisărilor trimise spre rezolvare
timp ziarele

Oficiul P.T.T.R. al regiunii 
Cluj, căruia ziarul nostru 1-e 
semnalat acest caz a făcut cer
cetări. Pe teren a constatat că 
factorul poștal Ghorgeny Ga- 
vril, în loc să-și facă serviciul 
conștiincios se ocupa de cărău
șie și negustorie. Din nepăsarea 
pe care a manifestat-o față de 
muncă a pierdut un sac cu co 
respondența și ziarele pe 
In urma celor constatate 
luat măsuri ca Ghorgeny 
vrii să fie înlocuit.

De cînd tovarășul Deak
merik e factor poștal alta-i si
tuația. Cetățenii primesc cores
pondențele și ziarele la timp.

Acum organizație 
fruntașă

Munca organizației U. T. M. 
din comuna Frăfila a crescut

o zl.
s-au
Ga-

Em-

utemiștii din Craiova 
treburi l-a sectorul de 
al comitetului orășe-

Pentru 
diversele 
evidență 
nesc U T M. erau un chin.

Tovarășul Bărbulescu. șeful 
acestui sector, prin felul său 
birocratic de muncă îngreuna 
mult mersul lucrărilor sectoru
lui respectiv.

Avea' nevoie de documente 
pentru a le schimba dintr-o or. 
ganizațfe în alta. îți trebuia un 
talon de anexare, trebuia să vii 
în anumite zile și la anumite 
ore. Altfel nici nu voia să stea 
de vorbă. în zadar încercau 
tinerii să-i explice că e urgent, 
că la altă oră nu pot veni.

Deși crițlcat adesea pentru 
această atitudine birocratică, 
lipsită de înțelegere față de 
utemiști, tovarășul Bărbulescu 
nu și-a schimbat atitudinea.

Un corespondent voluntar al 
ziarului nostru ne-a scris des
pre greutățile pe care le întîm- 
pină la sectorul de evidentă al 
comitetului orășenesc.

Tovarășii de la comitetul re
gional U.T.M. Craiova, în urma 
semnalului nostru critic și cu- 
noscînd de fapt situația au 
luat măsuri concrete de îmbu
nătățire a muncii în acest sec
tor. Tovarășul Bărbulescu a 
fost scos din munca de șef al 
sectorului de evidență și înlo
cuit cu un alt tovarăș cores
punzător.

In urma acestei măsuri mun
ca la sectorul de evidență a co
mitetului orășenesc U.T.M. a 
început să meargă bine și tine
rii Care au probleme de rezol
vat în acest sector nu se mai 
lovesc de birocratismul lui 
Bărbulescu.

In gospodăria agricolă colec
tivă „21 Decembrie“ din Mo. 
țăței, raionul Calafat, deși nu 
sînt mulți tineri, prezența lor 
se face simțită în orice acți
une. Mereu veseli și gata de 
muncă ei și-au cîștigat pe bună 
dreptate simpatia tuturor co
lectiviștilor.

De cînd s-a desprimăvărat 
și pînă cînd au văzut griul în 
hambarele gospodăriei nu și-au 
îngăduit o clipă de răgaz. Dar 
cu griul nu s-a terminat strân
sul recoltei, mai sînt atîtea al
tele de strîns de pe cîmp.

Duminica trecută, de exem
plu, utemiștii își programa
seră dimineața o adunare ge
nerală. S-a întâmplat însă ca 
tocmai în această duminică să 
fie neapărată nevoie să iasă la 
cîmp La cânepă. Deși era ziua 
lor de odihnă, tinerii n-au pus 
nici-o întrebare, au amînat 
adunarea pentru altă zi și au 
ieșit ou toții la cîmp.

Despre hărnicia utemiștilor 
fiecare colectivist 
poate spune numai cuvinte de 
laudă. Există însă și mărturii 
concrete despre aceasta. La ga
zeta de 
numele 
prezente.

Tinerii 
colae Constantin, 
reta sînt cunoscuți de toată lu 
mea ca cei mai harnici.

Am arătat toate acestea pen
tru că cu cîtăva vreme în urmă 
organizația U.T.M din gos
podărie nu avea o activitate 
satisfăcătoare, lucru despre 
care un corespondent voluntar 
al ziarului nostru ne-a scris. In 
urma sezisării noastre, comite
tul regional U.T.M Craiova, a 
luat măsuri de remediere a lip 
surilor din G.A.C Moță tei. mă 
suri a căror rezultate se văd.

în parte

perete a gospodăriei 
tinerilor fruntași sînt

Urziceanu S. Ion. Ni- 
Itu Marga-

Tineretul contribuie la sporirea 
acumulărilor socialiste

Muncitorii, inginerii și tehnicienii secto
rului nostru s-au alăturat cu' hotărîre che
mării grupului de întreprinderi din re
giunea Stalin, de a da patriei cît mai multe 
acumulări spcieliste-peste plan. Ei s-au an
gajat să realizeze pînă la sfârșitul acestui 
an venituri peste plan în valoare de 
76.000 lei.

Munca pentru îndeplinirea angajamen
tului a început prin înlăturarea unora din 
lipsurile și greutățile care frînau îmbună
tățirea procesului tehnologic și buna or
ganizare a muncii. Sub conducerea organi
zației de partid, organizația U.T.M., în co
laborare cu cea sindicală au antrenat în 
lupta pentru cît mai multe acumulări so
cialiste peste plan întreg colectivul. Pen
tru a ridica responsabilitatea fiecărui mun
citor față de lucrarea încredințată, s-eu 
luat măsuri în vederea întăririi discipli
nei în producție și s-a desfășurat o in
tensă muncă educativă.

In secții s-au organizat convorbiri în 
jurul unor cazuri concrete de rebuturi, 
analizîndu-se cum pot fi evitate ele pe 
viitor. In ședințele de producție muncito
rii au venit cu propuneri în legătură cu 
reducerea rebuturilor, a îmbunătățirii teh
nologiei și înlăturării neregulilor. In 
urma acestei munci, conducerea secției 
împreună cu muncitorii, au luat măsuri 
pentru perfecționarea procesului tehnolo
gic, pentru îmbunătățirea organizării și 
deservirii locurilor de muncă.

înainte, noi nu aveam o măsură cu care 
să luăm din cuptor cantitatea exactă de 
material necesar turnării unui piston. Din 
cauză că lingura era mai mare pe dis
tanța de la cuptor pînă la formă și înapoi 
se risipea mult metal. Soluția a fost gă
sită de utemiștii Gheorghe Jianu, Gheor
ghe Lungu și Florian Crăciun. Ajutați de 
tehnicienii sectorului, ei au confecționat 
o altă lingură, cu care acum se ia din cup
tor cantitatea exactă de material.

Contribuția acestor utemiști nu s-a 
oprit aci. înainte, multă vreme pistoanele 
erau scoase din forme și duse l>a frezori, 
păetrîndu-li-se ambele culele — adausurile 
de material rămase în locurile de turnare. 
In urma studiului făcut, tinerii noștri au 
propus ca la scoaterea pistonului din co- 
chilă să se rupă imediat o culea, care să 
se introducă din nou în cazanul de topire. 
Dat fiind faptul că ruperea culelei se face 
atunci cînd pistonul este cald, la 350 gra
de, aplicarea propunerii ușurează topirea 
cantității de metal din care sînt formate 
culelele, cruță munca frezorului și înlă
tură pierderi de material.

O altă propunere a utemiștilor Gheor
ghe Jianu și Florian Crăciun e modifi
carea procesului de turnare a pistoanelor. 
Nu de mult, noi am început turnarea unei 
noi serii de pistoane. La început, un mare 
număr din pistoanele scoase din cochile 
erau rebutate. Ajutați de tehnicienii sec
torului, tovarășii amintiți au făcut modi
ficările necesare pentru o producție nor
mală.

Tineretul sectorului nostru a avut mult 
de învățat din exemplul vârstnicilor. Mult 
timp cubiloul de topit fontă, lipsit de un 
debit suficient de aer, nu putea topi de a- 
juns materia primă. La propunerea mun
citorilor de aici s-a luat măsura de a se 
mări capacitatea de aer suflat în cubilou,

fapt care a făcut să se poată turna în 8 
ere de peste trei ori și jumătate mai mult 
și să se facă o economie de cocs de 8 la 
sută față de consumul anterior.

înlăturarea acestor deficiențe a încura« 
jat pe muncitori și tehnicieni să facă noi 
propuneri de inovații și raționalizări, care 
au contribuit la înlocuirea metalului 
scump eu metal mai ieftin, la înlăturarea 
rebuturilor, la creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost.

O inovație de seamă este și cea a to
varășului Al. Murașan. Prin lntroducere3 
unui dispozitiv de separație la carcasa 
unui volant, el educe întreprinderii o eco
nomie anuală de 15.050 lei.

De asemenea, inginerii Iosif Covaci șî 
Ion Ștefănescu, împreună cu tehnicianul 
Nicolae Eșanu, au făcut o propunere utilă 
la confecționarea unor piese — să se îti« 
locuiască alama cu fonta. Aplicarea aces
tei propuneri aduce sectorului o economie 
de 20.000 lei. Tehnicianul Nicolae Eșanu 
șj. muncitorul Ion Negru au făcut și ei 
propuneri de seamă.

înlăturarea lipsurilor arătate mal su% 
aplicarea propunerilor de inovații șl ra
ționalizări a fost însoțită și de măsuri pen
tru ridicarea calificării muncitorilor și îa 
special a tineretului.

înainte de luarea angajamentului, în 
sectorul nostru mai erau muncitori1 bare 
umblau fără rost în timpul lucrului, sus- 
trăgînd și altora atenția de la muncă. în 
mare măsură această situație se datora și 
conducerii sectorului, care nu repartiza 
sarcini concrete fiecăruia și care, neasigu= 
Yînd aprovizionarea cu materiale nu crea 
posibilitatea unui ritm uniform de muncă. 
Acum. în sectorul nostru, fiecare muncitor 
știe precis ce are de făcut în fiecare oră, 
zi, și lună, iar repartizarea sarcinilor se 
face finind seama de calificarea și puterea 
de muncă a fiecăruia.

In creșterea calificării tinerilor mal slati 
pregătiți ne-a sprijinit mult brigada de ti4 
neret condusă de utemistul Gheorghe Jia-i 
nu. Printre tinerii cu slabă calificare se 
numărau pînă nu demult Vasîle Turbata 
și Barbu Ilie. Ei nu-șî organizau locul de 
muncă, nu urmau exemplul și primeau 
greu ajutorul vîrstnicilor. Aplicând inU 
țiativa grupei sindicale nr. 19 de la în« 
treprinderea „21 Decembrie”-București, 
brigada de tineret a reușit să-i ridice șl 
pe acești băieți la nivelul muncitorilor dd 
frunte din secție.

De mult folos ne este graficul de urmă.« 
rire a realizărilor, pe baza căruia noi ana-- 
lizăm săptămînal rezultatele obținute și 
luăm măsuri pentru înlăturarea lipsurilor 
și greutăților ivite. La ultima analiză, 
spre satisfacția tuturor, noi am constatai 
că veniturile peste plan la oare a contri
buit pînă acum sectorul nostru sânt în va« 
loare de 55.068 lei.

Sîntem convinși că acum, în ultimele 
luni ale planului cincinal, organizând în 
bune condiții desfășurarea întrecerii 
socialiste și luînd măsuri pentru stimula-i 
rea celor care au contribuit prin propunea 
rile și munca lor la îndeplinirea angaja, 
mentelor realizările noastre vor fi și mai 
mari,

ION DEJAN
șeful sectorului turnătorie de 14 

I.M.S.-Cîmpulung Muscel

PE STADION...

organizației 
mirare că 
organizației 
nu existau

Rareori instructorul comite
tului raional U.T.M. Oltețu ve
nea în comuna Frățila să stea 
de vorbă cu tinerii sau să in
struiască comitetul 
U.T.M. Nu era de 
munca în cadrul 
mergea slab și că
nici un fel de acțiuni interesan
te sau inițiative noi. Această 
stare de lucruri ne-a fost comu
nicată de un corespondent vo
luntar. Comitetul regional 
U.T.M. Craiova, în urma sezi- 
sării noastre a luat măsurile ne
cesare. Incepînd cu alegerile 
s-au schimbat multe și în viața 
organizației U.T.M. din Frățila.

★
Spicele își aplecau capul sub 

greutatea boabelor coapte. 
Era timpul să se înceapă sece
rișul. Utemiștii din comună, în
tr-o adunare generală ținută 
în această perioadă, au discu
tat și despre această problemă. 
Atunci s-au angajat ca-n pri
ma zi cu soare să iasă cu toții 
la seceriș înaintea tuturor. $i 
utemiștii și-au ținut făgădu- 
iala. La seceriș au fost primii.

S-a ivit apoi o altă problemă 
ia fel de importantă ca și sece
rișul — strângerea recoltei. Dru
murile. podurile trebuiau re
parate Carele ce se vor întoar 
ce de la arie Încărcate, nu vor 
trebui să piardă nici un bob 
din pricina drumurilor cu 
gropi sau a podețelor nerepa
rate Fără multă vorbă tinerii 
au pus mîna și au reparat 14 
drumuri și 3 podețe. Pentru

aceasta au depus 2.000 ore de 
muncă voluntară.

Cînd a început treierișul to
tul era pregătit din vreme în 
vederea acestui eveniment, 
căci pentru frățileni ziua în 
care pot ține în palmă grăun
țele primului snop treierat este 
cu adevărat o sărbătoare.

Secretarul organizației de 
bază U.T.M., Dumitru C. Idita, 
este și delegat de batoză. El 
urmărește cu mult Interes des
fășurarea muncii la arie și no
tează cu satisfacție în carnetul 
său cantitățile de cereale ale 
fiecăruia. Trebuie spus că 
aceste cantități sînt vrednice de 
luat în seamă, 
rîndul vreunul 
lui crește.

Iată-1 acum
M. Gheorghe. E rîndul lui la 
batoză și de prins ce e în tre
buri nici qu mai 
decît snopii care 
câți sus, pentru 
nu meargă 
gol. Dumitru 
cu nerăbdare 
tate de grîu 
Dumitrana. E
miștli lui, și încă unul fruntaș.

Deși el știe că nici Herăscu 
M. Ilie, nici Gheorghe M. Nico- 
lae și nici Idita Savu nu-1 vor 
face de rușine, totuși parcă 
nu mai are răbdare pînă nu-i 
ca vedea cu ochii lui punînd 
sacii grei pe cîntar.

ELISARETA CTMPEANU 
șl RODICA ȘERBAN

Cînd este însă 
utemist, atenția

pe Dumitrana

altcevavede
trebuie arun
ca batoza să 
un minut înnici

C. Idita așteaptă 
să vadă ce canti- 
a scos la hectar 
unul dintre ute-
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La antrenament.

Tineretul arădean iubește sportul. Un 
popas de cîteva zile în oraș îți este su
ficient să te convingi de acest lucru. Și 
nu-i nevoie să te ostenești prea mult. Ima
ginea aceasta, a tinerilor avîntați în mi
nunatele întreceri sportive te întîmpină 
la fiecare pas : pe stadion, la bazele nau
tice, pe terenurile de tenis sau de volei, 
pretutindeni... Nu-i nevoie nici să discuți 
cu Petschowschi, sau cu oricare dintre 
sportivii fruntași care activează în cele 
aproape 20 de echipe sportive divizionare 
ale orașului, pentru a înțelege cît de drag 
le-a devenit sportul 
oamenilor din orașul 
de pe malul Mure
șului. Ai să te con
vingi de acest lucru 
și dacă petreci doar 
cîteva ore în mijlo
cul celor care ur
mează Școala sporti
vă de tineret la atle
tism...

...Antrenorul Ne
meș Koloman — Ne
meș „baci“ — este 
astăzi mai „solicitat“ 
ca ori cînd. Pe sta
dionul „Flamura ro
șie", acolo unde te-ai 
obișnuit să-i vezi pe 
Serfozb și Farmati, 
pe Kiss sau pe Mer- 
cea, se întrec astăzi 
„copiii“ lui Nemeș 
„baci“; elevii Școlii 
sportive de tineret.

Dinspre Mureș, în
serarea coboară în
cet. Pe stadion lucrul 
acesta trece neobser
vat. Antrenamentul 
continuă.

...în spatele porții de fotbal, Olga Ne- 
disch încearcă o aruncare dincolo de li
nia care marchează 30 de metri. Discul 
a trecut puțin de această linie și tînăra 
muncitoare de la „Flamura roșie” are 
toate motivele să fie mulțumită. Nu-i. un 
rezultat „mare” însă să nu uităm : Olga 
Nedisch are doar 15 ani. Tot atîtea pri
măveri numără și Margareta Balaș, o 
harnică elevă și o talentată alergătoare 
pe 800 m. plat. Ea a ocupat de altfel și 
locul II în finala campionatului republi
can de cros „Să întîmpinăm 1 Mai”. Ghi- 
sela Posler este mai „mare” cu... un an. 
în dreptul fișei care cuprinde cele 
mai bune rezultate ale sale în proba de 
200 m. plat citim : 27,8 secunde. Această 
tînără muncitoare de la un laborator chi
mic merită un călduros „bravo" 1

Pe stadion sînt insă mai bine de 20 de 
tinere atlete și poate nici file întregi n-ar 
ajunge ca să vorbești despre toate. Și 
apoi... s-ar supăra băieți

....Tînărui student Mircea Sucu se pre
gătește să treacă peste ștacheta ridicată la 
1,75 m. Va reuși ? Antrenorul Nemeș Ko
loman zîmbește și, curios nu pare prea 
agitat. Cîteva clipe mai tîrziu l-am în
țeles. Nemeș Koloman își cunoaște bine 
elevul. Și nici de data, aceasta Mircea 
Sucu nu l-a făcut de rușine. Ștacheta a 
rămas neclintită.

Așa im început să-i cunoaștem și pe ti
nerii atleți ai școlii. Așa l-am cunoscut 
și pe magazinerul Dragoș Pompiliu care 
aleargă 23,1 secunde pe 200 m., pe disco
bolul Otto Karoly care nu de mult a reu

șit o aruncare de 35,60 metri; Ștefan Per- 
nechi — și el unul din cei mai silitori elevi 
— a aruncat discul mult mai mult: 44,6(1 
m., dar... cu discul mic.

Și antrenamentele continuă...
Tot în Școala sportivă de tineret mai 

activează și atletele Doina Vintan și Eva 
Maier. Despre Eva Maier îți vorbesc de 
altfel aproape toți. Afli cum s-a pregă
tit ea aici pentru acel 1,55 m. la săritura 
în înălțime, afli și despre munca sîrgu- 
incioasă pe care tînăra atletă a depus-o 

pentru a termina cu 
succes Școala medie 
tehnică de comerț, 
despre bucuria cu 
care așteaptă să lu
creze acum la uzinele 
„30 Decembrie“. Cît 
despre Doina Vintan 
afli că este nu numai 
o atletă fruntașă dar 
și cea mai bună bas- 
chetbalistă din oraș, 
că este o jucătoare 
de volei din cele mai 
bune, că este o gim
nastă deosebit de în
demânatică, că joacă 
șah cu aceeași măies
trie, că în sfîrșit, 
foarte greu întîlnești 
pe cineva din oraș 
care s-o întreacă la 
tenis de masă.

Nemeș „baci" ne-tj 
vorbit vreme înde
lungată despre „co
piii’’ lui. Am vizitat 
împreună sala da 
sport, o sală mare, 
spațioasă cu „dușu
mea" de... zgură. A-

poi a început să ne povestească :
— Vedeți, am extras rezultatele cam

pionatelor naționale sindicale de atletism 
din anul 1947. Știți, au participat atunci 
cei mai buni sportivi ai țării. De atunci, 
atletismul nostru a luat o mare dezvol
tare și poate un fapt din cele mai grăi
toare este următorul: o comparație în
tre rezultatele obținute atunci la campio
natele naționale sindicale și rezultatei# 
acestor tineri între 15-17 ani ar arăta o... 
victorie a Școlii sportive de tineret împo
triva celor mai buni atleți sau mai bine 
spus a celor mai bune performanțe reali
zate atunci...

Și pentru că, în asemenea cazuri tre
buie să dai locul cuvenit cifrelor, am cer
cetat împreună rezultatele... E drept că 
în timp ce Soeter a sărit atunci 1,88 m. 
acum Mircea Sucu nu a ajuns decît la 
1,75 m. dar Margareta Lassel a alergat 
pe 80 m. garduri 14,6 secunde, iar Mag- 
dalena Kiss aleargă acum 13,8 secunde. 
Irma Kiss a sărit numai 1,35 m., în timp 
ce Eva Maier sare 1,55 m. Edith Treibat 
a alergat 800 m. plat în 2’37”2/10, în timp 
ce Margareta Balaș aleargă acum în 
T30”2/10. Și cifrele îi dau dreptate lui 
Nemeș Koloman. Un astfel de meci atle
tic ar da cîștigător lotul Școlii sportiv# 
de tineret 1

Și tinerilor acestora — care după orei# 
de muncă sau învățătură urmează cursu
rile Șqolii sportive de tineret — le este 
deschis drumul spre cucerirea unei înalta 
măiestrii sportive.

DAN TEODOR

„Scìntela tineretului**
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Ordinul ministrului Apărării 
al 0. R. S. S.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS
La Moscova a fost dat publicității ordi

nul ministrului Apărării al U.R.S.S. mare
șalul Uniunii Sovietice G. Jukov, cu pri
vire Ia lăsarea la Vatră din rindurile for
țelor armate ale U.R.S.S. a militarilor 
care și-au executat termenul de serviciu 
stabilit și cu privire la noi chemări pen
tru serviciul militar activ.

In ordin s^ spune că In conformitate cu 
legea serviciului militar general, din rin
durile Armatei Sovietice, Flotei Maritime 
Militare, ale trupelor de grăniceri și in
tern,, sînt trecuți în rezervă soldații. ma
trozii, sergenții și cartnicii care și-au exe
cutat termenele serviciului militar activ, 
prevăzute de lege.

In ordin se spune în continuare că pen
tru serviciul militar activ în Armata So
vietică, Flota Maritimă Militară. în trunele 
de grăniceri și interne se cheamă cetățe
nii născuți în anul 1936 care nu au drept 
la scutiri și amînări de chemare, precum 
și cetățenii care au împlinit virata de în
corporare și cărora le-au expirat amînă- 
rile de chemare și ai căror egali în vîrstă 
fac serviciu militar activ.

Sosirea la Moscova 
a delegației parlamentare 

belgiene
MOSCOVA 6 (Agerpres).—TASS
Răspunzind invitației Sovietului Su

prem al U.R.S.S., la 5 septembrie a sosit 
la Moscova o delegație parlamentară bel
giană. în frunte cu C. Huysmans, preșe
dintele Camerei deputaților. Din delegație 
fac parte deputății A. Pierson , J. Van 
den Eynde, R. de Cooman. L. Munde- 
leor, J. Terfve, membri ai Camerei depu
taților și C. Pholien, J. Duvieusart, P. 
Struye, E. de Winter, D.Smets, H. Ley- 
nen. H. Rolm, L. Desmet, G. Crommen 
și C. Moureaux, senatori.

Oaspeții au fost salutați cu căldură de 
V. T. Lațis, președintele Sovietului Na- 
țlonalitătilor al Sovietului Suprem al 
U.RS.S.

C. Huysmans, șeful delegației, a rostit 
o cuvîntare de răspuns.

După ce a mulțumit pentru prilejul ce 
s-a oferit membrilor delegației parlamen
tare belgiene de a vizita Uniunea Sovie- 
t'că. el a declarat că poporul belgian, ca 
și celelalte popoare, esie interesat în men
ținerea păcii și va face totul pentru a 
bara calea războiului.

Tratativele chino-americane 
de la Geneva

BERNA 6 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 6 septembrie a avut loc la Geneva 
o nouă ședință a ambasadorilor Republi
cii Populare Chineze și Statelor Unite 
ale Americ’.i. A fost discutat primul pune1, 
de pe ordinea de zi a tratativelor : re
patrierea de către cele două părți a per
soanelor civile. In ședința din 6 septem
brie ambasadorul R. P. Chineze, Van Bin- 
naa a anunțat că, potrivit hotărîrii guver
nului! Republicii Populare Chineze, 12 ci
vili americani au obținut viza de plecare 
in S.U.A.

Următoarea ședință a ambasadorilor 
R. P. Chineze și S.U.A. va avea loc la 
10 septembrie.

Note

Alianța fantomelor
Există sau nu fantome ? Subiectul 

acesta a suscitat .multe discuții mai ales 
în vremuri trecute, cină pretinsele apa
riții fantomatice făceau păru! măciucă sin
guraticilor locuitori ai castelelor feudale. 
Cu timpul poveștile despre fantome au 
dispărut ți ele nu mat tentau nici mă
car pe. ce: mai neinspirați autori de ro
mane de „senzații tari” in căutare de 
subiecte, deoarece nimeni nu mai credea 
în fantome. Și totuși in zilele nors're 
există trei fantome (poate or mai fi și 
altele). Fantomele acestea sint însă de 
alt gen declt cele ale secolelor apuse. 
Acelora nici mutrele nu le erau publica
te în ziare, nici interviuri nu dădeau și 
nici, ajutor american nu primeau. Fanto
mele din zilele noastre țin discursuri ți 
călătoresc cu avionul, amenință cu răz
boaie și — culmea — încheie tratate. Ba. 
după cum s-a aflat in urmă cu cîteva 
zile, se plănuiește să se încheie o alianță 
a fantomelor.

Unii citind acestea — s-ar putea si 
zimbească. Dar prea multe sint semnal
mentele date pentru ca existența fanto
melor să poată fi contestată. De altfel 
fantomele despre care vorbim de multă 
vreme și-au cîștigat o reputație ca atare 
și nimeni nu se gindește să-i răpească lui 
Li Sin Man. Cian Kai-și și Ngo Dinh 
Diem reputația clștigată — să recunoaș
tem — pe merit.

Cele trei fantoma nu se mulțumesc că 
reușesc să-și facă simțită existența tul- 
burînd din cînd în cînd apele. Emisari 
circulă de la Seul la Saigon iar de acolo 
la Taipe pentru a pune pe picioare o 
alianță a rămășițelor trecutului. Coman
dantul corpului I de armată sud-coreean 
Cioi Duk Sin a declarat recent că a dus 
tratative la Saigon în vederea unei alian
țe care să cuprindă Coreea de sud. Viet
namul de sud și Taivanul. Lisînmanistul 
va continua tratativele în Taivan ți după 
cîte se spune, fantoma de la Seul așteap
tă cu nerăbdare rezultatele lor. Pînă una 
alta Cian Kai-și se pregătește să-l recu
noască pe Ngo Dinh Diem drept „repre
zentant" al Vietnamului, iar acesta s? 
pregătește să-l recunoască pe fugarul din 
Taivan drept ,.reprezentant" al Chine'. 
Dar după, cîte se știe pe arena interna
țională certificatele pe care le emit fan
tomele sint lipsite de valoare...

Se spunea pe vremuri că odată cu lu
mina zorilor fantomele dispar. Nu trebuie 
să fii profet ca să prevezi că se apropie 
cu pași repezi și zorii zilei cînd fanto
mele de la Seul, Saigon și Taipe vor dis
pare.

M. RAMURA

„Scînteia tineretului“
Pag. 4-a 7 septembrie 1955

In legătură cu vizita la Moscova 
a președintelui Republicii Finlandeze, 

I. K. Paasikivi
MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 16 august, K. E. Voroșilov, președin

tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a adresat președintelui Repu
blicii Finlandeze, dl. I. K. Paasikivi, urmă
toarea scrisoare :

„Excelență,
Prin semnarea în anul 1948 a Tratatului 

de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală intre U.R.S.S. și Finlanda, a fost 
pusă o bază trainică pentru relații de 
prietenie și bună vecinătate între țările 
noastre. In anii care au trecut de atunci 
au fost obținute mari succese în dezvol
tarea relațiilor dintre Uniunea Sovietică 
și Finlanda, spre binele popoarelor celor 
două țări.

rartic pârli Dumneavoastre directe, 
domnule președinte, atît la încheierea 
Tratatului de prietenie, colaborare și as s- 
tență mutuală, cit și contribuției remarca
bile pe care ați adus-o cauzei dezvoltării 
relațiilor de prietenie și de bună vecină
tate între țările noastre i se dă o înaltă 
prețuire în Uniunea Sovietică. Considerînd 
că dezvoltarea pe viitor a unor asemenea 
relații ar corespunde năzuințelor spre 
pace și prietenie ale popoarelor celor 
două țări ale noastre, Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și eu personal am fi 
bucuroși să vă primim la Moscova ca oas
pete al nostru, la o dată care vă este con
venabilă. Prezidiul Sovietului ’Suprem va 
fi bucuros să primească de asemenea per
soanele care vă vor însoți.

In timpul vizitei Dumneavoastre la 
Moscova, ar fi posibil să se procedeze la 
un schimb de păreri asupra măsuriior care 
ar fi de dorit să se ia în interesele întări- 
ririi continue a prieteniei și colaborării 
dintre țările noastre.

Primiți, Excelență, asigurarea profun
dului meu respect”.

La 25 august, președintele Finlandei,

Conferința Federației Mondiale 
a Asociațiilor pentru Națiunile Unite

BANGKOK 6 (Agerpres). — Corespon
dentul agenției AGERPRES transmite:

La 5 septembrie s-a deschis la Bangkok 
cea de-a 10-a conferință a Federației Mon
diale a Asociațiilor pentru Națiunile Unite 
(înființată în anul 1946).

La conferință participă delegații din An
glia, Australia, Austria, Belgia, Birmania, 
Bulgaria, Ceylon, Cehoslovac a, Cuba, Da
nemarca, Elveția, Filipine, India, Indone
zia, Iran, Israel, Italia, Iugoslavia, Japo
nia, Olanda, Noua Zeelandă, Pakistan, Po
lonia, Romînia, Suedia, Statele Unite, Tai- 
landa. Ungar a și din alte țări. Reprezen
tantul U.R.S.S. participă în calitate de ob
servator.

La deschiderea conferinței a rostit o cu
vîntare Marburg, vicepreședintele Comite
tului Executiv al „Federației Mondiale a 
Asociațiilor pentru Națiunile Unite“.

Problemele planificării economiei indiene
DELHI 6 (Agerpres). — TASS trans- 

mTte :
La 5 septembrie a avut loc sub preșe

dinția primului ministru al Indiei, Nehru, 
o ședință a Consiliului pentru prcb’emc’e 
dezvoltării naționale, în cadrul căreia a 
fost discutat proiec.ul celui da al 2-lea 
plan cincinal-

Grupul de lucru al Comitetului pe în
treaga Indie al Partidului Congresul Na
țional Indian s-a pronunțat pentru soori- 
rea alocărilor necesare înfăptuirii planu
lui, însă Consiliul a ajuns la concluzia că 
această sporire se exclude întrucîț chiar 
pentru îndeplinirea investițiilor de capi
tal proiectate in sumă de 43 miliarde de

revise presei^ Qerințele opiniei publice vestegermane
După cum s-a anunțat, delegația gu

vernamentală a R. F. Germane in frunte 
cil cancelarul Adenauer, urmează să plece 
la 8 septembrie la Moscova in vederea 
tratativelor cu guvernul sovietic pentru 
stabilirec de relații diplomatice, comer
ciale. culturale.

Presa vest-germană, întreaga opinie pu
blică din Germania occidentală s-a ocu
pat pe larg de aceasta, ccmentînd in di
verse feluri călătoria cancelarului fede
ral la Moscova. Majoritatea comentariilor 
publicate în presă sint insă unanime în 
aprecierea faptului că o normalizare a 
relațiilor dintre U.R.S.S și Republica 
Federală Germană, stabilirea unui con
tact nemijlocit intre guvernele celor două 
țări, pot să ușureze in mod simțitor, să 
îmbunătățească in ultimă instanță pre- 
mizele pentru reglementarea problemei 
germane.

Uniunea Sovietică s-a pronunțat con
secvent pentru unificarea Germaniei in 
conformitate cu interesele naționale ale 
poporului german. Ea este pentru unita
tea și independența tuturor popoarelor 
mari și mici, pentru colaborare între 
toate statele în numele scopului comun 
— apărarea păcii și securității. Iată de ce 
politica clară, consecventă iubitoare de 
pace a U.R.S.S. este sprijinită cu căldură 
de toți oamenii cinstiți din întreaga lu
me. Această politică a contribuit la pro
cesul de clarificare a opiniei publice din 
Germania occidentală.

Pentru starea actuală de spirit din 
Germania occidentală este semnificativ 
faptul ce o serie de lideri ai partidelor 
politice tu influență, organele respective 
de presă, iau o atitudine tot mai realistă 
față de rezolvarea problemei germane. 
Fritz Heine, de pildă, șeful serviciului de 
presă al Partidului social-democrat a de
clarat că partidul social-democrat din 
Germania dorește ca guvernul să prezinte 
la Moscova propuneri care „să ducă la 
restabilirea unității Germaniei în con
diții de pace și libertate".

Din răsfoirea presei iest-germane se 
vădește de asemenea faptul eă specula
țiile cercurilor reacționare cu privire la 
anumite condiții pe care să le prezinte 
cancelarul Adenauer la Moscova pri
mesc răspunsuri realiste din partea opi
niei publice din Germania occidentală.

Ziarul „Rheinische-Westfällische Nach
richten" consideră călătoria cancelarului 
federal la Moscova un eveniment im- 

I. K. Paasikivi, a adresat lui K. E. Voroși
lov, următoarea scrisoare de răspuns :

„Excelență,
Mulțumesc pentru amabila invitație 

făcută în scrisoarea Excelenței voastre 
din data de 16 a lunii curente de a vizita 
Moscova ca oaspete al Prezidiului Sovie- 
tu.ui Suprem și al Excelenței voastre.

Primesc cu plăcere invitația. Sint gata 
să sosesc la Moscova în cea de a doua ju
mătate a lunii septembrie a.c. la data la 
cara vă va conveni.

Am primit cu satisfacție părerea Exce
lenței voastre despre dezvoltarea favora
bilă a relațiilor dintre țările noastre pe 
baza tratatului finlandezo-sov.etic de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală, 
încheiat în anul 1948, precum și despre 
faptul că dezvoltarea pe viitor a acestor 
relații corespund năzuințelor spre pace și 
prietenie ale popoarelor noastre. Aceste 
ginduri exprimate de Excelența voastră 
corespund și părerii mele despre relațiile 
finlandezo-sovietice și despre năzu.nțele 
în viitor, legate de acsste relații.

Sper că proeictațele tratative de la 
Moscova vor întări și vor contribui la 
această dezvoltare favorabilă.

Primiți, Excelență, asigurarea profun
dului meu respect“.

In cadrul tratativelor desfășurate ulte
rior s-a căzut de acord că președintele 
Paasikivi va veni la Moscova pe calea 
aerului la 15 septembrie a. c.

Președintele Republicii Finlandeze va fi 
însoțit în călătoria sa de primul ministru 
al Finlandei, Urho Kekkoned, ministrul 
Apărării, Emil Skog, și fostul ministru al 
Afacerilor Externe, A. Svento. Președin
tele va mai fi însoțit de secretarul de stat 
R. Seppaelae, șeful cancelariei Ministeru
lui Afacerilor Externe, precum și de dr. 
Aarne Koskimies medicul personal al pre
ședintelui.

In cursul după-amiezei a fost prezentat 
raportul secretarului și s-au discutat ce
rerile de admitere ale Republicii Popu
lare Romîne, Singapore, R. D. Germană. 
Pentru Asociația R.P.R. Comitetuț Execu
tiv a alcătuit o recomandare favorabilă. 
Adunarea a votat în unanimitate recoman
darea și a admis Asociația c® membră cu 
drepturi depline. Secretarul Asociației 
pentru Națiunile Un te din R.P.R. și-a ex
primat satisfacția pentru vot și a afirmat 
că Asociația, ca și întregul popor romîn, 
doresc lărgirea colaborării internaționale. 
El a adresat mulțurnri poporului tailandez.

Problema asociațiilor din Germania- a 
fost amînată temporar. A fost format un 
comitet alcătuit din reprezentanți al In
diei, Cehoslovaciei și Australiei care vor 
căuta să rezolve această problemă.

rupii va fi nevoie de noi impozite și îm
prumuturi.

In cuvîntul său introductiv, primul mi
nistru Nehru s-a pronunțat de asemenea 
pentru reducerea planurilor pînă la 43 
miliarde rupii.

Ministrul Finanțelor al Indiei, Desh- 
mukh, a declarat că în perioada înfăp
tuirii. celui de al 2-lea plan cincinal rezer
vele de valută străină se vor micșora cu 
4 miliarde rupii.

Consiliul și-a exprimat părerea că pla
nul va putea asigura de lucru in plus 
unui număr de numai 8—8,5 milioane de 
oameni în loc de 10—12 milioane cit se 
prevăzuse.

portant. „E drept — remarcă ziarul — lu
crurile nu vor mai merge cu tezele pro
pagandistice de odinioară". Această ob
servație este semnificativă. Și alte ziare, 
oglindind actuala stare de spirit a ce
lor mai largi cercuri ale opiniei publice, 
cer să se pună capăt politicii falimentare 
de pe așa zisele „poziții de forță“ și să 
se caute un drum rea ist pentru rezolva
rea problemei germane.

împotriva celor ce susțin utilitatea acor
durilor de la Paris, a participării Repu
blicii Federale Germane la blocul NATO, 
ziarul „Hessische Nachrichten" scrie: 
„cea mal mare piedică in rezolvarea pro
blemei germane o constituie participarea 
Germaniei occidentale la pactul Atlanti
cului de nord”. Pe aceeași linie se situiază 
și ziarul „Fuldaer Volkszeitung” care, 
după ce subliniază că apropiata călăto
rie a lui Adenauer la Moscova va deschi
de posibilitatea pentru reunif'care, arată 
că realizarea acestei posibilități este îm
piedicată de acordurile de la Paris.

In unul din numerele sale, ziarul „Reis- 
chsruf", organ al Partidului german al 
Reichului. împărtășind starea de spirit a 
politicienilor lucizi, scrie că nu este de a- 
cord ca guvernul vest-german să pună 
condiții preliminare la tratativele de la 
Moscova. Situația Republicii Federale, ara
tă ziarul, este departe de a fi de natură 
să permită acesteia să pună condiții, cu 
atît mai mult cu cit guvernul federal nu 
a făcut nimic pentru stabilirea unui con
tact cu Moscova.

Desigur că acum, în preajma călăto
riei lui Adenauer la Mosvova mulți își 
pun întrebarea, pe ce cale s-ar putea a- 
propia rezolvarea problemei germane. In 
urma conferinței de la Geneva a șefilor 
guvernelor celor patru puteri s-a întărit 
convingerea că problema cheie a destin
derii încordării internaționale constă în 
garantarea securității statelor. Se poate 
obține acest lucru printr-o unificare me
canică a Germaniei prin care o parte a 
țării este alăturată celeilalte, iar statul 
unificat rămîne membru în blocurile mi
litare occidentale (N.A.T.O. și Uniunea 
vest-europeană) 1 Desigur că nu. O ase
menea situație ar ascuți mai mult încor
darea internațională și în loc de secu
ritate ar spori pericolul de război. Por
nind de la situația existentă — a faptu
lui că există două Germanii, una care 
este membră în blocurile occidentale, iar 
cealaltă membră a Tratatului de la Var

Un grup de diplomati străini 
în vizită la centrala electrică atomică sovietică

MOSCOVA 6 (Agerpres).—TASS trans
mite :

La 6 septembrie un grup de diplomați 
străini a făcut o călătorie la centrala elec
trică atomică a Academiei de Științe a 
U.R.S.S. Excurșia a fost organizată de 
Departamentul protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R S.S. La excursie 
au participat ambasadorii extraordinari și 
plenipotențiari în Uniunea Sovietică : R. 
Sohlman (Suedia), Mcng Ohn (Uniunea 
Birmană), Nguen Long Bang (Republica

Evenimentele din Orientul Apropiat
* Sesiunea Comitetului politic al Lipii Arabe — -^Protestul unor parla

mentari irakieni 'împotriva planurilor americane — * Un nou incident israe- 
liano-egiptean — -fr Premierul Nasser va vizita R. P. Ungară.
CAIRO 6 (Agerpres). — TASS trans

mite :
Intre 3 și 5 septembrie a avut loc la 

Cairo sesiunea ordinară ă Comitetului po
litic al Ligii țărilor arabe.

In comunicatul oficial dat publicității 
după încheierea sesiunii se spune că Co
mitetul politic a discutat problema coor
donării poziției țărilor arabe la apropiata 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U. și 
a hotărît să ducă „o politică unitară în 
spiritul hotărârilor conferinței de Ia Ban
dung”.

Pe ordinea de zi a sesiunii Comitetului 
politic al Ligii arabe a figurat de aseme
nea chestiunea sprijinirii de către țările 
arabe a restabilirii drepturilor legitime 
ale Republicii Populare Chineze în O.N.U. 
După cum anunță ziarul sesiunea a holă- 
rît să prezinte această problemă spre exa
minarea miniștrilor Afacerilor Externe ai 
țărilor arabe. Ziarul relatează de aseme
nea că s-a hotărît ca conferința miniștri
lor Afacerilor Externe ai statelor mem
bre ale Ligii țărilor arabe să fie convocată 
la 20 septembrie.

*
BAGDAD 6 (Agerpres).
După cum a anunțat agenția Associated 

Press, un grup de deputați din parlamen
tul irakian, printre care se află și preșe
dintele comitetului pentru problemele mi-

Situația din Maroc continuă să fie încordată
CASABLANCA 6 (Agerpres,. — Opinia 

publică marocană așteaptă cu un viu in
teres rezultatul convorbirilor dintre fostul 
sultan al Marocului, Mohamed Ben You
ssef, pe de o parte, și generalul Catroux 
și Yrissou, șeful de cabinet al ministrului 
Afacerilor Externe al Franței, care au 
sosit la Tananarive, capitala insulei Ma
dagascar, pe de altă parte. între timp, în 
Maroc situația s-a complicat din cauza 
atitudinii actualului sultan, Ben Arafa, 
care nu intenționează să abdice. în cursul 
întrevederii pe care a avut-o cu noul rezi
dent al Franței în Maroc, generalul De 
Latour, actualul sultan și-a reafirmat re
fuzul de a renunța la tron.

Scurte
După cum anunță Agenția Centrală 

Telegrafică Coreeană, dată fiind propu
nerea Comisiei neutre de supraveghere a 
armistițiului din Coreea în legătură cu 
modificarea temporară a prevederilor pri
vitoare la punctele de acces, cu încăpere 
de la 5 septembrie anul curent echipele 
neutre de inspecție din cele patru puncte 
de acces — Kannîm și Tegu (Coreea de 
sud) și Cihcncijin și Kinnam (Coreea de 
nord) și-au încetat temporar toate atri
buțiile de supraveghere, control, inspec
ție și cercetare.

• La 5 septembrie a avut loc la Minis
terul agriculturii al R.P. Bulgaria o în- 
tîlnire între membrii delegațiilor agricole 
ale R.P. Albania și Republicii Populare 
Romîne, care vizitează în prezent R. P.

șovia — Uniunea ^Sovietică a propus ca 
prim pas pentru a se ajunge la rezolva
rea justă a problemei germane, să se în
cheie tratatul general de securitate co
lectivă la care să participe cele două 
părți ale Germaniei.*ln felul acesta există 
posibilitatea să se creeze în mod treptat, 
pas cu pas, condițiile unificării Germa
niei. în ce’e din urmă Germania unifi
cată puțind face parte din sistemul se
curității colective. Tot mai mult crește în 
Germania occidentală numărul adepților 
acestei căi reale de rezolvare a proble
mei germane. „Dacă luăm în considerare 
propunerea ca deocamdată cele două părți 
ale Germaniei să se apropie printr-un 
sistem european colectiv de securitate, 
putem constata că aceasta promovează de 
o mie de ori mai mult reunificarea Ger
maniei decît toate declarațiile solemne 
de la Bonn, complect lipsite de valoare 
din punct de vedere al rezolvării practi
ce, deoarece participarea Republicii Fe
derale Germane în coaliția militară în
dreptată împotriva celeilalte Germani' 
sporește nemăsurat de mult pericolul 
scindării permanente" — scrie săp'ămî- 
nalul „Parlamentarische Wochenschau" 
din Coloma.

Remarci foarte interesante face ziarul 
„Volkszeitung“ din 27 august. El arată că 
la primul punct din directivele șefilor gu
vernelor celor patru puteri către miniș
trii Afacerilor Externe s-a indicat discu
tarea problemei securității europene. 
„Această directivă — scrie ziarul — în 
nici un caz nu este doar numai o indica
ție specială pentru cei patru miniștri ci 
Afacerilor Externe ai marilor puteri. Ea 
reprezintă o expunere a întregii politici 
mondiale actuale și dr. Adenauer trebuie 
de asemenea să țină seama de această 
expunere dacă nu vrea să piardă tre
nul".

Din punctul de vedere al creării uni
tății statului german, tratativele de la 
Moscova mai au o latură esențială. După 
cum se știe, guvernul sovietic consideră 
indispensabil ca realizarea unității Ger
maniei să pornească de la însuși poporul 
german. Dacă guvernul R. D. Ger
mane manifestă dorință în acest sens, gu
vernul Republicii Federale Germane ezită 
de a păși pe acest drum, ceea ce duce la 
întîrzierea rezolvării problemei germane.

„Germanii la aceeași masă“ — iată una 
din cerințele principale ale poporului 

Democrată Vietnam), M. Di Ștefano (Re
publica Italiană), W. Lewikowski (Repu
blica Populară Polonă), I. Vosahlik (Repu
blica Cehoslovacă), L. Bravo (Argentina), 
Ch. E. Bohlen (Statele Unite ale Americii), 
M. Prifti (Republica Populară Albarfa,, 
Sir W. Hayter (Marea Britenie), A. De 
Rozenzweig Diaz (Mexic).

In zilele următoare vor fi organizate 
încă cîteva excursii la centrala electrică 
atomică pentru șefii ambasadelor și lega
țiilor acreditați la Moscova.

litare a Camerei Inferioare a dat publici
tății o declarație în care respinge propu
nerea S.U.A. de a garanta frontierele Is
raelului. Declarația cere guvernului Ira
kului și celorlalte state arabe să se pro
nunțe împotriva planului american și în
vinuiește Departamentul de stat al S.U.A. 
că dorește să slăbească țările arabe și să 
întărească Israelul“.

★
CAIRO 6 (Agerpres).
Intr-un comunicat oficial egiptean se 

arată că în noaptea de 4 septembrie, la 
cîteva ore după ce Egiptul și Israelul ac
ceptaseră încetarea focului, s-a produs 
un nou incident serios în regiunea Gaza. O 
patrulă israeliană a pătruns pe teritoriul 
egiptean. După un schimb de focuri israe- 
lienii s-au retras. Un purtător de cuvînt 
al Ministerului Informațiilor al Egiptului 
a declarat că guvernul Israelului și-a pre
zentat scuze pentru incursiunea din noap
tea de 4 septembrie.

★
CAIRO 6 (Agerpres).
Ziarele egiptene publică o știre în care 

se spune că guvernul Republicii Populare 
Ungare a invitat pe primul ministru al 
Egiptului, Gatmal Abdel Nasser, să vizi
teze Ungaria și că primul ministru a ac
ceptat această invitație. Data călătoriei 
va fi fixată ulterior.

Pe teritoriul Marocului au loc nu
meroase manifestații în care se cere re
venirea la tron a fostului sultari Moha- 
med Ben Youssef. In diferite orașe ale 
Marocului au fost difuzate manifeste în 
care se cere declararea unei greve gene
rale la 12 septembrie, dacă pînă la acea 
dală nu va fi rezolvată criza dinastică și 
politică.

Agenția France Presse anunță că gene
ralul De Latcur intenționează să ceară noi 
ajutoare militare din metropolă, deși în 
momentul de față în Maroc se află deja 
55.000 de soldați.

știri
Bulgaria și reprezentanți ai acestui mi
nister

o La 5 septembrie, două nave militare 
poloneze — distrugătoarele „Blyskawica” 
și „Burza”, au părăsit Polonia plecînd 
spre Marea Britanie pentru a face o vi- 
z tă de curtoazie. Cele două distrugătoare 
vor sosi la 8 septembrie la Portsmouth, 
unde vor rămâne mai multe zile. Navele 
poloneze vor fi oaspeții flotei regale bri
tanice.

® La 6 septembrie a plecat în Iugo
slavia o delegație agricolă sovietică. Din 
delegație fac parte E. T. Varenița, directo
rul Institutului de cercetări științifice în 
domeniul economiei cerealiere pentru 
zona fără cernoziom și A. I. Oskin, direc
torul stațiunii de experimentare a mași
nilor din Kuban.

german de care Adenauer nu va putea să 
nu țină seama cînd va pleca la Moscova. 
In prezent această cerință este exprimată 
tot mai mult și în presa vest-germană. 
Caracteristic este un articol publicat în 
ziarul „Stuttgarter Zeitung” în care se 
spune printre altele : „In situația dată, 
noi germanii, trebuie să ne punem în
trebarea : ce trebuie să facem, mai ales 
noi, germanii din Republica Federală 
Germană ? Înainte de toate să renunțăm 
de a nu lua în seamă existența repu
blicii din zona sovietică. Dacă vom intra 
in legătură cu Moscova — ceea ce se va 
intîmp'.a probabil după călătoria dr. Ade
nauer — atunci trebuie să ținem seama 
de existența R. D. Germane. In tot ca
zul a sosit timpul să se destindă încor
darea dintre Bonn și R. D Germană”.

Este tot mai evident faptul că în Ger
mania occidentală, în urma conferinței de 
la Geneva a șefilor guvernelor celor pa
tru puteri ale cărei rezultate au confir
mat că există o cale reală spre colabo
rarea internațională în interesul păcii, a 
crescut simțitor numărul celor interesați 
în stabilirea de relații politice, comer
ciale și culturale între U.R.S.S. și R; F. 
Germană. Astfel, ziarul „Frankfurter 
Rundschau" se pronunță pentru un co
merț nelimitat intre Germania occiden
tală și Uniunea Sovietică. Ziarul „Rhei- 
nische Westfăllische Nachrichten“ cere 
stabilirea de relații de bună vecinătate 
cu U.R.S.S. în domeniul economiei, cul
turii și politicii.

In Germania occidentală sînt desigur 
unele cercuri agresive, interesate în în
cordarea situației internaționale. Parti
zanii acestor cercuri, inspirați și de for
țele reacțiunii din afară, cer ca Ade
nauer să pună anumite condiții la trata
tivele de la Moscova, să adopte o poziție 
obstrucționistă, contrară cerințelor opi
niei publice germane. Bineînțeles eă 
aceste cercuri nu-și găsesc sprijin din 
partea populației și sint tot mai mult izo
late.

Opinia publică din Germania își ma
nifestă cu putere dorința de a trăi într-o 
patrie unită, pașnică și democrată. La 9 
septembrie, cancelarul Adenauer urmează 
să înceapă tratative cu guvernul sovietic. 
Aceste tratative vor arăta în ce măsură 
șeful guvernului de la Bonn va ține sea
ma de năzuințele poporului german, de 
interesele sale naționale.

D. MIHAIL

Concursul internațional de hipism 
de la Moscova

MOSCOVA 6 (Agerpres).—TASS trans
mite :

In fața a peste 20.000 de spectatori, la 
4 septembrie a luat sfirșit pe hipodromul 
de stat din Moscova concursul internațio
nal de hipism la care au luat parte echi
pe din R. P. Ungară, R D. Germană, 
R. P. Polonă, R.P.R., R. Cehoslovacă și 
U.R.S.S.

„Premiul închiderii concursului interna
țional de trap și galop“ a fost câștigat da 
jocheul romîn Gheorghe Stoian.

Apoi au fost înmînate premii călăreți
lor sovietici și străini.

In acest concurs s-au disputat 27 de 
premii de galop. Dintre acestea 15 au 
contat în clasamentul pe echipe. .Cîști- 
gînd 10 premii, echipa Uniunii Sovietica 
a ocupat locul întîi.

PE SCURT
• Luni, în cadrul unui concurs atletic 

care a avut loc la Leningrad, cunoscuta 
sportivă sovietică Galina Zîbina și-a în
trecut cu 1 cm. propriul său record mon
dial la aruncarea greutății, realizînd 
16,29 m.

® Meciul triunghiular de atletisml 
dintre echipele de juniori ale R. P. Po
lone, R. Cehoslovace și R.P.R., încheiat 
recent la Kracovia, a constituit un bun 
schimb de experiență între tinerii atleți 
din cele trei țări. In cadrul competiției 
au fost stabilite în total 25 de recorduri 
republicane. Tinerii atleți din R.P.R. au 
cucerit victoria în 6 probe și au stabilit 
11 recorduri ale țării lor. Victoriile au fost 
realizate de Iolanda Balaș — 1,66 m. la 
săritura în înălțime, Ana Roth — 13,69 
m. la aruncarea greutății (nou record de 
junioare și senioare), Mircea Ursac — 
24”8/10 la 200 m. garduri (nou record), 
Zoltan Szabo — 3.80 m. la săritura cu 
prăjina, Iulius Iordan, care a realizat o 
excelentă performanță în proba de arun
care a suliței cu 67,26 m. șj I. Hîră cla
sat ps primul loc în proba de 1.000 m. 
obstacole în 2’43”4/10.

înființarea Oficiului național 
de turism „Carpați“

De curând a fost înființat Oficiul națio
nal de turism „Carpați“, care se va ocupa 
de organizarea activității turistice inter
naționale în țara noastră.

Oficiul național de turism „Carpați“ va 
organiza schimburi de turiști cu toate ță
rile, vizitarea țării noastre în grupuri sau 
ndivldual în scop turistic sau pentru uti
lizarea stațiunilor balneo-climarterice, pre
cum și organizarea de călătorii în străi
nătate ale turiștilor romîni î.n grupuri sau 
individual. In acest scop, Oficiul națio-: 
nai de turism „Carpați“ va duce tratative 
și va încheia contracte și convenții cu 
birourile de voiaj și organizațiile turistice 
din străinătate.

O.N.T. „Carpați“ va fi înzestrat cu 
toate mijloacele necesare pentru a asigura 
turiștilor străini deservirea multilaterală 
în cele mai bune condiții și la prețuri 
avantajoase. Sînt în studiu construcția 
de hoteluri și restaurante speciale și ame
najări în localitățile turistice cunoscute 
de la munte sau de la Marea Neagră. 
Noua organizație turistică va fi înze
strată de asemenea cu un parc de auto
turisme și autobuse.

In prezent se duc tratative cu cîteva 
societăți de turism de peste hotare pen
tru organizarea unui schimb de turiști șl 
venirea unor grupuri de turiști străini în 
țara noastră.

Activitatea Oficiului național de .turism? 
„Carpați“ va contribui la întărirea legă
turilor prietenești cu toate țările.

---- o-----
Sosirea unei delegații japoneze 

în Capitală
Luni seara a sosit în Capitală o dele

gație comercială de oameni de afaceri 
japonezi, membri ai Asociației comerciale 
japono-sovietice din Tokio.

Din delegație fac parte domnii Minorul 
Taraabe, director general al Asociației co
merciale japcno-sovietice din Tokio, con-: 
ducătorul delegației ; Keita Hijikata, di
rector la Dokuritsu Eiga Co. Ltd ; Kyu- 
zaemon Matsuhashi, consilier la Hauka 
Co. Ltd ; Shozo Fujii, președintele lui 
Fujii Daimaru Department ; Akira Suna- 
bori, de Ia Keimei Koeki Co. Ltd. și Isao 
Okada, de la Gloire Trading Co. Ltd.

In Gara de Nord oaspeții au fost întîm- 
pinați de reprezentanți ai Camerei de Co
merț a R.P.R. și ai unor întreprinderi da 
comerț exterior.

Examen de admitere 
în Școala militară superioară 

de marină
Examenul de admitere în Școala mili

tară superioară de marină se va ține la 
Constanța la 20 septembrie 1955. Se pri-i 
mese absolvenți ai școlilor medii.

Disciplinele de examen sînt următoa
rele : limba și literatura romînă, geome
tria și trigonometria, algebra, fizica, isto-’ 
ria R.P.R.

Cunoștințele cerute la examen cores
pund programelor analitice în vigoare 
neutru clasa a 10-a a școlilor medii teore
tice. Pentru detalii candidații se vor adre
sa comisariatului militar în raza căruia 
domiciliază unde vor depune și cererile de 
înscriere.

Spectacolele de azi
TEATRE : ACULINA — Teatrul de Operetă, la 

teatrul de vară „I. V. Stalin"; LIBELULA — Tea
trul Tineretului, la grădina „Filimon Strbu”; 
DOAMNA NEVĂZUTĂ — Teatrul Național „I. L. 
Caragiale", la teatrul de vară ,,N. Bălcescu”; 
ȘAH MAT — Teatrul Evreiesc de Stat; DIVERTIS. 
MENT UMORISTIC, PUIU CALINESCU - An
samblul de Estradă al R.P.R., la grădina Boema; 
ARENA CURAJULUI — Circul de Stat, orele 17 
și 20.30.

CINEMATOGRAFE: TĂUNUL — Patrl.i, Bucu
rești, 1 Mai: ORIZONTURI FARA SFIRȘIT - Re
publica, Elena Pavel, Tine-etului, Cultural, Raho- 
va; SUFLETE ÎMPIETRITE - Magheru, Filimon 
Strbu, I. C.' Frlmu, Flacăra; LILIOMFI — înfrăți
rea între popoare, Moșilor, Volga; IN GHEȚURILE 
OCEANULUI - Maxim Gorkl: ACTUALITATEA IN 
IMAGINI, SOSIREA DELEGAȚIEI REPUBLICII 
DEMOCRATE VIETNAM LA MOSCOVA, CAMPIO. 
NATELE EUROPENE DE VOLEI. LACUL 
SELIGHER. CONCURS SPORTIV IN PĂDURE — 
Timpuri Noi: SALARIUL GROAZEI — Victoria, 
Popular, LUMINA FARULUI — Lumina; MtNA- 
STIREA DIN PAPMA — Central; PUTEREA DRA
GOSTEI — Gh. Doja, M. Eminescu; ORDINUL 
ANNA — AL Popov: TINEREȚE ZBUCIUMATA — 
8 Martie: MISTERUL LACULUI DIN MUNȚI — 
Vaslle Roa'tă.
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