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TRĂIASCĂ R.
OAMENI, vă doresc sănătate și să 

continuați lupta pentru direpta- 
" te 1“ Cită bărbăție, cîtă încre

dere în dreptatea cauzei și-n triumful 
revoluției se desprind din aceste ul
time cuvinte simple, spuse din inimă, 
ale tînăirului muncitor Van Siao-he, 
din Șanhai, ucis mișelește în anii asu
pririi ciankaișiste și a jefuitorilor co
lonialiști 1 Sîngele lui Van Siao-he ca 
și al nenumăratilor fii credincioși ai 
Chinei, n-a udat în zadar glia. Din el 
își trage seva fiecare floare roșie care 
împodobește grădinile și parcurile 
!$anhaiului liber. Harnicul popor chi
nez, liber și entuziast, sub conduce
rea Partidului Comunist, dă viată vi
surilor îndrăznețe pentru care a nă- 
guit de veacuri.

Se împlinesc astăzi 6 ani de la 
proclamarea Republicii Populare Chi
neze, șase ani de lupte și victorii în 
condiții de libertate. In acești ani ma
rele popor chinez și-a dovedit dragos
tea de muncă, talentul și măiestria 
precum și hotărîrea fermă de a apă
ra ceea ce a cucerit cu prețul unor 
lupte de multi ani: libertatea și in
dependenta. Succesele dobîndite în 
anii orânduirii democrat-populare, en
tuziasmul construcției pot constitui 
o oglindă a ceea ce se petrece astăzi 
în China și a sentimentelor de care 
este animat harnicul popor chinez. In 
primii trei ani de la proclamarea re
publicii, oamenii muncii din China au 
lichidat în mare măsură urmările gre
le ale dominației gomindaniste și a 
stăpânilor lor imperialiști, au vindecat 
rănile adînci provocate de războiul 
care a durat mai bine de un deceniu. 
A fost atins cel mai înalt nivel ante
belic atît în producția industrială cît 
și î-n producția agricolă, creîndu-se 
astfel bazele pentru înfăptuirea pri
mului plan cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale a R. P. Chineze 
1(1952—1957).

Pentru continua întărire și înflorire 
'a Chinei populare accentul principal 
se pune pe dezvoltarea industriei 
grele ■— baza dezvoltării cu succes a 
tuturor ramurilor economiei naționale. 
Planul cincinal prevede _ construirea 
și reconstruirea în industrie, transpor
turi, agricultură și comerț a 7.600 de 
bbiective din care 654 întreprinderi 
industriale mari. Baza principală a 
dezvoltării industriale continue a Chi- 
nei o vor forma 156 mari obiective 
care se construiesc cu ajutorul Unim 
niiA Sovietice. Printre acestea se află 
combinate metalurgice, uzine de au
tomobile, de tractoare și _de^ avioane, 
întreprinderi ale industriei cărbunelui, 
petrolului și chimice, hidrocentrale și 
termocentrale.

A crescut considerabil capacitatea 
We producție a combinatului Anșan, 
cel mai mare combinat metalurgic din 
China. Construcția primei uzine de 
automobile a R.P. Chineze și a altor 
uzine de mașini grele este în plin a- 
vînt. In ritm rapid și cu succes se 
'dezvoltă industria carboniferă, petro
liferă și textilă.

Pînă la eliberarea tării, țărănimea 
thineză care formează 80% din popu
lația Chinei, abia avea cu ce să-și 
tină zilele. Roadele trudei sale 
pe cîte un petec de pămînt erau Je
fuite de moșieri și cămătari- Astăzi, 
țăranii chinezi cunosc și ei fericirea 
muncii libere și plină de bucurii. I-n 
toate regiunile agricole din China a 
fost efectuată reforma agrară. Peste 
B00.000.000 de țărani fără pămînt și 
cu pămînt puțin au primit fără plată 
147.000-000 hectare de pămînt. . Con- 
Vingîndu-se de uriașele avantaje, ale 
muncii în comun, Jăranii chinezi se 
încadrează în număr tot mai mare în 
formele colective de muncăi După 
cum relatează presa chineză se aș
teaptă ca în primăvara anului viitor 
numărul cooperativelor agricole de 
producție să crească de la 650.000 la 
11.000.000, ele urmînd să întrunească 
130 milioane de gospodării țărănești.

O muncă uriașă se desfășoară pen
tru îmblînzirea fluviilor și extinderea 
sistemului de irigare. A început apoi 
valorificarea pămînturilor întelenite. 
La toată această operă măreață par
ticipă zeci de milioane de oameni, 
manifestîndu-și patriotismul lor fier
binte, dragostea fată de Partidul Co
munist chinez, fată de guvernul popu
lar.

P. CHINEZĂ!
Victoria revoluției populare și pro

clamarea în urmă cu 6 ani a R. P. 
Chineze a deschis în fata poporului 
de 600 milioane oameni calea largă 
și luminoasă spre știință și cultură. 
Zeci de milioane de muncitori și ță
rani ținuți în ignorantă au început 
să învețe carte, să studieze în dife
rite școli. In școlile elementare și me
dii din China învață astăzi peste 55 
milioane copii și adolescenți, iar în 
instituțiile de învătămînt superior pes
te 127 de mii de studenti.

Liberi și fericiți, tinerii Chinei 
populare, în frunte cu membrii „Noii 
Uniuni Democrate a Tineretului Chi
nez“ își închină toate forțele, entu
ziasmul lor nesecat înfloririi patriei. 
Au devenit deja vestite în întreaga 
Chină brigăzile de șoc ale tineretului 
care îndeplinesc și depășesc sarcinile 
de producție; întreaga Chină numără 
peste 1.500 asemenea brigăzi. In lu
crările agricole tinerii țărani se află 
de asemenea printre cei mai harnici 
muncitori la sate.

Paralel cu creșterea puterii econo
mice, cu întărirea regimului demo
crat-popular în această tară, crește 
influenta Chinei pe arena internațio
nală. De 6 ani R. P. Chineză pășește 
alături de Uniunea Sovietică, alături 
de toate țările lagărului socialist ca 
un puternic factor de pace în Asia si 
în întreaga lume, cucerindu-și presti
giul international și respectul profund 
al popoarelor. In prezent, 26 de țări 
ale lumii au recunoscut R.P. Chineză 
și au stabilit relații diplomatice cu 
ea. Orbiți de planurile lor agresive, 
de dorința de a instaura vechea orîn- 
duiire, cercurile reacționare din occi
dent care tin în brațe pe falitii cian- 
kaișiști nu vor să recunoască R. P- 
Chineză, refuză admiterea ei în O.N.U. 
Ignorînd realitatea, ei devin ridicoli. 
China există și rolul ei de mare pu
tere nu poate fi tăgăduit. Rolul Chi
nei pe plan international, contribuția 
ei la cauza întăririi păcii au fost sub
liniate de unele evenimente interna
ționale cu răsunet cum ar fi confe
rința de la Bandung a țărilor africa- 
no-asiatice. Pentru a extinde zona pă
cii și a întări încrederea reciprocă în
tre popoare, China împreună cu India 
și Biirmania a elaborat cele 5 principii 
ale coexistentei ca principii de bază 
care să călăuzească relațiile interna
ționale și a aplicat pentru prima dată 
aceste principii în relațiile chino-in- 
diene și chino-birmane. De un mare 
răsunet international s-a bucurat pro
punerea premierului Ciu En-lai cu pri
vire la semnarea de către țările din 
Asia și zona Pacificului, inclusiv 
S.U.A-, a unui pact colectiv de pace 
care să înlocuiască blocurile militare 
antagoniste existente.

Opinia publică iubitoare de pace în
țelege bine caracterul just al luptei 
poporului chinez pentru eliberarea 
Taivanului — străvechi teritoriu al 
Chinei, în care s-a refugiat falimen
tara clică ciankaișistă alungată v de 
popor; această insulă este ocupată de 
trupele S.U.A. și transformată într- 
un focar de provocări războinice. Ob
stacolele care împiedică reunirea Tai
vanului ca și a altor insule chineze 
de pe litoral cu R. P. Chineză trebuie 
înlăturate în folosul păcii. La Geneva, 
se desfășoară în prezent din inițiativa 
R. P. Chineze tratativele chino-ame- 
ricane. Opinia publică mondială do
rește ca aceste tratative să joace un 
rol pozitiv în normalizarea relațiilor 
dintre S.U.A. și R.P. Chineză.

Poporul și tineretul nostru este 
mîndru că se află împreună cu po
porul frate chinez în aceeași mare fa
milie a țărilor din lagărul socialis
mului. Fiecare dintre noi urmărește 
cu bucurie și admirație succesele re
purtate de oamenii muncii chinezi, 
clocotul vieții noi de pe tot cuprin
sul Chinei populare. Considerăm suc
cesele poporului chinez drept proprii
le noastre succese.

Inima noastră bate alături de a 
voastră, dragi prieteni chinezi; sărbă
toarea voastră este și a noastră : vă 
felicităm cu căldură cu prilejul lui I 
octombrie, cea mai mare sărbătoare 
națională a R. P. Chineze, și vă urăm 
victorii tot mai strălucite în lupta 
pentru pace și socialism.

TELEGRAMĂ

Gala filmului chinez
In cinstea zilei de 1 octombrie — ani

versarea proclamării R. P. Chineze —• 
Institutul Român pentru Relațiile Cultu- 
rale cu Străinătatea a oferit vineri seara, 
în sala cinematografului Magheru, o gala 
a filmului chinez. Au participat tovară
șii : M. Macavei, președinte de onoaire al 
Institutului Romîn pentru Relațiile Cul
turale cu Străinătatea, dr. Iosiif Bogdan, 
vicepreședinte al Institutului Romîn pen
tru Relațiile Culturale cu Străinătatea, 
G. Macovescu, director general al Cine
matografiei din Ministerul Culturii și ni- 
‘ții*

A fost de față ambasadorul R. P. Chi
neze la București, Ke Bo-nian și membri 
ai Ambasadei R. P. Chineze, precum și 
al ți membri ai corpului diplom atic.

Â luat cuvântul tov. H. Marinescu, di- 7./

rectorul bibliotecii Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, 
care după ce a subliniat semnificația ani
versării proclamării R. P. Chineze, a re
levat succesele deosebite ale cinematogra
fiei chineze, care în realizările sale tra
tează despre trecutul glorios de luptă 
pentru libertate și progres al poponu'uii 
chinez și totodată pune în lumină viața 
clocotitoare de construcție pașnică a ma
relui popor chinez.

A fost prezentat apoi filmul documen
tar tehnicolor „Glorioasa aniversare a 5 
ani de la proclamarea R- P. Chineze’’ și 
filmul artistic „Recunoaștere pe Fluviul 
Galben”. Filmele au fost călduros apisu
date de numeroasa asistență.

Tovarășului MAO ȚZE-DUN 
președintele Republicii Populare Chineze 

Tovarășului LTU ȘAO-ȚI 
președintele Comitetului Permanent al Adunării Reprezentanților Populari 

din întreaga Chină
Tovarășului CIU EN-LAI 

premierul Consiliului de Stat și ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Chineze

Dorim din toată inima poporului frate chinez ca sub con
ducerea Partidului Comunist Chinez să obțină noi și mărețe 
succese în opera de construire a socialismului, pentru înflo
rirea și fericirea Republicii Populare Chineze, pentru întărirea 
păcii în Asăia și în lumea întreagă.

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale Președintele Consiliului de Miniștri
a Republicii Populare Romîne al Republicii Populare Romlne

dr. PETRU GROZA GH. GHEORGHIU-DEJ
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romlne 
SIMION BUGHICI

Cu prilejul celei de a 6-a aniversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, permiteți-ne, dragi tovarăși, să vă transmi
tem dumneavoastră și prin dumneavoastră întregului popor 
chinez, cele mai călduroase felicitări și urări din partea poporu
lui și guvernului romîn.
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țăranilor munci-

ARAD (de 
tul nostru), 
gospodăriilor 
gospodăriilor 
vărășirilor și 
tori din regiunea Arad se des
fășoară cu intensitate munci
le agricole de toamnă. Astfel, 
pînă l,a 28 septembrie au fost 
executate 73.578 hectare ară
tură pentru însămințări și 
53.374 hectare arături adînci 
de toamnă. Numai în raionul 
Arad, de pildă, au fost execu
tate 17.243 hectare arături de 
toamnă, iar în raionul Sînnl- 
cplaul Mare, 13.589 hectare.

în aceeași vreme se desfă
șoară cu intensitate și însă- 
mînțările de toamnă. Pînă la 
28 septembrie au fost însă- 
mînțate în regiune 5.389 hec
tare, dintre care 2103 hectare 
numai în raionul Arad. în 
gospodăria agricolă colectivă 
din comuna Felnac, raionul 
Arad, au fost însămînțate cu 
orz de toamnă 40 hectare, în 
rînduri încrucișate.

Zilele acestea a începuit în regiune și tasămtoțarea griului, 
în satul Tisa Nouă, comuna Fintînele, au fost însămânțate, 
doar în cîteva zile, 18 hectare cu grîu.

Totuși, pregătirile pentru însămînțarea griului stat rămase 
în urmă. Pînă zilele trecute au fost condiționate 5.866 tone să
mânță ceea ce nu reprezintă decît 13,7 la sută din cantitatea 
de grîu de sămânță ce trebuie condiționată.

De această rămînere în urmă sânt vinovate și comitetele raio
nale U.T.M. respective, care au neglijat munca politică în rân
durile organizațiilor U.T.M., a utemiștilor și a tinerilor pentru 
a-și aduce aportul in realizarea 
care depinde în mare măsură 
toamnă.

Culesul strugurilor... Prilej de mari bu
curii, de cîntec șl voie bună! Au pornit 
culegătorii să siringă ciorchinii mari șl 
grei șl să-l ducă spre cramă. Șl pretu
tindeni In vil, în aceste zile, domnește ve
selia.

Ș1 elevii Școlii profesionale șl de maiș
tri viticoli din Mlnlș, regiunea Arad, pe
trec zile de însuflețită veselie. Culesul 
strugurilor — după cum se vede în foto
grafie — a început și în via școlii.

Foto j AGERPRES

la timp a acestei munci de 
succesul îhsămînțărilor de

frunteMereu în
Elena Miercureanu e o tânără de statură mijlocie, sprintenă 

și repezită la vorbă. In felul el de-a fi, are ceva ce te îmbie la 
vorbă și glume.

Utemis'tul Ilie Miercureanu de la cooperativa „îmbrăcămin
tea" o cunoscuse mal de mult. A-ndirăgit-o și-nitr-una din zi
lele primăverii trecute, s-au căsătorit,

Sînt încă la-nceputul căsniciei dar le surîde un viitor fericit
Să nu credeți că Elena numai ta căsnicie e fericită. Se zice 

că omul care-i atașat familiei, are aceeași atitudine și față de 
muncă. Elena e muncitoare tricoteră cunoscută și apreciată de 
întreg colectivul fabricii „Drapelul roșu" din Sibiu. La fabrică, 
întocmai ca și în familie, Elena e-nconjurată cu dragoste șl 
respect. Organizația U.T.M. a educat-o și a format-o ta așa fel 
tacit să fie în toate acțiunile în frunte.

La secția tricotaj I, unde muncește 
Elena, multe fete ar dori să se mândrească 
cu realizările ei. Ce-i drept, multe dintre 
ele nu au încă îndemânarea la lucru a 
Elenei. La mașina plană simplă, E^.ena 
confecționează garnituri pentru copii. Pe 
zi ea trebuie să dea — conform planu
lui — 16 perechi garnituri de copii și 
norma doar e calculată pe bază de date 
verificate în practică. Cu toate astea. 
Elen,a își împarte timpul în așa fel, tacit 
partea ce i se cuvine din plan s-o termine 
în 5-6 ore, Iar în restul timpului să mai f 
producă în medie 8-9 perechi de garnituri

Ș-aipoi, la sfârșit de lună, pentru munca ■ 
ei, Elena își primește salariul meritat.

Mereu în frunte — așa a învățat-o or
ganizația U.T.M. să fie. Și Elena merge 
Pe acest drum cu cinste. Ea vrea să 
devină cît mai aurind candidată de partid.

(din „Flacăra Sibiului"-Sibiu)

Schela Cîmpina a împlinit 100 de ani
Schela Cîmpina a împlinit 

100 de ani. La Buștenari, Te- 
lega și Păcureț a pornit acum 
un veac explotarea petrolului, 
începuse mirajul petrolului 
romînesc, dar totodată și ex
ploatarea sălbatică a zăcămin
telor și a băștinașilor de către 
capitaliștii străini. Muncitorii 
erau puși să sape puțurile cu 
lopata, iar în adâncuri pri
meau lumina printr-o oglindă 
și respirau atâta aer cît puteau 
produce burdufele de la supra
față. Mulți săpători și-au găsit 
moartea în aceste puțuri, sur
prinși de izbucnirea țițeiului, 

în stare de ruină a fost pre
luată de la capitaliști schela 
Cîmpina, ca dealtfel întreaga 
noastră industrie petroliferă. 
După anul 1948, pădurea de 
schele amorțită începe să fie 

"trezită la viață. Se redau pro
ducției sondele părăsite, se 
sapă altele noi- Sosesc tot mai 
multe utilaje sovietice mo-

deme și pentru prima oară 
schela este înzestrată cu uti
laje fabricate în țară.

Forajul se face acum după 
cele mai modeme și raționale 
metode: cu turbina, cu no
roaie tratate cu extract bazic 
de cărbune, cu coloană unică 
etc. La Țintea, de pildă, fără 
ajutorul turbinei nu ar fi pu
tut fi extras țițeiul dintr-un 
strat aflat sub o brecie de sare.

O mare contribuție la reacti
varea sondelor vechi, o aduce 
în prezent folosirea energiei a- 
tomice la lucrările de carotaj. 
Carotajul radioactiv permite 
identificarea straturilor de țiței 
în sondele tubate, despre care 
nu există date cu privire la 
structura formațiilor petrolifere. 
Acest carotaj, cea mai recentă 
descoperire a științei pusă Ia 
îndemîna petroliștilor, deschide 
noi perspective de dezvoltare in
dustriei petrolifere din întreaga 
țară.

Vizitele deputaților japonezi
Vineri, deputății Haruji Tahara, Seîdo 

Onishi și Kei Hoashi, membri si parla
mentului japonez, oaspeți ai țării noastre 
și-au continuat vizitele. i;

în cursul dimineții, oaspeții au vizitat 
Institutul de științe economice și plani
ficare „V. I. Lenin”, Școala medie de bă- ț 
ieți nr. 11, un cămin de copii și Teatrul ]■ 
de Operă și Balet al R.P.R.. Deputății ja
ponezi au avut de asemenea întrevederi 
eu ministrul Comerțului Exterior, Marcel 
Popescu și directorul general al Cinema
tografiei din Ministerul Culturii, George 
Macovescu. j-

Seara, deputății japonezi au fost prl- r 
mi ți de tovarășul dr. Petru Groza, preșe- ■ 
dintele Prezidiului Marii Adunări Națio- l 
naile a R.P.R. La primire au asistat depu- l. 
tații Gh. Vidrașcu, membru în Prezidiul 
Marii Adunări Naționale și C. Paras- 1 
chivescu Băiăceanu. I

(Agerpres) L

Fiul colectivistului
Prin radio să fi fost transmisă ves

tea și tot nu s-ar fi răspîndit atît de 
repede. Așa-i la sat. Se duce vorba 
ca purtată de vint. Seara, in fața sfa
tului popular, cei mai bătrîni discutau 
despre aviație. La fîntînă, femeile și 
codanele — ca niciodată — tot despre 
aviație vorbeau. Unii aveau o părere 
bună, dar cei mai mulți erau speriați 
de riscurile sportului cu aripi. Păre
rea asta, bineînțeles, o împărtășeau fe
meile. De unde pornise însă discuția 1

Povestea a început deodată de la 
Ilie a lui Bobîrniche și Ion a lui Me- 
leacă, care se înscriseseră la școala de 
zbor cu motor.

— Ce l-a apucat și pe Ilie ăsta ? Nu 
putea să se facă pescar ca taică-său ? 
A mai văzut el țăran din Măgureni — 
aviator ? S-a înhăitat cu Ion Meleacă 
— un zvăpăiat — și auzi-i, aviatori. Să 
le ajute sfîntul, dar tare mi-e teamă...

Dar Ilie Bobîrniche și Ion Meleacă 
și-au făcut bagajul și au plecat la școa
la de zbor cu motor, hotărîți să nu se 
întoarcă în sat pînă nu devin aviatori.

De atunci au trecut cîteva luni.
In salt, lumea nu a mai pomenit nfci 

de Ilie și nici de Ion. Fetele i-au uitat 
chiar. Numai ce-și făcură apariția în- 
tr-o după amiază cei doi „dispăruți“. 
Îmbrăcați în costume albastre, cu bo
netele așezate ștrengărește pe o sprin
ceană, au „tras“ direct la căminul cul
tural. S-a strîns lumea în jurul lor mai 
ceva ca la horă, iar aviatorii nici că 
mai puteau răspunde la întrebările ce 
curgeau potop.

Pînă la urmă le-au povestit despre 
primele lor zboruri cu avionul și spre 
a-i convinge pe ascultători, le-au ară
tat și brevetele, care au fost trecute 
prin zeci de mîini.

Abia după ce s-au mai risipit curio
șii, s-a apropiat și Tudor, feciorul co
lectivistului Ion Vîslan, un băiețandru 
slab și nu prea dezvoltat pentru vîrsta 
lui. A înghițit de cîteva ori în sec apoi 
s-a adresat aviatorilor :

— Măi Ilie... Ioane, vreau și eu să 
mă fac aviator. Mă primește la școa
lă ?... Apoi, după o clipă de ezitare :

— Ce bine vă stă îmbrăcați așa !
Tudore — zise Ilie, după ce se 

gîndi puțin — eu nu zic să nu te duci, 
du-te ! Dar numai dacă ești hotărît...

— Eu ? O să vedeți voi...
— Atunci, îți dorim succes ! ziseră 

cei doi flăcăi îmbrăcați în uniformă 
albastră, strîngîndu-i mina lui Tudor.

Nea Ion Vîslan, cînd a auzit de ho
tărîrea fiului, i-a venit să lase la o 
parte și bătrînețe și tot și să sară în 
sus de bucurie. Acesta era și visul său: 
fiul să-i devină om mare. Or, să fii 
aviator e ceva !

Restul a fost destul de ușor. După 
cîteva zile Tudor era și el îmbrăcat cu 
haine albastre, bonetă cu vultur și tare 
mîndru de el.

Perioada teoretică i s-a părut o veș
nicie... Din cînd în cînd Ion Vîslan, co
lectivistul. venea la aeroport să-și vadă 
feciorul. L-a văzut și atunci cînd a 
zburat cu instructorul la dublă co
mandă. Bineînțeles că atunci cînd pla
norul s-a desprins de cablul automoso- 
rului, a avut o strîngere de inimă. De, 
grijuliu ca orice tată !

Despre zborul acesta 
povestit la tot satul, la 
tii. Tare se mândrește 
„Fiul meu e aviator“.

Și ceea ce-i mai important este că 
la școală, alături de Tudor, fiul colec
tivistului, învață zborul tot mai mulți 
tineri țărani muncitori.

GH. NEAGU

Ion Vision a 
toți colectiviș- 
cînd spune :

PE CÎMPUL DE INSTRUCȚIE

înaintea începerii exercițiului, coma ndantul subunității explică tanchlștilor m lsiunea ce o au de îndeplinii.



La început de drum

Un nou cămin cultural
de învățămint politic

eia 
în- 
lor

cu 
îi.l- 
M. 
cu

Nu de mult, adunarea generală a or
ganizației U.T.M. d:n fabrica unde lucrez 
m-a primit în rîndurile sale. La discuțiile 
despre munca și viața mea au luat cu- . 
vântul și tovarășele Gherghina Corneanu 
și Theodora Niculescu. Printre altele 
mi-au arătat necesitatea ridicării necon
tenite a nivelului politic și cultural, ca 

(una dintre îndatoririle statutare ale fie
cărui utemist.

în această adunare s-a vorbit mult des
pre fruntașele în producție din fabrica 
noastră, despre faptul că multe dintre 
au urmat un cerc sau curs politic, 
cepusem să înțeleg de ce munca 
merge cu mai mult spor.

M-am hotărît să fiu ș! eu în rînd 
celelalte utemiste și am cerut să fiu 
scrisă în învăț.ămîntul politic U. T. 
După aceea am stat mult de vorbă
tovarășa Maria Dumltrescu, oare fusese 
deja aleasă propagandistă și am rugat-o 
să mă.ajute în acest sens. Am discutat 
apoi cu membrii comitetului U.T.M.

Anul acesta voi urma pentru prima 
dată vin cerc .politic, al începătorilor. în
ceputul va fi greu dar sînt convinsă că 
participând cu regularitate la lecțiile șl 
convorbirile care vor avea loc, stu
diind cu perseverență, cu sprijinul pro
pagandistei voi învinge orice obstacol. Cu 
aceste gînduri pornesc în noul an de în
vățământ politic U.T.M.

CLEOPATRA SOARE 
muncitoare la fabrica de ciorap) 

„Republica“ din București

Voi urma o formă superioară 
de învățămînt politic

Acum trei ani, cînd am venit în uzină, 
mi-am dat repede seama că pentru a lu
cra din ce în ce mai bine, trebuie să-mi 
îmbogățesc continuu cunoștințele politice 
și culturale. Acest lucru m-a determinat 
să mă înscriu în cercul politic pentru în- 

- cepători oare funcționa în sectorul unde 
lucrez.

La curs am învățat multe lucruri care 
pînă atunci îmi enau necunoscute., în ur
mătorul an m-am înscris din nou într-un 
cerc de învățământ politic. De data asta 
însă la cursul seral. Primele lecții mi s-au 
părut mai grele, însă cu ajutorul propa
gandistului, tovarășul Ion Șurghei, greu
tățile începutului au fost învinse.

El îmbogățea lecțiile cu exemple luate 
din viața uzinei, vorbindu-ne despre sar
cinile importante pe care le avem de în
deplinit la locul nostru de muncă; de ase
menea, ne învăța cum să studiem indivi
dual.

Cursul seral a fost urmat și de tova
rășii Alexandru Manea, Anton Ghica și

MELODIA PIERDUTĂ

Ht 7 '*»$

Noul film vienez „Melodia pierdută" care rulează pe ecranele cinemato
grafelor. noastre surprinde un episod din viața unui tînăr compozitor contem- 
)oran vienez. Franz Stelner, pentru a putea cîștiga cele necesare traiului, pentru

obține un angajament, este nevoit 
să renunțe la compozițiile sale melo
dioase, pline de conținut și să compună 

muzică sincopată, lipsită de farmec 
1 originalitate Frământat de aceasta, 

preocupat de gîndul că nu acesta este 
Irumul pe care trebuie el să meargă, 
<’ranz visează după o beție că Johan 

Strauss îi arată unde îl va duce calea 
pe care el a apucat-o. Plină de vervă, 
cu un puternic ascuțiș critic la adresa 
muzicii de jaz decadente, amelodice, 
.Melodia pierdută“ militează pentru

muzică ușoară vie, melodioasă, bo
gată în sentimente, legată de viață.

PE URMELE
MATERIALELOR PUBLICATE

Toată grija pentru recrutarea 
propagandiștilor

în ziarul nostru nr. 1969 din 31 august 
a.c. a apărut un articol intitulat: „Toată 
grija recrutării propagandiștilor”. în acest 
articol era criticat biroul comitetului ra
ional U.T.M. Stalin, regiunea Stalin, pen
tru superficialitatea de care a dat, dovadă 
în recrutarea unor propagandiști pentru 
cursurile de instruire.

Interesîndu-se în primul rând de înde
plinirea numărului de propagandiști pro
puși să urmeze cursul de instruire — se 
arăta în articolul apărut — comitetul ra
ional a trecut pe plan secundar cea mai 
importantă problemă — calitatea acestor 
propagandiști.

Ca urmare a criticii juste făcute de ziar 
ț— se arată în scrisoarea de răspuns, tri- 
Îiisă ziarului nostru — biroul comitetului 

aional a luat o serie de măsuri. Iată nu- 
inai cîteva dintre acestea: instructorii 
raionali Zoltan lungel, Maria Biris și 
Francisc Lam, care atunci cînd au mers 
pe teren în loc să ajute organizațiile de 
bază în recrutarea propagandiștilor, s-au 
Comportat ca niște simpli curieri, fie 
transmițând sarcina „de a trimite propa
gandiștii la curs”, fie oulegînd diferite 
informații și date statistice, au fost serios 
trași la răspundere într-o ședință cu ac
tivul. Propagandiștii oare au fost recru
tați de acești tovarăși au fost infirmați 
de biroul comitetului raional și înlocuiți 
cu alți propagandiști corespunzători.

în încheierea scrisorii sale, biroul comi
tetului raional U.T.M. Stalin mulțumește 
ziarului pentru ajutorul dat prin acest 
articol.

Constantin Marica, toți ajustori din echipa 
din care făceam și eu parte. Toți am în
vățat cu sîrguiață. Fiecare dintre noi mun
cea cu mai mult elan. Vedeam cum 
munca noastră sporește, cum succesele 
deveneau din lună în lună mai însem
nate. Fiecare realizăm eite două, dioiuă și 
jumătate norme

în același timp calitatea lucrului nos
tru era superioară.

De munca noastră era mîndru nu nu
mai tovarășul Șurghei, propagandistul 
cursului serial, dar și șeful de echipă, to
varășul Mihai Vasilescu.

Am terminat anul trecut cu succes 
cursul seral. în perioada de vară eu am 
continuat să studiez. Am citit de pildă 
romunele „Așa s-a călit oțelul“ și „Scân
tei în beznă”. Am vizionat numeroase fil
me și totdeauna am participat la confe
rințele ținute în fabrică.

Toate acestea mă vor ajuta să înțe
leg și mai bine diferite probleme care 
vor fi discutate în cadrul cercului de stu
diere a Istoriei P.C.U.S. anul I pe care-1 
voi urma anul acesta.

în noul an de învățământ politic sînt 
hotărît ca alături de eforturile pe oare le 
voi depune în producție, să muncesc cu 
rîvnă pentru a-mi însuși noi cunoștințe 
politice.

VASILE IORDACHESCU 
de la Uzinele „23 August" 

ajustor în sectorul mecanică grea

Iarăși împreună...

Organizația de bază U.T.M. de lia Uzina 
Teleajen unde lucrăm, a organizat 3 
cercuri da învățămînt în care s^a înscris 
majoritatea tinerilor din uzină.

Anul trecut am urmat cursul seral con
dus de tovarășul Noiech Lazăr. La sfâr
șitul anului, cei mai mulți dintre cursanți 
au obținut calificative bune.

în acest an vom urma o formă supe
rioară de studiu: cercul pentru studierea 
Istoriei Partidului Qomunist al Uniunii 
Sovietice.

Tovarășii din comitetul U.T.M. care au 
stiat de vorbă cu noi, ne-au arătat însem
nătatea cunoașterii luptei glorioase a Par
tidului Comunist al Uniunii Sovietice, a 
experienței lui în construirea socialis
mului.

Acum vom începe din nou studiul sis
tematic. Cercul va fi condus tot de to
varășul Noiech, propagandistul nostru de 
anul trecut. Vom revedea mulți tovarăși 
de învățătură de anul trecut și vom lega 
noi prietenii. Muncind șl învățând împre
ună ne vom cunoaște mai bine, iar roa
dele muncii noastre vor crește necontenit.

ELENA N1ȚESCU 
și TRAIAN APOSTOL 

Uzinele „Teleajen“- Ptoeștl
—- Doooeooeooooooeooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  —-

ZIUA ARMATEI NOASTRE POPULARE
An de an, la 2 Octombrie în țara noas_ 

tră se sărbătorește Ziua Forțelor Armate. 
In această zi, poporul muncitor își în
dreaptă odată mai mult gândurile .pline de 
dragoste către apărătorii înarmați ai pa
triei, pe care se bizue cu încredere.

La 2 Octombrie, se împlinesc 12 ani de 
când au luat ființă primele unități mili
tare populare românești, unitățile diviziei 
de voluntari „Tudor Vladimirescu“. Aceas
tă mare unitate românească a participat 
la războiul antihitlerist umăr la umăr cu 
glorioasa armată sovietică, cu diviziile 
frățești ale voluntarilor polonezi și ceho
slovaci, cu marile unități ale armatei ro
mâne care au întors armele contra arma
tei fasciste. Participarea armatei noastre 
pe frontul antihitlerist a îmbogățit tra
diția militară a țării noastre cu minunate 
pilde de vitejie și eroism. Pandurii Divi
ziei „Tudor Vladimirescu” au constituit 
un vrednic exemplu de urmat pentru toți 
ostașii români. Răspunzând cu cinste che
mării patriei, partidului, având în față 
exemplul vitejilor ostași sovietici, precum 
și faptele de arme ale pandurilor, luptă
torii romîni de pe frontul antihitlerist 
s-au acoperit de glorie nepieritoare. Tru
pele romînești, alături de armata sovie
tică, au participat la 367 de lupte, au eli
berat peste 3800 centre populate, au cap
turat peste 100.000 de prizonieri. De 7 
ori au fost citate prin ordin unitățile ro
mînești de către Comandamentul Suprem 
al Armatei Sovietice. Diviziei „Tudor Vla
dimirescu’’ i s-a decernat înaltul ordin 
sovietic „Drapelul Roșu”.

Ziua înființării diviziei „Tudor Vladimi
rescu” se consideră data nașterii armatei 
populare romîne, sărbătorită cu înflăcă
rare în fiecare an, de către întregul po
por.

★
Eliberat de armata sovietică, poporul 

nostru își apără independența și suvera
nitatea ca lumina ochilor. El consideră 
că putere3 statului său de democrație 
populară constituie o chezășie fundamen
tală a păstrării marilor drepturi și liber
tăți cucerite în anii aceștia, o chezășie a 
apărării și dezvoltării succeselor obținute 
în lupta pentru construirea bazelor socia
lismului.

Aștept cu nerăbdare 
să-mi încep munca

Deschiderea anului de învățământ po
litic îmi prilejuiește o bucurie deosebită 
și în același timp îmi provoacă emoții : 
voi conduce un curs seral din uzina noas
tră. Voi fi în stare să explic clar și atră
gător toate problemele? Voi reuși o-are să 
mă apropii de cursanți, să cultiv dra
gostea lor față de învățătură ? lată pro
bleme care mă frămîntă.

Munca de propagandist este firește foar
te frumoasă și interesantă, dar îmi dau 
seama că ea este în același timp și o 
muncă de mare răspundere. De aceea 
m-iam străduit să mă pregătesc temeinic. 
Printre a-ltele am urmat cu regularitate 
cursul de instruite a propagandiștilor or
ganizat de comitetul raional U.T.M. Le- 
nin, căutînd să-mi însușesc cu conștiin
ciozitate materialul predat. Sânt convinsă 
că aceste cursuri îmi vor fi de mare fo
los în activitatea mea de propagandistă.

De bună seamă că mai întîi am dorit 
să-mi cunosc viitorii cursanți. Mă bucur 
că toți manifestă interes pentru viitoarea 
activitate a cursului nostru seral. Sînt în
trebată de programul cursului, mulți to
varăși fac sugestii. Am stat deseori de 
vorbă cu tovarășa Cristina Ciucilă, une
ori cu tovarășa Florica Tibera și cu alții. 
Sprijinul lor în pregătirea începerii în
vățământului politic este de neprețuit.

Mi-am alcătuit un plan de muncă. Cred 
că n-am reușit să consemnez tot ce do
resc să fac, în orice caz am schițat in
tențiile mele principale- Firește, voi căuta 
să mă pregătesc temeinic, lecțiile să fie 
înțelese de toți cu-rsanții iar discuțiile ce 
se vor purta în cerc să fie vii și intere
sante. îmi propun să organizez după fie
care lecție scurte discuții despre cărți. 
Doresc să stârnesc astfel interesul pentru 
citit literatură și să obțin participarea tu
turor cursanților lia concursul „Iubiți car
tea“. Aceste scurte discuții sînt menite 
de asemenea să facă activitatea cercului 
mai atractivă- Intenționez să stau de 
vorbă după fiecare lecție cu doi-trei mem
bri ai cercului asupra greutăților întâm
pinate în studiu, asupra problemelor ne- 

' înțelese și asupra felului în care-și petrec 
timpul liber. Cred că aceste convorbiri 
vor fi foarte utile. închegarea colectivu
lui, munca în rândul tinerilor din uzina 
noastră necuprinși în formele de învăță
mânt, vizionări Colective de filme și spec
tacole — iată alte probleme care mă fră
mântă și pe care doresc să le înfăptuiesc 
în anul 
tept cu 
Sper să

de învățământ care începe. Aș- 
nerăbdare să-mi încep munca, 
am rezultate bune.

CLARA VEINBERG 
propagandista unui curs seral 
de la Uzinele „Mao Țze-dun"

Corespondenții ne scriu...
...că una dintre cele mai mari comune 

din nordul raionului Pucioasa — Bez- 
dead — a fost electrificată. Aici locuiesc 
mulți muncitori petroliști și mineri. Ei 
pot acum, în orele de odihnă, să se dis
treze și să se informeze cu cele mai noi 
știri — ascultând radio-ul. Lumina elec
trică a fost introdusă atât în clădirile in
stituțiilor din comună cît și în majori
tatea locuințelor.

Corespondent 
MARIN ------------

★
a luat 

din
Buzău, un curs de is- 

,Să cunoaștem istoria pa-

D. NEACȘU

ființă pe lingă 
comuna Valea

...că de curînd 
căminul cultural 
Teancului, raionul 
tori,a R.P.R. : „i 
triei noastre“. La acest curs participă re
gulat peste 30 de utemiști.

La prima lecție, un profesor de istorie 
le-a vorbit tinerilor despre răscoala țăra
nilor din Transilvania din anul 1514.

La sfîrșitul lecției, tinerii nu au pără
sit sala pînă ce profesorul nu le-a lămu
rit tot ceea ce-i interesa. Cursul cuprinde 
zece lecții și după închiderea lui, cei ce-1 
frecventează se gîndesc să facă 3 ex
cursii interesante prin locurile istorice 
din apropiere.

Corespondent 
ALEXANDRU ANDRONESCU

Construirea Forțe
lor Armate ale R.P.R. 
a avut toc în procesul 
înlocuirii, pe cale re
voluționară, a ve
chiului aparat de 
stat burghezo-moșieresc, în lupta dusă de 
întregul nostru popor, sub conducerea 
partidului, pentru construirea bazelor so
cialismului în Republica Populară Ro
mînă.

Partidul nostru, înarmat cu învățătura 
marxist-leninisită despre caracterul și or
ganizarea forțelor armate ale statului de 
tip socialist, a considerat că apărarea Re
publicii Populare Romîne poate fi asigu
rată doar de către o armată regulată, dis
ciplinată, cu o înaltă pregătire de luptă și 
politică, cu un strict caracter de clasă. 
Numai o asemenea armată corespunde 
caracterului statului român de democrație 
populară.

Datorită grijii partidului și guvernului, 
astăzi patria noastră are, pentru prima 
dată în istoria ei zbuciumată, o armată 
populară. Ea este puternică prin forța eres, 
oîndă a economiei socialiste a țării, prin 
pregătirea și disciplina militarilor noștri, 
prin tehnica înaintată, mînuită de luptă
tori profund atașați poporului muncitor, 
credincioși pînă la capăt măreței cauze a 
socialismului.

Dragostea fierbinte față de patrie și po
por este trăsătura morală de prim ordin 
a armatei noastre populare, trăsătură care 
se adâncește și se dezvoltă prin educația 
patriotică car® se desfășoară în armată. 
Ostașul nostru este mîndru că-și face ser
viciul în Forțele -Armate ale R.P.R , nă
zuința sa cea mai înaltă fiind să răspundă 
cu cinste dragostei și încrederii cu care îl 
înconjoară oamenii muncii. Convingerea 
că patria se bizuie cu încredere pe armata 
populară, dă militarilor noștri forțe de ne
învins în lupta pentru întărirea puterii 
combative a unităților și subunităților.

Armata noastră face parte din forțele 
armate ale lagărului socialist. Acest fapt 
constituie un imbold puternic pentru mi
litarii noștri, un prilej de mândrie și izvor

general maior 
Cutoiu Vasile

De curînd, în comuna Cricău, raionul Alba, regiunea Hunedoara, a fost 
inaugurată noua clădire a căminului cultural.

Aici, în serile lungi de iarnă, utemiștii și tineretul își vor putea petrece 
timpul liber în chip plăcut: citind o carte, jucând șah, studiind la cercul agro
tehnic, pregătind festivaluri artistice.

i 
.!

MAIS
maistrul sec- 
de tineret de

Iții și-au însușit în 
Pentru aceasta el îi 

ute- 
dru-

Pe tovarășul Antal Ioan, 
ției de prefabricați®, secție 
la I.R'.U.M.-Reghin, îl poți găsi întotdeau
na printre tineri.

Iată, s-a oprit în fața strungului la care 
lucrează Mareș Aurel și privește cu aten
ție o piesă.

— Acum un an, când Mareș Aurel a ve
nit în secția de tineret — poveștește An
tal cu voce joasă — era necalificat. L-am 
ajutat cu toții și iată că în scurt timp și-a 
însușit cum trebuie meseria.

Intr-adevăr, acum Mareș Aurel lucrează 
ca un strungar cu experiență. Nu e mult 
de cînd, ajutat de maistru, a început să 
realizeze și unele inovații. In luna iulie 
a propus să se construiască un dispozitiv 
și cu ajutorul său și-a îndeplinit sarcinile 
de plan lunare în -proporție de 430 la s-ută. 
Așa se face că salariul i-a sporit pînă la 
1.500 lei.

Maistrul Antal Ioan mi-a povestit și 
despre alți tineri care, asemenea. lui Ma
reș Aurel, au devenit muncitori pricepuți. 
Bunăoară, Moldova« Nicolae, Olaru 
Alexandru, Gheorghiu Petre și alții au 
început să aplice cu folos metodele de tă
iere rapidă și intensivă a metalelor.

Tineri ca Bugnariu Alexandru, Holircă 
Ion, Bene Ioan și alții 
scurt timp meseria. 
vor mulțumi întotdeauna maistrului 
mist, sfătuitor apropiat, călăuză în 
mul spre meserie.

L-am rugat pe maistrul Antal să-și 
nă părerea despre acțiunile pentru 
fjcarea tineretului din întreprindere.

— în întreprinderea noastră, cursurile 
și-au început activitatea în mod promiță
tor — răspunde el. La unul participă mun. 
cirborii cu o pregătire profesională mai sla
bă, iar la altul, noi, maiștrii din toate 
secțiile. Vezi bine — Șl noi trebuie să în
vățăm !

Spunînd acestea Antal a scos din bu
zunar un ziar pe care după ce l-a des
păturit mi-a arătat în prima pagină Ho
tărârea partidului și guvernului cu privire 
la ridicarea rolului maiștrilor în producție. 
Pe ziar erau subliniate paragrafele în care 
era vorba despre sarcinile ce revin maiș
trilor -pentru ridicarea continuă a produc
tivității muncii, reducerea prețului de cost, 
realizarea cît mai multor economii, îmbu
nătățirea calității produselor, organizarea 
muncii etc. Mai erau subliniate cuvintele: 
„Maistrul este dator să instruiască 
citorii de sub conducerea sa“.

Intr-o discuție, inginerul Chirodea 
și-a exprimat părerea că tovarășul 
Ioan. deși este unul dintre cei mai 
maiștri, se numără printre cei mai bine 
pregătiți. Și aceasta nu e de mirare. El 
este cititor pasionat al bibliotecii tehnice.

spu- 
cali-

mun-

Carol 
Antal 
tineri

de avânt în 
de încredere 

în viitor.
Republicii

nesecat 
muncă, 
deplină 
Ostașii 
Populare Române în
țeleg pe deplin co- 

interese ale țărilor noastremunitatea de 
surori. Mîndria națională a ostașului ro
mân pentiru misiunea sa nobilă de a apăra 
Republica Populară Romînă se împletește 
astfel cu mândria internaționalistă de a fi 
apărător al lumii noi, socialiste.

Armata noaistră populară este o armată 
modernă, bine înzestrată, cu o temeinică 
pregătire. La baza instruirii și educării 
trupelor stă știința militară sovietică. In
strucția este în deplină concordanță cu 
cerințele impuse de înaltul nivel al teh
nicii de luptă. Cadrele noastre de comandă 
sânt conștiente că în actualele condiții de 
dezvoltare a științei și tehnicii se cere din 
partea fiecărui militar să-și lărgească ori
zontul cultural. Militarii studiază cu per
severență nu numai știința și arta militară 
ci și discipline ca : fizica, chimia, electro
tehnica, matematica, geografia, dobîn- 
dind cunoștințe tot mai bogate și mai 
multilaterale.

Ridicarea neîncetată a pregătirii milita
rilor armatei populare romîne este asi
gurată. Condițiile de trai, condițiile opti
me pentru studiu cpeate în armata noas
tră, dragostea de patrie care însuflețește 
în muncă pe militarii noștri, asigură în
deplinirea sarcinilor nobile încredințate.

In unități și subunități se acordă o aten
ție deosebită ridicării conștiinței patrio
tice, educării politice, cetățenești a mili
tarilor. Cu ajutorul organizațiilor de par
tid și utemiste, comandanții și locțiitorii 
lor politici desfășoară în această direcție o 
intensă activitate. Militarii noștri înțeleg 
pe deplin semnificația luptei pentru pace 
care se dă astăzi pe arena internațională 
și sînt mândri că poporul romîn participă 
la această luptă din toate puterile sale. Ei 
sînt conștienți, în același timp, că menți
nerea păcii și colaborării între popoare 
necesită încă eforturi îndelungate. De 
aceea, poporul nostru este ferm hotărît

T R U L
Pînă acum a studiat filă cu filă cărți ca 
„Tehnologiametalelor", „Angrenaje“, „De
senul tehnic“ și altele. Pe biroul lui se pot 
ved-aa multe cărți de la bibliotecă : „Ate
lierul mecanic", „Fonte și oțeluri" și al
tele din care Antal învață mereu lucruri 
noi, cu ajutorul cărora devine mai stăpân 
pe tehnica modernă.

Una din cele mai de seamă preocupări 
ale maistrului secției de tineret este îm
bunătățirea calității produselor. Antal Ioan 
face zilnic controlul calității, iar din două 
în două săptămâni, în ședințe de produc
ție pe secție, ia parte activă la discutarea 
problemelor ivite. Aici se prelucrează pia
nul de muncă al secției, cane este apoi re
partizat pe oameni șl mașini. Cu ocazia 
aceasta maistrul le vorbește tinerilor des
pre îndatoririle lor, în vederea îndeplini
rii planului, arătîndu-le în ce problemă 
sînt rămâneri în urmă, spre ce trebuie 
să-și îndrepte atenția în mod deosebit.

Am aflat mai târziu că utemlstul Antal 
Ioan este și unul din inovatorii de seamă 
ai întreprinderii. Spre convingere, la ca
binetul tehnic se găsește un dosar gros, 
cu diferite planuri, schițe și desene,

Acesta e cel din anul 1954. Lîngă el se 
înfiripă al doilea — din anul 1955. Aici am 
găsit desenele unui dispozitiv pentru gău- 
rirea roților de vagoane, un alt desen 
despre un vârf de strung cu plăci de me
tal dur, iar altul privind un dispozitiv 
pentru egalizat bulcisne. în dosarul din 
anul acesta am aflat desenele unor ino
vații ca acestea : dispozitiv pentru frezat 
cuzineți de biele, fabricarea injeetoarelor 
aspirante, dispozitiv pentru strunjit garni
turile metalice etc.

Multe din acesto inovații se aplică în 
întreprindere dovedindu-și cu prisosință 
avantajele.

Atît inovațiile utemistului Antal Ioan 
cît și ale celorlalți inovatori au contribuit 
la realizarea unor acumulări socialiste în 
valoare de 1.530.000 lei, adică mai mult 
decât angajamentul pe care și l-a luat co
lectivul 
urmă.

După 
Ioan în 
netul tehnic desigur că ești dornic să-i 
faci și o vizită. In alte seri e noate la 
cinematograf, cu prietenii, sau la vreun 
festival. Astă seară îl găsești însă la masa 
lui de lucru încărcată cu tot felul de schi
țe. Stă aplecat deasupra unei planșe. Se 
bucură de oaspeți, te 
lîngă el și te introduce 
unor noi inovații.

...Și când vă despărțiți 
Antal Ioan rămâne încă

GHEORGHE 
corespondentul „Scânteii tineretului" 
pentru Regiunea Autonomă Maghiară

întreprinderii cu cîteva luni în

ce l-ai întîlniț pe maistrul Antal 
secțiile întreprinderii și la cabi-

invită să iei loc 
pe „șantierul'1

maistrul utemist 
lucrând, gîndind. 
BALINT

să meargă pe calea întăririi continue a 
statului democrat-pcpular. Armata noas
tră trebuie să fie oricînd gata să apețe 
independența și suveranitatea patriei, să 
asigure liniștea și munca pașnică de con
struire a socialismului. întreaga muncă 
politico-educativă din armată — axată pe 
cultivarea patriotismului socialist, al ata
șamentului profund față de orânduirea de_ 
mocrat-populară, ce.a mai măreață cuce
rire a poporului nostru — dezvoltă din 
plin îji conștiința militarilor simțul răs
punderii personale față de cauza întăririi 
și apărării Republicii Populare Romîne.

Pătrunși de acest sentiment, militarii 
noștri înfruntă cu bărbăție greutățile cîm- 
pului de instrucție. Despre entuziasmul cu 
care muncesc militarii noștri ne vorbesc 
înseși faptele lor. Astfel, de pildă, în pre
zent se desfășoară în armată o vastă ac
țiune patriotică sub lozinca „Cît mai multe 
subunități fruntașe“. Infanteriștii și ma
rinarii, tanchiștii și aviatorii,, artileriștli 
și vânătorii de munte luptă cu elanul spe
cific tinereții pentru ca subunitățile lor să 
dobândească acest titlu de onoare și de 
cinste conferit fruntașilor. îtn primele rân
duri ale acestor lupte, ca de altfel în frun
tea tuturor acțiunilor de acest fel, se află 
comuniștii și utemiștiii. Ei constituie mo
dele demne de urmat pentru toți ceil?lți 
militari.

Ziua Forțelor Armate ale R.P.R., sărbă
toarea militarilor și a întregului nostru 
popor a fost întâmpinată ,ca deobicei, prin 
muncă intensă în unități.

Eforturile pentru desăvîrșirea pregătirii 
tactice, pentru însușirea deplină a regula
mentelor, întărirea ordinei și disciplinei, 
au fost sporite. înt.împinînd Ziua Forțelor 
Armate, ofițerii, sergenții și soldații au 
cons'derat ca o datorie a lor de a intensi
fica munca pentru însușirea științei mili
tare sovietice, a bogatei experiențe a ar
matei sovietice și a armatelor frățești din 
lagărul socialist. Prin succesele obținute 
în ac=astă perioadă, militarii noștri și-au 
dovedit odată mai mult atașamentul lor 
nemărginit față de patrie, partid și gu
vern, hotărârea lor de a fi apărători dîrzi 
ai muncii pașnice a poporului muncitor 
din Republica Populară Română.

A apărut în limbii© rusă, română 
franceză, germană, engleză și ' spaniolă

„Pentru pace trainica, 
pentru 

democrație populara
București. Organ al Biroului Informativ 
al Partidelor comuniste și muncitorești 
Nr. 39 (360).

CUPRINDE :
ARTICOL DE FOND : Victoriile istorica 

ale marelui popor chinez
* * * Convorbirea tovarășilor N. A. 
Bulganin și N. S. Hrușciov cu delegația 
parlamentară japoneză din 21 septem
brie 1955.
* * * De la Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S.
* * * Să se creeze condițiile pentru o 
viață pașnică și liniștită a popoarelor. 
Eaoul internațional al scrisorii președin
telui Consiliului de Miniștri al U.R S St, 
N. A. Builgainln, adresată președintelui 
S.U.A., Dwight D. Eiisenhcwer.

DEN TO : Poporul chinez Pe drumul spre 
socialism

RUDOLF BARAK : Să perfecționăm mun
ca aparatului de stat

GIUSEFPE DI VITTORIO : La cea de a 
10-a aniversare a înființării Federației 
Stodicale Mondiale

HORST GOLDSCHMIDT : Lucrări mărețe 
(scrisoare din Dresda)

JAN MAREK : Note politice : Ce ascunde 
litigiul în jurul Ciprului
De vânzare la toate librăriile, chioșcurile 

și debitele O.C.L.
Prețul 40 de bani

în folos obștesc
Tinerii din raionul Brăila mobilizați de 

organizațiile de bază U.T.M. au întâmpinat 
cu noi realizări, pe tărâm obștesc eveni
mentul preschimbării documentelor U.T.M. 
Astfel, tinerii din comuna Cotu Lunig au 
construit prin muncă voluntară o magazie 
de lemne pentru școala elementară din co
mună, evidențiindu-se utemiștii Iordan 
Grigoraș, Albu Gheorghe, Ionel Mihai și 
alții. La fel și utemiștii din G.A.C. „6 
Mantie" din comuna Scorțaru Vechi au 
pornit o acțiune de folos obștesc și cu 
atelajele lor au cărat 100 căruțe de nisip 
pentru a amenaja curtea gospodăriei. în 
această acțiune, în mod deosebit s-au re
marcat Neagu Mihslache, Ion Gheorghe 
și alții. Tinerii din comuna Baldovinești, 
sub îndrumarea organizației U.T.M. au 
ajutat la construirea căminului cultural 
cărând 12 000 bucăți cărămizi.

Corespondent 
PETCU GHEORGHE

Concursul „Iubiți cartea“
Concursul „Iubiți cartea“ se bucură de 

o tot mai mare popularitate în regiunea 
Timișoara. Organizațiile U.T.M. duc o in
tensă muncă de popularizare în rindul 
utemiștUor și tinerilor pentru ca numărul 
partieipanților la acest concurs să fie din 
ce în ce mai mare.

Pe această linie se situează și organiza
ția de bază V.T.M. din comuna Buziaș, 
regiunea Timișoara. Tovarășa Rușeț Eca- 
terina. responsabila bibliotecii, se stră
duiește zi de zi să popularizeze cărțile din 
lista bibliografică și să atragă cît mai 
mulți tineri pentru a lua parte la concurs.

Prima care s-a înscris la concursul „Iu
biți cartea“ a fost secretara organizației 
de bază U.T.M., tovarășa Vera Rîncu. 
Pilda ei a fost urmată și de alți zeci de 
tineri țărani muncitori și elevi romîni, 
germani, maghiari. Printre ei îi găsim și 
pe Erhardt Fritsch, Cornel Zgonea, Elena 
Jurcuț, Mihai. Boroș, Constantin Durla și 
Nico’c.e Irgăreanu.

Corespondent
L. DUNAREANU

★
în fiecare joi după-amiază, la șezătorii© 

literari care au loc în sala clubului uzine
lor textile „7 Noiembrie" din Capitală 
sînt prezenți și participanții — peste cinci
zeci la număr — la concursul ..Iubiți car
tea“. Printre aceștia se află tinerele 
țesătoare și filatoare Panaschiva Gută, 
Georget-a Bordel, Maria Mareovjci, Elena 
Păunică, Eti Zalmanovici și altele care pe 
lîngă numeroase alte volume au citit 6-7 
cărți dn cele recomandate. Utemlstul 
Paul Griinberg, în virată de 19 ani, 
maistru la secția Jacquard, a adus biblio
tecii 20 de noi cititori. Țesătoare® Maria 
Mateș, în vârstă de 17 ani, înscrisă prin
tre primele la concursul „Iubiți cartea", 
este mîndră de biblioteca pe care a 
început să și-o alcătuiască acasă șl în care 
a adunat pînă acum aproape 30 de vo
lume. Peste 100 de volume are în biblio
teca personală și filatoare® E. Zalmano- 
vlcl.

I NFORMAȚII
Facul’tiîtea de Matematică șl Fizică din 

București, secția fără frecvență aduce la 
cunoștință că la 15 octombrie se ține la 
București în localul Facultății din str. 
Academiei Nr. 14, al doilea examen de 
admitere.

înscrierile se fac la data de 12 oc
tombrie la secretariatul secției fără 
frecvență.

Pentru informații candldații se vor 
adresa la secretariatul facultății.

★
Institutul de Cultură Fizică face cunos

cut celor interesați că pe data de 15 oc
tombrie a.c. se va mai ține un nou exa
men de admitere în anul I la secția fără 
frecvență.

Condițiile de admitere s-au publicat în 
„Gazeta învățământului” dto 17 și 24 iu
nie a.c. și în „Sportul popular” din 12 iu
lie a.c.

Informațiuni suplimentare se pot primi 
de la secretariatul institutului (curs fără 
frecvență), telefon 5.08.60 — 5 0869

ÎN EDITURA DE STAT
PENTRU LITERATURA POLITICA

au apărut:
— în ajutorul celor ce urmează 

cursurile serale de partid. Fascicola I, 
anul I. 160 pag. 1,50 lei.

— în ajutorul celor ce urmează 
cursurile serale de partid. Fascicola I, 
anul II. 112 pag. 1,50 lei.

Tn colecția „în ajutorul celor ce ur
mează cercurile de studiere a isteriei 
P.M.R.“

— începutul răspândirii marxismului 
în Romîni®. Crearea partidului soclal- 
demccrat al muncitorilor din Romîn ia 
(1893). P.S.D.M.R. între 1893 și 1900. 
40 pag. 45 bani.

Tn colecția „Tn ajutorul celor ce 
urmează cercurile de politică curentă“

— Republica Populară Romînă, 
scumpa noastră patrie. 16 pag. 15 bani.



Vă salutăm tineri constructori
ai Chinei Populare!
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Un ìnvafaforDragi tovarăși,

Vă rog să primiți salutul nostru din Pekin 1 In momentul 
în care țin condeiul, scriindu-vă această scrisoare, sîntem 
în preajma sărbătoririi celei de a 6-a aniversări a procla
mării R. P. Chineze. Străzile sînt animate de pregătirile ce 
se fac pentru ziua noastră națională. In fața pleții Tienamîn- 
ului se înalță portretul președintelui Mao Țze-dun, 
iar fața voioasă a oamenilor s-a luminat de un nou zîmbet. 
In zilele acestea Pekinul s-a gătit pentru sărbătoare, aidoma 
Bucureștiului în ajunul lui 23 August. Vreau de aceea să 
stau de vorbă prin „Scînteia tineretului“ în această zi mă
reață cu voi, dragi tineri romîni și să vă împărtășesc ceea ce 
de mult aveam de gînd.

Sînt învățător la Școala elementară nr. 1 de pe lîngă Insti
tutul pedagogic din Pekin Cînd venisem acum 2 ani în pos
tul de educator ce mi s-a încredințat, nu eram decît un înce
pător ; educat însă cu o neasemuită grijă de către Partidul 
Comunist Chinez și ajutat de tovarăși) din jur am progresat 
în această muncă. La terminarea vacanței de vară a anului 
trecut am început să predau la clasa a V-a. Datorită efor
tului comun al clasei, elevii mei au ajuns să învețe în așa 
fel Incit într-un singur an nimeni din clasă n-a mai căpătat 
calificativul de „insuficient“, iar un elev rămas în urmă cu 
învățătura a ajuns să învețe atît de bine îneît i s-a acordat 
cravata roșie.

In afară însă de succesele la învățătură, copiilor 11 se 
cultivă în școală calități noi și li se formează noi caractere. 
Pentru a salva de furtună, de pildă, plopii tineri de-ăbia 
sădiți în curtea școlii, copiii au alergat cu curaj la fața locu
lui șl neținînd seama de vîntul năprasnic ș) de ploaia toren
țială au legat copacii ca să nu-1 rupă furtuna ce se dezlăn- 
țuise. Sau iată un alt caz: s-a întîmplat odată ca un elev să 
nu răspundă destul de bine la lecția de Istorie. Atunci, cole
gii Iul care mal de care s-au oferit să-l ajute să-ș) complec- 
teze acele probleme din lecție pe care nu și Ie însușise la ni
velul cerut. Am ajuns astfel în situația ca în clasa noastră, 
care acum un an număra doar 28 pionieri, toți cei 48 de șco
lari să devină pionieri primind cravata roșie.

Orice progres, fie el cît de hiic, al copiilor — viitorul de 
aur al patriei noastre — îmi prilejuiește o nespusă bucurie 
și încerc un sentiment de mare fericire, atunci cînd în fie
care dimineață mă îndrept spre școală.

Școala noastră care avea odinioară un inventar sărac, este 
Înzestrată astăzi cu bănci școlare noi, material didactic și 
aparate de gimnastică. Altădată, la lecțiile de științe natu
rale, de pildă, abia dacă îj ajungea profesorului materialul 
didactic pentru a demonstra diferite experiențe în fața ele
vilor, iar* astăzi la fiecare lecție de științe naturale, elevii 
pot face ei înșiși în grupuri experiențe într-o clasă specia) 
amenajată pentru aceasta. Marea majoritate a elevilor din 
școala noastră o alcătuiesc fiii și fiicele oamenilor muncii 
care în vechea societate n-aveau posibilitate să învețe la 
școli. Mă simt foarte fericit scriindu-vă că munca culturală 
și de învățămînt a Chinei noi se bucură de grija deosebită 
a Partidului Comunist Chinez și a președintelui Mao Țze- 
dun, și că odată cu dezvoltarea construcției economice a 
țării, această muncă ia pe zi ce trece o nouă înfățișare. Pri
mul plan cincinal al țării noastre prevede ca pînă în 1957 
numărul școlarilor din întreagă țară să ajungă la 
60.230.000, număr ce nu s-a mai pomenit în istoria Chinei.

Toate acestea mă însuflețesc și mai mult, îmi inspiră o și 
mai mare încredere pentru a învinge greutățile, pentru a-mi 
ridica și mai mult nivelul profesional.

împreună eu elevii mei, iubiți tineri romîni, citim adesea 
în ziare despre țara voastră. Iar ei mă roagă mereu : „Poves- 
tiți-ne cum se construiește socialismul acolo, în Romînia". 
Da, ei se interesează de țara voastră și de celelalte țări fră
țești ca de propria tor patrie. Căci, deși ne desparte o dis
tanță de multe mii de kilometri, ne leagă totuși strîns ace
eași cauză și aceleași idei.

Dragi prieteni romîni, las cu greu din mînă condeiul pen
tru a încheia convorbirea noastră. Primiți vă rog încă odată 
salutul meu cordial, venit de peste mii șl mii de kilometri 
și permiteți-mi ca prin voi să transmit salutul nostru, al 
tineretului chinez, conducătorului înțelept al poporului 
romîn și prieten scump al 
Gheorghe Gheorghlu-Dej.

Trăiască prietenia dintre

_____  înțelept al poporului 
poporului chinez, tovarășului

■■■

din Pekin ne scrie

Pekin, septembrie 1955.
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Uzina de automobile

tineretul țărilor noastre !
TAN SI-SIUN

Ol
REALIZĂRI

AU VĂZUT 
CU PROPRII OCHI

Acum doi ani, în plină stepă, la o dis
tanță de cîțiva kilometri de Cian-ciun, a 
fost pusă prima piatră la construcția uzi
nei de automobile, una din cele mai mari 
construcții din China: Mii de oameni au 
venit aici, au fost aduse excavatoare pu
ternice, garnituri întregi de trenuri au 
transportat materiale de. construcții. Ste
pa s-a însuflețit și a început să răsune de 
zgomotul mașinilor de pe marele șantier 
de construcție.

Din iulie pînă în decembrie 1953. con
structorii au pregătit baza de producție, 
au creat o stafie de mecanizare, au ri
dicat construcții provizorii, au organizat 
aprovizionarea cu apă și cu energie și abia 
după aceea au început să înalțe clădirea 
secție! pentru prelucrarea lemnului, a sec
ției pentru turnarea pieselor din metale 
neferoase, clădirile secțiilor de forjă, de 
asamblare mecanică, secțiile auxiliare și 
clădirea unei centrale termoelectrice.

Dar toate acestea au fost doar primii 
pași care au slujit drept bază pentru lu- 
crări'e de construcție de amploare din 
anul trecut, cînd s-a terminat construirea 
a aproximativ 40 de mari obiective ; lu
crul nu a fost întrerupt nici în perioada 
ploilor, nici în timpul iernii grele, cînd 
mercurul din termometru cobora adesea 
la minus 30 de grade. Anul trecut, volu
mul lucrărilor efectuate în lunile de iar
nă a f°st depășit de 1,5 ori.

Șantierul uzinei de automobile a deve
nit o adevărată școală pentru colectivul 
numeros care a învățat să construiască 
folosind metodele înaintate de muncă.

Majoritatea constructorilor de pe șantier 
sînt tineri sosiți d:n diferite regiuni ale 
Chinei, însuflețiți de dorința fierbinte de 
a participa la construirea primei uzine de 
automobile. Mulți dintre acești entuziaști 
nu numai că nu au mai lucrat niciodată 
pe șantiere mari, dar nici măcar nu au 
mai văzut un șantier de asemenea propor
ții. Ei și-au însușit experiența pas cu pas, 
în așa fel incit în prezent montarea a 40 
de coloane de susținere într-un schimb a 
devenit o normă obișnuită.

Anul acesta este anul de încheiere a 
principalelor lucrări de construcție. In 
prezent, constructorii lucrează concomi
tent la 68 de obiective. Se lucrează și la 
uriașele secții cu mai multe deschideri, la

complexul de depozite, la‘ " "io conductă de
gaze, la construcțiile de cale ferată, la o 
stație pentru generarea gazelor, la alta de 
acetilenă și la multe alte obiective. Entu
ziasmul care domnește pe șantier dă con
vingerea că planurile vor fi îndeplinite la 
timp, iar la unele obiective vor fi chiar 
depășite.

Odată cu creșterea șantierului se trans
formă și oamenii. învățînd și muncind, 
zeci de muncitori au devenit betoniști ca
lificați din rîndul cărora s-a evidențiat 
îndeosebi Go Van-fu care a primit titlul 
de cel mai bun betonist din provincia 
Glrin. Fostul muncitor necalificat Sun 
Sin-hua a devenit un bun maistru al zi
dirii cărămizilor, Cija Șan care pînă nu 
de mult lucra la lopată, în cîteva luni și-a 
însușit cele mai moderne metode de zi
dire a fundamentelor. Șantierul uzinei de 
automobile este considerat pe bună drep
tate o școală a experienței înain- jwa=s 
tate. Jj

în iunie anul trecut, pe șantier g 
a început cea de a doua etapă a lu- J 
crărilor, mult mai complicată — Jjj 
montarea utilajului. Dar abia anul « 
acesta monteurii au trecut la înde- S 
plinirea sarcinilor principale. Ei Dl 
trebuie să monteze de zece ori mai n 
multe utilaje decît anul trecut. In g 
cele zece corpuri principale ei vor g 
trebui să monteze peste 6.000 de ma- ț 
șini-unelte, tot felul de alte mașini J 
agregate, compresoare și utilaj B 
energetic. B

Paralel cu terminarea lucrărilor ? 
de construcție vor trebui instalați B 
60.000 de metri de țevi cu diametru j 
mare, peste 300.000 de metri de B 
cablu electric și să se termine mon- k 
tarea termocentralei. a

La construirea primei uzine de 8 
automobile din China contribuie în- S 
treaga țară. Sute de uzine fabrică B 
diferite utilaje și materiale cu care j 
va fi înzestrată uzina. Mii de tineri S 
au venit aici considerînd drept o B 
mare cinste să lucreze în atelierele «== 
uzinei. Constructorii de automobile, con- 
știenți de răspunderea pe care o au, 
își consacră toată priceperea, întreaga 
lor experiență pentru ca uzina să fie pusă 
în funcțiune cit mai repede.

La uzina de mașini grele din Șenian 
a început fabricarea a două noi tipuri 
de concasoare grele conform prevede
rilor planului cincinal

Tn total, anul acesta vor fi fabricate 
17 tipuri de noi concasoare pentru in
dustria minieră. Producția de utilaj 
pentru sfărîmarea minereului va fi 
anul acesta de două ori mai mare decît 
in anul trecut și de 15 ori mai mare 
decît în anul 1952.

In prezent, la uzina constructoare de 
utilaj electric din Harbîn se constru
iește — pentru prima oară în China —
mi generator electric cu o putere de
10.000 kw. pentru noua hidrocentrală 
din Guantin.

cincinal prevede o 
a producției categorij- 
ale produselor indu

striale, după cum se vede și din grafi
cul de mai jos.

Primul plan 
creștere intensă 
tor principale

!■■■
Viata constructivă, pașnică, din R. P. Chi

neză e cunoscută și apreciată pînă în cele mai 
îndepărtate colțuri ale globului. Despre această 
viață nouă și-au scris impresiile lor oameni 
de diferite convingeri politice care au vizitat 
R P Chineză

JAVAHARLAL NEHRU, primul ministru al 
Indiei :

„Am văzut această țară veche într-un^ nou 
vestmînt, iar ceea ce m-a impresionat îndeo
sebi sînt chipurile tinerilor pe care i-am văzut 
aici, chipuri pline de viață și bucurie ale bă
ieților, fetelor și copiilor ; amintirea acestor 
chipuri — iată ce voi duce mai cu seamă cu 
mine întoreîndu-mă în patrie“.

TAKEȘJRO KURAIȘI, profesor la Universita
tea din Tokio :

„Am fost deosebit de impresionat de condi
țiile de trai optime create studenților chinezi 
care pot să se consacre cu totul studiului. Aș 
dori ca și studenții japonezi să se bucure de 
astfel de condiții".

K. DELLRERG, membru al Consiliului națio
nal elvețian :

„Dacă înainte China era o colonie în care 
numeroase state străine și-au lăsat urmele, o 
țară a agriculturii înapoiate, în prezent țara 
este de nerecunoscut. Pe tot cuprinsul ei se 
desfășoară o imensă muncă constructivă în ve
derea industrializării republicii și avîntului 
agriculturii pe baza introducerii tehnicii înain
tate“.

BEVAN, lider laburist englez :
„Este suficient să privești chiar în treacăt 

realitățile din China, pentru a te putea con
vinge că energia poporului va fi folosită mult 
timp de aici înainte pentru transformarea struc
turii sociale chineze și pentru reconstrucția 
industriei".
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F -O SECȚIE A NOII UNIUNI
die pro- 
300 de 
siînt tl- 
în 1953,

Cooperativa noastră agricolă 
ducție numără aproximativ 
membri, dintre care o treime 
neri. Cooperativa a luat ființă 
iar la sfârșitul acestui an s-a creat și o 
secție a Noii Uniuni Democrate a Ti
neretului Chinez.

Pentru a îndeplini la timp sarcinile 
urgente ale cooperativei, secția Noii 
Uniuni a format o echipă, de șoc com
pusă din tineri membri și nemembri ai 
organizației. In primăvara acestui an, 
39 de membri ai acestei echipe, băieți 
și fete, au construit numai în 20 de zile 
un dig lung de 2 km.

Secția Noii Uniuni se sfătuiește ou 
tinerii și ou membrii care au mai multă 
experiență, stimulează întrajutorarea 
tovărășească. De asemenea, secția a 
trimis pe Cen Ion-kim să urmeze un

Fon Ia-kln, absolventă a școlii elementare, 
a fost numită contabilă a cooperativei.

curs pentru ca atunci cînd se va întoar- 
, ce să ajute la răspîndirea de cunoștințe 

avansate în rîndurile tineretului din 
cooperativă. Pe de altă parte, co-opera- 

, tiva noastră pune la dispoziția fiecărei 
echipe de producție o parcelă de teren, 
pe care tinerii au posibilitatea să ex- 

. perimenteze metode noi.
Secția noastră se preocupă și de ac

tivitatea culturală ; înainte mulți tiner< 
din sat erau analfabeți, însă după for
mare-a cooperativei un mare număr 
dintre ei au învățat carte la școala 
pentru adulți. Tinerii care răspund de 
activitatea din club, de popularizarea 
emisiunilor de radio și de cercul literar 
sinț membri ai Noii Uniuni. Noi scoa
tem și două gazete de perete pentru 
sat. Adesea, în orele de seară, tinerii 
noștri împreună cu tinerii din sat or
ganizează diferite festivaluri.

Membrii Noii Uniuni 
gat încrederea tuturor 
lor cooperative! ; mulți 
aleși în 'posturi importante: 
subdirector, membri ai comitetu
lui de conducere, șefi de echipă, 
contabili. Alții au fost aleși c-a 
delegați în Adunarea populară a 
comunei, iar o tînără — preșe
dintă a Uniunii locale a femei
lor. Noi ne bucurăm că directo
rul cooperativei noastre, Kian 
ton-hua, a declarat :

„Dacă cooperativa noastră a 
putut să-și ridice prod-ucf a și ve
niturile, succesele sale sânt in
separabile de eforturile membri
lor Noii Uniuni a Tineretului”.

CEN YON-FU 
secretar al Noii Uniuni 

Democrate a Tineretului Chinez 
din cooperativa agricolă 

de producție din satul Ccan-an, 
districtul Ceakan

au cîști- 
membri- 
au fost

1

J
i

Un rol însemnat în educația comunistă 
a tineretului chinez îl are Noua 
Uniune Democrată a Tineretului 

Chinez care se află sub conducerea nemij
locită a Partidului Comunist. Noua Uniune 
Democrată a Tineretului Chinez este o 
largă organizație de masă, ajutor puter
nic al Partidului Comunist. Pentru tinerii 
din China, calitatea de membru al acestei 
organizații este o mândrie.

Care sînt năzuințele actuale ale tinere
tului ?

Iată numai cîteva exemple :
Tînărul geolog Fîn Gjun-iani lucrează la 

exploatarea unor bogății naturale. El este 
bucuros pentru că în felul acesta își aduce 
un aport la întărirea patriei sale.

Tînăra felceriță Siui In-mei declară: 
„Eu sînt fericită cînd văd că oamenii se 
însănătoșesc în spitalul nostru și se în
torc la muncă cu noi forțe“.

Pe Hoan Hai-jun, elevă a Școlii medii 
de fete de pe lîngă Institutul pedagogic 
din Pekin, o pasionează mult cărțile și fil
mele despre viața și lupta unor eroi ai ti
neretului printre care Pavel Korceaghin 
și Dun Țîn-jui — eroi care și-au închinat 
întreaga lor viață cauzei nemuritoare a 
poporului. Iată concluzia trasă de ea : „In 
viață oamenii trebuie să trăiască astfel 
incit să urmeze exemplul acestor eroi și 
să lupte pînă la capăt pentru fericirea po
porului“.

Exemplele date arată că tinerii chinezi 
își închină întreaga lor viață muncii crea
toare pentru înflorirea patriei și ferici
rea poporului.

în China, aproape jumătate din numă
rul muncitorilor și funcționarilor 
lucrează în uzine, fabrici, mine, este 
mat din tineri care își îndeplinesc 
cinile cu abnegație și își însușesc cu 
severență tehnica producției.A,

In China sînt 759 de brigăzi udarnice 
de tineret; din numărul total al frun
tașilor în producție, aproape 30—40 

sută sînt tineri. Lor le aparțin peste 50
la sută din propunerile de raționalizare 
introduse în ultima vreme în industrie. 
Un exemplu înaintat în muncă îl consti
tuie tînărul miner Van Hen-cien, care în 
cinci ani de muncă la aba/taj nu a avut 
nici o absență, nu a încălcat nici o regulă 
tehnică. El luptă cu perseverență pentru 
reducerea prețului de cost și pentru econo

care 
for- 
sar- 
per-

la

In ianuarie a.c., Comite
tul pentru reforma scrierii 
chineze a dat publicității, 
pentru dezbatere generală, 
..Proiectul simplificării scri
erii ierogl'felor chineze“.

Proiectul cuprinde trei 
părți- In prima parte este 
prevăzută înlocuirea scrie
rii 
care 
glife 
țațe, 
simplă.

In a doua parte a proiec
tului se prevede desființa
rea a 400 ieroglife care au 
aspecte grafice deosebite 
dar care se citesc la fel și 
au același sens, pricinuind 
astfel greutăți inutile în în
sușirea lor- La desființarea 
lor s-a adoptat scrierea cea 
mai răspîndită și cea mai 
simplă, iar toate celelalte 
se suprimă.

In a treia parte a proiec
tului se stabilește schița
rea simplă și ușoară a ie- 
rciglifelor pe baza așa nu
mitelor „scrieri cursive cu
rente“ și „scrieri cursive“. 
Proiectul publicat a trezit 
un mare interes în rîndu
rile întregii populații.

complicate (oficiale), 
cuprinde 798 de iero- 

frecvent îintrebum- 
printr-o scriere mai

Muzică populară

și clasică
Per.fcru popularizarea 

muzicii populare și clasice 
a R.P. Chineze precum și 
pentru lărgirea schimbului 
de experiență dintre dife
rite colective muzicale, A- 
sociația muzicienilor chi
nezi a organizat l-a Pekin,

Șanhal șl în alte 13 orașe 
mari ale țării concerte de 
muzică populară și clasică. 
Printre numerele execu
tate la concerte, cele mai 
populare au fost piesele 
corale de actualitate, bu
cățile muzicale însoțite de 
declamație precum și ope
rele de muzică 
Concertele au fost audiate 
de peste 100.000 
meni.

De un mare succes s-au 
bucurat cântecele populare 
ale provinciei Șensi de 
nord, executate de corul 
fetelor de la țară. Corul ti
nerelor sătence a executat 
cu mare succes cîntecul șă. 
galnic „Diuhua" („Confrun
tarea florilor*’), în cere 
se înfățișează doi tineri că
sătoriți întorși de la munca 
câmpului.

In timpul trecerii în re
vistă a cîntecelor și a ar
tei muzicale, 
iveală multe 
popor. Astfel, 
tin a cîntat 
instrumentul de suflat, con
fecționat din bambus de
numit sena (un fel de 
fluierași și a executat un 
solo instrumental imitînd 
perfect cîntecul instrumen
telor siao (flaut), șen (ca
val) și sansian (lăută 
trei coarde).

Studenji străini

clasică.

de oa-

ai! ieșkt la 
talente din 
Cijao Ciun- 

miniumt din

CU

în China
In prezent, în 74 de 

stitute de învățămîmt supe
rior, în școlile medii teh
nice din 26 de orașe ale 
Chinei învață peste 950 stu
denți străini, veniți din 14 
țări : Uniunea Sovietică, 
țările de democrație popu
lară, Finlanda, India, In
donezia și din alte țări. 
Marea majoritate este al-

★ .....

in-

TINERI ENTUZIAȘTI
Van Chi-min lumea întreagă. Este 

cunoscut că atunci 
cînd s-a dezlănțuit 
agresiunea împotriva 

R.P.D. Coreene, tineretul chinez a acordat 
un ajutor prețios poporului coreean, să- 
vîrșind nenumărate fapte eroice, care vor 
rămâne veșnic în amintirea 
coreean.

Tineretul chinez a răspuns 
țire la Apelul de la Viena al 
Mondial al Păcii.

poporului

( Timp de mai multe zile s-a desfășurat, la) 
( Pekin, în sala Huajentan, întîlnlrea pe întreaga 1 
f Chină a tinerilor constructori ai socialismului.) 
I Importanța deosebită care a fost acordată ț 
f acestei întîlnlri reiese și din faptul că la șe-j 
( dința de închidere au participat tovarășii Mao j 
( Țze-dun, președintele R. P. Chineze, Llu Siao-țt,1 
f Ciu De, Clu En-lal, Cen Iun, Don Siao-pin. j 
I Cu acest prilej au fost decorați cu „Medalia) 
(tinerilor constructori activi ai socialismului”, 1 
I peste 1500 din cel mai Juni tineri construc- j 
( tori ai Chinei populare. )
I Particlpanțll la întîlnlre au trimis un mesa) I 
I către C.C. al Partidului Comunist Chinez și j 
I președintelui Mao Țze-dun, precum șl un apel J 
1 către întregul tineret chinez.

mii de materiale. Van 
Hen-cien și-a în
deplinit norma anua
lă pe 1954 cu 134,5 la 
sută. Pentru îndeplinirea sistematică a 
sarcinilor de producție i s-a acordat titlul 
de fruntaș în muncă.

în această perioadă 90 de milioane de 
tineri lucrează în agricultură. Peste un 
milion de tineri țărani conduc brigăzi de 
într -ajutorare în muncă. Tineretul să
tesc își însușește cu perseverență agroteh
nica înaintată și o 
popularizează în rîn
durile țăranilor mun
citori. Tînăra Sini 
Tzian-ciun, fiica unui 
țăran sărac din dis
trictul Esian, provin
cia Șandun, conduce 
acum în satul ei o 
cooperativă agricolă 
de producție. Ea s-a 
străduit și a izbutit 
să introducă noi me
tode în muncă. De 
asemenea fruntașul
în agricultură Ian Min-han, din provincia 
Guandun a introdus noi metode în culti
varea orezului.

în ultimii ani. din rîndurile tineretului 
s-a ridicat un număr mare 
talentați în domeniul științei, 
nicii, artei.

Tineretul studios din China 
cu perseverență știința, știe 
fi un constructor activ al noii Chine îi 
sînt necesare cunoștințe temeinice. Să fii 
fruntaș în practica producției, să ai o 
frecvență la cursuri de sută la sută — 
iată lozinca tuturor studenților din insti
tutele din țară. La Facultatea de geodezie 
a Institutului politehnic „Ținhua“ aproape 
jumătate din studenții grupei a lî-a au 
primit note de 4 și 5, iar 4 studenți au dat 
toate examenele cu calificativul „foarte 
bine“.

Tineretul chinez se pregătește cu 
răspundere pentru întărirea și apărarea 
cuceririlor revoluției populare. Tinerii sol
dați ai armatei populare de eliberare în
deplinesc cu cinste datoriile lor.

Tineretul Chinei poartă o deosebită 
grijă și față de soarta popoarelor celor
lalte țări. Cauza apărării patriei lor este 
strîns legată de cauza întăririi păcii în

de lucrători 
culturii, teh-

își însușește 
că pentru a

cu însufle- 
Consiliului 

Milioane de tineri au 
semnat acest Apel 
al Consiliului Mon
dial al Păcii.

Toate aceste pre
țioase calități 
ale tinerei ge

nerații se datoresc 
grijii permanente a 
Partidului Comunist, 
care educă tineretul 
în spiritul slujirii 
pline de abnegație a 
poporului care luptă 
avîntat pe construc- 

. . țiile primului plan
cvncmal, pentru pace, pentru bunăstare.

Cunoscutul tînăr muncitor de la combi
natul metalurgic din Anșan, Van Ciun-lun 

de la vîrsta de 16a intrat în uzină încă 
tini. El avea obiceiul 
să lucreze sectar. 
Adeseori era indife
rent față de sarcinile 
trasate. Organizația 
de partid l-a ajutat 
foarte mult, i -a ară
tat cum trebuie să 
muncească. Drept 
rezultat al acestei 
munci perseverente 
el a reușit să perfec
ționeze cîteva instru
mente datorită că
rora a putut să în
deplinească patru 
norme anuale.

Și țăranul munci
tor Liui Ghen-țze, la 
fel ca milioane de 
tineri țărani chinezi 
și-a schimbat menta
litatea. Imediat după

cătuită din studenți veniți 
din Republica Populară De
mocrată Coreeană și din 
Republica Democrată Viet
nam.

Bînă în 1954, 120 de stu
denți străini au absolvit 
institutele superioare de în- 
vățămînt sau școli medii 
tehnice din R- P. Chineză 
și s-au întors în țările lor. 
In toamna acestui an nu
mărul studenților străini, 
care studiază la școlile 
învățământ superior și 
cele medii tehnice s-a 
dicat aproximativ pî-nă 
1.600 tineri.

Monumenfe
din epoca Șan

de 
în 
ri- 
la

lu
m

32

In cursul desfășurării 
crărilor de construcție 
dustrială în orașul Ci jenei, 
jou au fost descoperite 
multe monumente de cul
tură aparținând epocii Șan 
(veacul al XVII-XII î.e.n.).

Printre altele s-au mai 
descoperit locul unde
turna arama, precum și uti
lajul necesar turnătoriei și 
tipairul în care se 
vîrfurile de aramă 
goților și securilor 
boi. S-a descoperit 
menea locul unde se lucrau 
diferite cbtocte de os, gă- 
sindu-se aici și materia pri
mă (case de oameni și ani
male), semifabricate, obiec
te gata tenmmate (vârfurile 
de os ale săgeților și ace 
de păr), precum și pietre 
pentru ascuțit- Toate aces
tea reprezintă un prețios 
material științific pentru 
studierea culturii materia
le a epocii Șan.

Tot aici s-a-u mai desco
perit și cîteva morminte, 
rămășițe ale construcțiilor 
străvechi, precum și cîteva 
cuptoare.

turnau 
ale să- 

de răz- 
de ase-

eliberare, el se mai găsea sub influența 
concepțiilor învechite, nu avea o atitu
dine corectă față de muncă. De multe ori 
se gîndea să părăsească satul și să-și caute 
altă muncă. Numai datorită muncii și 
educației perseverente a organizației de 
partid ,a comuniștilor, el și-a îndreptat 
lipsurile. Partidul l-a ajutat să înțeleagă 
că trebuie să participe la schimbarea 
vieții înapoiate a satului. Liui Ghen- 
țze a rămas mai departe în sat și s-a por
nit serios pe muncă. In ultimul timp el 
conduce o cooperativă agricolă de pro
ducție unde a obținut serioase succese.

La cel de al II-lea Congres național al 
Uniunii Tineretului, președintele Mao Țze- 
dun, a adresat tineretului chinez chema
rea fierbinte :

„Fiți voioși și sănătoși, învățați bine -și 
munciți cu sîrguință!“. Această chemare 
a avut un larg răsunet în masa tineretului 
chinez, a devenit o sarcină principală pen
tru tînăra generație de constructori ai 
Chinei populare.

Sub conducerea Partidului Comunist 
crește o generație tînără, entuziastă, capa
bilă să transpună în viață planurile fău
rite pentru un viitor luminos dl poporu
lui chinez.

In fotografie: un specialist sovietic explică unor tineri 
muncitori chinezi cum este consitiruită o turbină executară la 

uzinele din Tușunsk.



Lucrările Adunării Generale a O. N. II.
r NEW YORK 30 (Agerpres). — TASS 
transmite: In ședința din dimineața zilei 
de 29 septembrie, au luat cuvîntul în ca
drul discuției politice generale reprezen
tanții Venezuelei, Franței, Uniunii sud
africane și Olandei. Ei au subliniat cu 
toții slăbirea încordării internaționale și 
influența binefăcătoare pe care a avut-o 
asupra situației internaționale Conferința

S-a dat apoi Cuvîntul ministrului Afa
cerilor Externe al Franței, Pinay. Pinay a 
subliniat că contactul personal stabilit în
tre șefii guvernelor la Geneva a fost pre
vestitorul spiritului nou în relațiile între 
state.

,,Noi sîntem ferm hotărîți de a conso
lida în octombrie la Geneva ceea ce a fost 
confirmat acolo în luna iulie. Aceasta este 
datoria noastră atît față de noi înșine, cît 
și față de popoarele noastre“, a spus Pi
nay. El a declarat în continuare că stabi
lirea păcii între popoare și a încrederii în
tre state „necesită eforturi îndelungate”.

Făcînd vagi aluzii la „dezordinile din 
rîndul popoarelor neautonome“, avînd în 
mod evident în vedere actualele eveni
mente din Africa franceză de nord, Pinay 
a declarat că „Franța intenționează să 
dea Marocului forma unui stat modern de
mocratic și suveran, unit cu ea prin le
gături de interdependență, pe baza libe
rului consimțământ”.

Vorbitorul ia spus că nu ar fi de com
petența O.N.U. să discute situația din Al
geria, problemă inclusă pe ondinea de zi 
preliminară a sesiunii de către un grup de 
state arabe- Reprezentantul Franței a elo
giat Uniunea Atlanticului de nord, afir- 
mînd că această „Uniune asigură Uniunii 
Sovietice garanțiile legitime pe care are 
dreptul să le ceară”.

„Nici nu poate fi vorba — a spus el — 
de a substitui acestor garanții reale, asi
gurate prin organizația atlantică, garanții 
abstracte de tipul celor de la Locarno”.

Pinay a afirmat că Uniunea Sovietică, 
„criticînd pactul Atlanticului de nord și 
cerând lichidarea bazelor străine „pășește 
pe o cale falsă”. El a declarat că aceste 
baze reprezintă „mijloace defensive, unite 
în mod liber și de bună voie... Dacă în 
urma destinderii ar urma să se aștepte di
zolvarea pactului Atlantic și retragerea a- 
mericanilor din Europa, Franța va obiecta 
cu hotărîre împotriva acestei politici“— a 
spus el. Pinay a declarat în continuare că 
acordurile de la Paris aduc „o contribuție 
la coexistența pașnică”, la slăbirea încor
dării și că „reprezintă unicul exemplu de 
sistem de limitare a armamentelor și de 
control reciproc asupra lor“- Acestea, îm
preună cu Uniunea Atlantică, a spus vor
bitorul, ar oferi „garanții de securitate“. 
El a lăsat să se înțeleagă că se pronunță 
împotriva restabilirii treptate a unității 
Germaniei ne calea dezvoltării contacte
lor d'ntre Republica Federală și Germania 
răsăriteană.

Pinay a spus că dezarmarea generală și 
controlată „este scopul ccnstant al politi
cii externe franceze” și că această pro
blemă „va fi ridicată de asemenea la Ge
neva de către miniștrii Afacerilor Externe. 
Ei vor trebui să ia în considerație planu
rile prezentate de șefii guvernelor, pre
cum și rezultatele lucrărilor subcomite
tului pentru dezarmare”.

Dn partea sovietică cît și din partea 
americană, a continuat delegatul Franței, 
au fost subliniate foarte precis unele ob
stacole cît se poate de reale. Dacă există 
dorința de a se realiza un succes, ele tre
buie luate în considerație.

In propunerea sa d’n 10 mei, Uniunea 
Sovietică a arătat că aplicarea unui pro
gram de dezarmare presupune restabilirea 
în prealabil a încrederii între state. Acea
sta este și teza puterilor occidentale.

de la Geneva a șefilor guvernelor celor 
patru puteri.

Referindu-se la cererea de a se revizui 
Carta O.N.U., șeful delegației Venezuelei, 
Perez, a spus că Carta nu poate fi modifi
cată fără consimțămîntul celor cinci mem
bri permanenți ei Consiliului de Securi
tate. De aceea, a subliniat el, Carta va 

Cuvîntarea lui A. Pinay
Pe de altă parte, Uniunea Sovietică și 

Statele Unite au atras atenția asupra unor 
probleme speciale, provocate de organiza
rea controlului în domeniul energiei ato
mice. Timp de trei ani, delegația franceză 
a dat în repetate rînduri avertismente în 
această privință.

La 10 miai, Uniunea Sovietică și-a ex
primat temeri în legătură cu faptul că 
controlul internațional va fi în imposibi
litate de a preîntîmpina fabricarea și deci 
folosirea armelor atomică și cu hidrogen. In 
legătură cu aceasta, în propunerea din 10 
mai se trage următoarea concluzie: „Atîta 
timp cît nu va fi creată o atmosferă de 
încredere în relațiile dintre state, orice 
acord privitor la stabilirea unui control 
internațional nu poate decît să adoarmă 
vigilența popoarelor“. In felul acesta, po
trivit spuselor lui Pinay, se creează un 
cerc vicios întrucît stabilirea controlului 
depinde de restabilirea încrederii, iar în
crederea, fără îndoială, depinde de con
trol.

Noi nu vom putsia rezolva această con
tradicție, a spus Pinay, decît trecînd cît 
se poete mai repede la prima etapă, sta
bilind, concomitent cu aceasta, scopurile 
care trebuie realizate. Tocmai măsurile 
adoptate în cadrul primei etape, a subli
niat el, vor crea atmosfera de încredere, 
necesară aplicării unui program de dezar
mare generală controlată.

Pinay a declarat că în această primă 
etapă „prin inspecția aeriană propusă de 
președintele Eisenhower, mulțumită exis, 
tentei controlului terestru în cuteva 
puncte strategice, în conformitate cu pro
punerea mareșalului Bulganin și printr-un 
sistem de inspecție în forma în cane a fost 
propus de dl. Eden, putem fi siguri că 
nicio putere niu se pregătește pentru un 
atac neașteptat. Acest complex de măsuri 
ar fi foarte bine complectat cu sistemul 
de control financiar, prevăzut de dl. Ed- 
gair Faure”.

Aplicîndu-se simultan întreaga serie de 
măsuri, care decurg din aceste diferite 
planuri și sinitetizîind elementele lor prin
cipale, a spus Pinay, se va putea păși pe 
calea restabilirii încrederii în relațiile in
ternaționale și se va .putea începe tradu
cerea în viață a planului de dezarmare 
generală, care firește se refera totodată 
și la armamentul clasic și la potențialul 
nuclear.

„Cea de a treia problemă pe care vom 
trebui să o examinăm la Geneva, a con
tinuat reprezentantul Franței, este pro
blema contactelor între Răsărit și Apus. 
Guvernul Franței este profund convins 
de necesitatea de a micșora scindarea 
lumii, apropiind cele două jumătăți ale 
Europei pe plan economic și cultural. 
Este necesar să se înlesnească la maxi
mum circulația oamenilor, ideilor și 
mărfurilor. Sîntem saitisfăcuți de efortu
rile depuse în ultimul timp în acest dome
niu de Uniunea Sovietică. Sîntem pro
fund convinși că este în interesul nostru 
comun să ne cunoaștem mai bine unii pe 
alții. Sperăm din toată inima că la Ge
neva se vor realiza noi succese. Este un 
domeniu prea bogat în posibilități pentru 
ca să încerc să-1 cuprind acum în între
gime. Vreau numai să subliniez că se 
pune din nou problema dezvoltării și lăr
girii acțiunilor întreprinse de Națiunile 
Unite sub semnul colaborării internațio
nale”.

putea fi modificată doar atunci cînd va 
fi realizată o slăbire complectă a încordă
rii internaționale.

Reprezentantul Venezuelei și-a expri
mat speranța că O.N.U. va contribui ener
gic pentru a se acorda dreptul de auto
guvernare teritoriilor de sub tutelă și 
teritoriilor lipsite de auto-guvernare.

Pinay a relevat însemnătatea excepțio
nală a conferinței internaționale pentru 
folosirea pașnică a energiei atomice, care 
a avut loc la Geneva în lunai august.

„Această conferință științifică, a decla
rat el va intra în analele istoriei ca un 
exemplu al minunatelor eforturi îndrep
tate spre pace".

Referindu-se la problema primirii de 
noi membri în O.N.U., Pinay a declarat că 
după părerea guvernului francez „o înțe
legere mai justă a colaborării internațio
nale va permite anul acesta realizarea 
unui progres și primirea în Organizația 
Națiunilor Unite a unor țări care în mod 
nejust sânt ținute de o parte. Ca primă 
țară din această categorie ,aș vrea să 
amintesc Italia.

Considerăm a continuat el, că primirea 
de noi membri în O.N.U. nu trebuie le
gată de revizuirea Cartei noastre. Ea este 
un document acceptabil dacă țările pe 
care le cuprinde vor fi ferm hotărâte să 
realizeze o înțelegere șl dacă ele se vor 
abține de la amestec, urmărind obiectivele 
lor proprii, în rezolvarea problemelor care 
nu le privesc. Dacă va exista această 
voință, problemele vor fi rezolvate fără 
modificarea Cartei. Dacă această voință 
nu va exista problemele vor rămîne nere
zolvate, chiar dacă Carta va fi îmbună
tățită. De aceea mi se pare mai înțelept 
să se aștepte o situație mal favorabilă 
pentru efectuarea reformelor care sînt 
de dorit”.

Pinay a declarat în continuare că gu
vernul francez intenționează să îndepli
nească întocmai obligațiile intemaționale 
pe care și le-a asumat, printre oare obli
gațiile pe care Franța și le-a asumat anul 
trecut la conferința de la Geneva în pro
blema Indochinei.

*
Reprezentantul Uniunii sud-africane, 

Du-Plessls, care a luat apoi cuvîntul, a 
negat, sub pretextul „neamestecului în 
afacerile interne“, dreptul Organizației 
Națiunilor Unite de a examina situația 
persoanelor de origină indiană din Uniu
nea sud-africană și problema discrimină
rii rasiale în Africa de sud;

El a declarat că delegația sa nu va par
ticipa la discutarea acestor probleme în 
cadrul sesiunii Adunării Generale.

Ministrul Afacerilor Externe al Olan
dei, Luns, a subliniat că Uniunea Sovie
tică a adus o serioasă contribuție la cauza 
slăbirii încordării internaționale, ceea ce 
„a trezit în rîndul popoarelor din toate 
țările speranța că va fi stabilită pacea în 
întreaga lume“.

In legătură cu aceasta, a spus el, este 
de însemnătate vitală faptul că cele mai 
puternice state din lume — Statele Unite 
și Uniunea Sovietică, încearcă să realizeze 
un acord asupra problemelor internațio
nale de cea mai mare importanță.

Reprezentantul olandez a pretins toto
dată că slăbirea continuă a încordării in
ternaționale ar depinde de Uniunea Sovie
tică și de „concesiile“ din partea acesteia.

Luns a consacrat o mare parte din dis
cursul său eforturilor de a dovedi că in
cluderea pe ordinea de zi a problemei 
Irianului de Vest, care este o colonie olan
deză, ar fi „o greșeală tragică”. El a de
clarat că în această problemă s-a spus tot 
ce ia fost de spus, iar poziția guvernului 
olandez rămîne neschimbată.

Starea sănătății 
președintelui Eisenhower 

NEW YORK 30 (Agerpres). — După 
cum anunță corespondentul din Denver al 
agenției United Press, Hagerty, purtăto
rul de cuvînt al Casei Albe a declarat că 
starea sănătății lui Eisenhower s-a îm
bunătățit atîf de mult încît peste apro
ximativ o zi el va parafa două documente 
oficiale.

Hagerty a declarat de asemenea că dacă 
nu se va ivi nici o complicație, preroga
tivele președintelui nu vor fi transmise 
altor persoane.

NEW YORK 30 (Agerpres). — După 
cum transmite corespondentul din Den
ver al agenției United Press, în buletinul 
medical asupra stării sănătății președinte
lui Eisenhower, publicat la 30 septembrie 
ora 14 (g.m.t.), se spune că președintele a 
petrecut o noapte bună. Pentru prima 
cară de cînd este bolnav președintele n-a 
dormit sub aparatul cu oxigen.

Ședința Consiliului național 
al securității din S. U. A.

WASHINGTON 30 (Agerpres). — Consi
liul național al securității, organul con
sultativ la cel mai înalt nivel al guver
nului american, a ținut joi o ședință sub 
președinția lui Richard Nixon, vicepreșe
dintele S.U.A., în absența președintelui 
Eisenhower, indisponibil di.n cauza bolii. 
Deși deliberările consiliului au fost secre
te, agenția France Presse relatează că 
ele au avut ca subiect rezultatele confe
rinței 'miniștrilor Afacerilor Externe ai ce
lor trei ipuiteri occidentale, situația din 
Orientul Mijlociu, cit și pregătirea buge
tului țării pe anul 1956/57.

Situația din Argentina
BUENOS AIRES 30 (Agerpres). — 

France Prese anunță că importante efec
tive militare, sprijinite de tancuri și mi
traliere, au încercuit joi seara sediile mai 
multor sindicate afiliate la Confederația 
.Generală a Muncii în timp ce poliția 
efectua percheziții.

Printre sediile sindicale unde au fost 
operate descinderi se numără sindicatul 
muncitorilor și funcționarilor municipali, 
sindicatul feroviarilor și sindicatul sala- 
riaților din bănci.

Desfășurarea alegerilor în Indonezia
DJAKARTA 30 (Agerpres). — China 

Nouă transmite : După cum anunță Biroul 
de presă indonezian, la 29 septembrie 
au început primele alegeri generale în 
Indonezia. Din cele 208 districte electo
rale din întreaga țară, în 172 a început 
votarea. Printre acestea se numără apro
ximativ toate regiunile cu populație 
densă ale Indoneziei. Votarea a început 
la ora 8 dimineața și s-a terminat în gene
ral la ora 14.

Din cauza activității bandelor „Dar- 
ul-islam“ și a greutății comunicațiilor, în 
alte 36 de districte electorale nu s-a putut 
începe votarea la data fixată. Totuși, ale
gătorii acestor districte, vor vota pînă la 
29 noiembrie.

La Djakarta, numeroși alegători s-au 
îndreptat din zorii zilei la cele aproxi
mativ 1.100 de centre de vot. La un centru 
de vot din apropiere de piața Merdeka, 
președintele Sukamo a sosit înainte de 
începerea voturilor. El a fost solicitat să 
voteze primul. După aceea el a rostit un 
scurt discurs.

Alegătorii au fost obligați să aducă cu 
ei certificatul de alegători trimis de comi
sia electorală cu mai multe zile înainte de 
alegeri și să voteze potrivit procedurii.

Buletinul de vot are dimensiunea unui 
ziar obișnuit și pentru regiunea Dja
karta el cuprinde zeci de simboluri repre- 
zentînd partidele politice, grupările poli
tice și persoanele care și-au pus candida
tura.

După îndeplinirea acestor formalități, 
alegătorii s-au îndreptat spre cabinele de 
vot, făcute din rogojini de bambus, unde 
au votat în secret, fie încercuind simbolul 
ales sau scriind In spațiul liber numele 
unui candidat.

Ministrul Informațiilor, Mahmur, a 
declarat că voturile vor fi numărate în 
public la fiecare centru de votare; după 
aceea ele vor fi strînse și trimise comi
siei electorale pentru a fi numărate din 
nou. El a declarat că pînă ce comisia 
electorală nu va număra din nou votu
rile, rezultatele oficiale nu vor fi anun
țate. Aceste dispoziții se aplică și în ora
șul Djakarta.

La 15 decembrie vor avea loc în Indo-1 
nezia noi alegeri pentru cei 520 de mem
bri ai Adunării Constituante. Această 
adunare va adopta constituția Republicii 
Indonezia și va alege pe președintele șl 
vicepreședintele republicii.

★
DJAKARTA 30 (Agerpres). — TASS 

transmite: Presa indoneziană acordă 
atenția principală alegerilor parlamentare 
oare au avut loc la 29 septembrie în ma
joritatea regiunilor țării. Ziarele publică 
rezultatele preliminare din cîteva carti
ere din Djakarta, Bandung și din alte 
orașe. Din aceste știri reiese că după nu
mărul voturilor întrunite primele locuri 
le ocupă partidul Mașumi, partidul națio
nal, partidul comunist și partidul miusul'' 
man Nahdatul Ulama.

în orașe ca Djokjakarta, Semarang, 
Surabaya, Vonosobo, Magewang, primul 
loc l-a ocupat partidul comunist. La Ban
dung locul întîi se dispută între partidele 
național și comunist.

Ziarele subliniază înfrângerea unor par
tide guvernamentale cum este partidul 
socialist, partidul național-popular, par
tidul muncii și partidul Marii Indonezii,

Represiuni sîngeroase în Algeria
ALGER 30 (Agerpres). In ultimele două 

zile au continuat pe scară largă represi
unile forțelor colonialiste franceze împo
triva populației algeriene. în orașul și re
giunea Constantine „forțele de ondine” 
au desfășurat vaste operațiuni polițienești 
«în cursul cărona peste 3000 de persoane 
au fost verificate. Toate localurile publi
ce din oraș au fost supuse unor cercetări 
amănunțite și au fost operate numeroase

arestări. în cursul operațiunilor militare 
care au avut loc în această regiune 77 
de algerieni au fost uciși.

Ciocniri sîngeroase au avut loc și în re
giunea D’el Milia. S-au înregistrat nume
roși morți și răniți, tn cursul operațiuni
lor desfășurate de forțele militare fran
ceze în regiunea muntoasă Memenchta as 
fost uciși 21 de algerieni.

Astăzi încep

Campionatele Internaționale de atletism ale R. P. R.

Comitetul General al O.N.U. a aprobat înscrierea 
pe ordinea de zi a propunerii prezentate de delegația U.R.S.S.

NEW YORK 30 (Agerpres). — TASS 
transmite: In ședința din 29 septembrie 
Comitetul General al O.N.U. a examinat 
propunerea delegației U.R.S.S. de a se in
clude pe ordinea de zi a celei de a 10-a 
sesiuni a Adunării Generale problema „Cu 
privire la măsurile pentru slăbirea con
tinuă ,a încordării internaționale și dez
voltarea colaborării internaționale”. Pre- 
zentînd această propunere reprezentantul
U. R.S.S., V. V. Kuznețov, a făcut o decla
rație.

Delegația sovietică propune — a spus
V. V. Kuznețov — să se includă pe ordi
nea de zi a actualei sesiuni a Adunării 
Generale problema „Cu privire la măsu
rile pentru slăbirea continuă a încordă
rii internaționale și dezvoltarea colabo
rării intemaționale”. în cuvîntul său, re
prezentantul U.R.S.S. a expus cîteva con
siderente pentru a motiva această propu
nere.

Reprezentantul S.U.A., C. Lodge, s-a 
pronunțat pentru includerea pe ordinea de 
zi a Adunării Generale a problemei pro
pusă de delegația sovietică „Cu privire la 
măsurile pentru slăbirea continuă a în
cordării internaționale și dezvoltarea co
laborării internaționale”.

Lodge a declarat că S.U.A. nu au nici 
un fel de obiecțiuni împotriva referirilor 
din proiectul de rezoluție sovietic.

Totodată, Lodge a arătat că delegația 
americană are unele chestiuni în legătură 
cu proiectul de rezoluție al delegației 
U.R.S.S.

Reprezentantul S.U.A. a declarat că de
legația se va vota pentru includerea pro
blemei propuse pe ordinea de zi a Adu- 
nării, urmînd să se pronunțe asupra fon
dului chestiunii în Comitetul corespun
zător al Adunării.

Fără nici o obiecțiune Comitetuil Gene
ral o recomandat Adunării Generale să

includă chestiunea propusă de U.R.S.S. și 
s-o transmită spre examinare Comitetului 
Nr. 1 (pentru problemele politice și pro
blemele securității).

★
Comitetul General a discutat de aseme

nea problema includerii pe ordinea de zi 
a punctului privitor la Irianul de Vest, 
întrucît în ședința trecută a Comitetului 
General rezolvarea acestei probleme a 
fost amînată ou cîteva zile.

Comitetul General a adoptat cu 7 vo
turi pentru și 5 contra hotărîrea de a 
include problema Irianului de Vest pe or
dinea de zi a Adunării. Pentru această 
hotărâre au votat reprezentanții U.R.S S„ 
Egiptului, Poloniei, Mexicului, Tailandei, 
statelor Chile și Haiti. Au votat contra 
reprezentanții Angliei, Franței, Norvegiei, 
Noii Zeelande și Luxemburgului. Repre
zentantul S.U.A. și ciankaișistul s-au ab
ținut de la vot.

Succes deplin întrecerilor
Astăzi, atletismul nostru trăiește o zi de sărbătoare. Atleți și atlete de mare valoare 

din Suedia, Elveția, U.R.S.S., Anglia, R.F. Germană, R.D. Germană, R.P.F. Iugoslavia, 
Islanda, Austria, Olanda, Belgia, Norvegia, R. Cehoslovacă, R. P. Bulgaria, 
R.P. Ungară, R.P. Polonă, Finlanda și R.P.Romînă și-au dat întîlnire în Capitala patriei 
noastre pentru a participa la cea de a VlII-a ediție a Campionatelor Internaționale de 
Atletism ale Republicii Populare Romîne. Timp de 3 zile (1, 2 și 3 octombrie) zeci 
de mii de spectatori vor fi martorii unor întreceri excepționale.

Organizatorii — sportivii din patria noastră — au încheiat toate pregătirile tn vederea 
acestui mare eveniment atletic — primul prin amploarea sa după Campionatele europene 
desfășurate anul trecut la Berna. Excelenta pistă — muit apreciată de specialiști! străini 
care ne-au vizitat în ultimii ani — va contribui fără îndoială la obținerea unor rezultate 
de înaltă valoare.

La startul probelor din cadrul celei de a VlII-a ediții a Campionatelor Internaționale 
de Atletism ale R.P.R. sînt prezente figuri proeminente ale atletismului european. Par
ticiparea atleților și atletelor Uniunii Sovietice constituie o garanție sigură a nivelului 
înalt la care se vor desfășura probele. Fără îndoială că privirile iubitorilor de atletism 
din țara noastră ca și ale numeroșilor specialiști străini, gazetari sportivi, vor fi îndrep
tate spre atletul numărul unu al Uniunii Sovietice — extraordinarul Vladimir Kuț, care 
de curînd, la 18 septembrie a.c. a realizat la Belgrad unul din cele mai valoroase recor
duri mondiale stabilite în ultimul timp: participînd la proba de 5000 m. plat Vladimir Kuț a 
depășit cu 4 secunde recordul mondial stabilit cu numai o săptămînă înainte de maghiarul 
Șandor Iharos. Kuț a realizat alunei o extraordinară performanță pe această distanță: 
13’46 ”8/10.

Dar lista fruntașilor atletismului european deabia începe și, fără îndoială că ne-ar tre
bui multe pagini de ziar pentru a face o cît de scurtă prezentare a fiecărui atlet.

Viktor Cernobai, Krivonosov, Gisela Kohler, Istvan Rozsavolgyi, Niellsen Thelma 
Hopkins, Lorger, Nina Otkalenko, Futterer, Lueg, Iile Savel, Ion Opriș, Iolanda 
Balaș și alți renumiți atleți, ne vor oferi un spectacol sportiv de cea mai bună calitate.

Atleții și atletele patriei noastre au o sarcină de onoare : aceea de a reprezenta cu 
cinste atletismul nostru, mult apreciat peste hotare. Desigur, dat fiind marele număr 
de atleți și atlete de valoare, misiunea atleților romîni este mult mai dificilă. Tocmai pen
tru aceasta, ei trebuie să lupte cu toată înflăcărarea caracteristică sportivilor noștri, pen
tru a obține rezultate cît mai bune. Publicul nostru va ști să-i încurajeze pe atleții ro
mîni, ca și pe toți participanții la marea întrecere care începe astăzi Ia București.

Programul primelor întreceri

Vladimir Kuț
Vladimir Kuț, a- 

tletul care într-un 
timp relativ scurt 
a reușit să do
boare recorduri u- 
nionale și mon
diale, a făcut o 
adevărată revolu. 
ție în lumea atle
tismului. Vladimir 
nu practică atle
tismul decît de 5 
ani. Avea pe a- 
tuncl 24 ani și era 
un pasionat schi
or. In 1951 
dimir 
dedică 
în același

Scurte știri
■a La 29 septembrie, V. M. Molotov, con

ducătorul delegației U.R.S.S. la cea de a 
10-a sesiune a Adunării Generale a O N.U. 
a participat la un dejun oferit de D. Ham- 
marskjoeld. secretar general al O.N.U.

® La 29 septembrie. V. M. Molotov, con
ducătorul delegației U.R.S.S. la cea de a 
10-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. 
a oferit un dejun în cinstea delegațiilor 
Angliei, Franței și S.U.A.

• La 30 septembrie a sosit la Londra 
în fruntea uir.ei delegații de lucrători și 
specialiști în industria ușoară a U.R.S.S., 
A. N. Kosighin, vicepreședinte al Consi
liului de miniștri al U.R.S.S. A. N. Kosî- 
ghin va lua cunoștință de activitatea în
treprinderilor industriei ușoare din Anglia.

• în legătură cu intrarea în vigoare a 
tratatului de stat cu privire la restabili
rea unei Austrii independente și demo
crate și terminaire>a retragerii trupelor 
sovietice din Austria. Consiliul de Miniș
tri al U.R.S.S. a hciiărit să desființeze ou 
începere de la 1 octombrie 1955, funcția 
de înalt comisar al U.R.S.S. în Austria.

® La 30 septembrie au sosit la Pekin 
scriitorii romîni Petru Dumitriu și Geo 
Bogza. Ei au venit să viziteze China în ca
drul planului de lucru pe anul în curs al 
acordului: de colaborare culturală înche
iat între R. P. Chineză și R. P. Romînă.

• Agenția United Press relatează că 
primul ministru al Indiei, Nehru, luînd 
cuvîntul la 29 septembrie în fața parla
mentului indian, a declarat că deși nu s-a 
făcut o propunere of cială în vederea con
vocării unei conferințe de tipul celei de la 
Geneva pentru discutarea problemelor

„Scìntela tineretului“
Pag. 4-a 1 octombrie 1955

asiatice, totuși el „este de părere că o ast
fel de conferință trebuie. să aibă loc la 
timpul cuvenit”.

® Agenția France Presse anunță că în- 
tr-un comunicat al Ministerului de Război 
al Egiptului se declară că la 1 octombrie 
autoritățile britanice vor preda oficial avia
ției militare egiptene aerodromul militar 
de la El-Ferdane din apropierea Canalului 
de Suez.

» După cum anunță corespondentul 
agenției United Press, în conformitate cu 
acordul anglo-egiptean din 1953 cu privire 
la Sudan, în octombrie a.c. va începe eva
cuarea trupelor engleze și egiptene din 
Sudan.

® Răspunzînd invitației Asociației unio
nale pentru relațiile culturale cu străină
tatea, la 29 septembrie a sosit la Moscova 
o delegație de ziariști austriaci.

• Agenția United Press relatează că gu
vernul australian continuă să trimită noi 
trupe în Malaya pentru a înăbuși mișca
rea de eliberare a poporului malaez. Ast
fel, el a hotărît trimiterea î® Malaya a 
celui de al 2-lea batalion al regimentului 
regal australian.

• După cum anunță posturile de radio 
japoneze, Asociația japoneză pentru pro
movarea comerțului internațional a hotă
rît să trimită în R. D. Germană, Polonia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria și Austria, 
o delegație comercială care să studieze po
sibilitatea încheierii unor acorduri comer
ciale cu aceste țări. In felul acesta se va 
intensifica comerțul cu țările Europei ră
săritene.

Manevre ale forjelor navale 
N. A. T. O

OSLO 30 (Agerpres). — După cum re
latează ziarele, intre 21 și 28 septembrie 
in apropiere de coasta de vest a Norve
giei s-au desfășurat mari manevre ale for
țelor navale ale N.A.T.O. la care au par- 
ticipait. 41 de vase de război al S.U.A., 
Angliei, Norvegiei, Canadei și Australiei, 
precum și unități ale forțelor aeriene. In 
cursul manevrelor, de pe bordul unor 
avioane americane au fost lansați para- 
șuitiști pe teritoriul norvegian.

Intre 22 și 29 septembrie s-iaiu desfășu
rat manevrele forțelor aeriene ale 
N.A.T.O. care au cuprins întreaga Norve- 
gie de sud. La aceste manevre au partici
pat unități din aviația norvegiană, dane
ză și britanică.

în prima zi a. întrecerilor, spectatorii 
vor avea prilejul să asiste la numeroase 
probe în care vor evolua atleți de mare 
valoare. Astfel lia startul probei de 100 m. 
plat vor fi prezenți: corecordmenul mon
dial Futterer (R.F. Germană), Sandstroem 
(Anglia), Barteniev, Tokarev (U.R.S.S.), 
Kolev (R. P. Bulgaria), Janecek (R. Ce
hoslovacă), Wiesenmayer (R.P.R.) și alții. 
La suliță femei va putea fi văzută cam
pioana olimpică Dana Zatepkova (R. Ce
hoslovacă). La lungime femei ste anunță o 
luptă deosebit de disputată între renumi
tele atlete Vinogradova (U.R.S.S.), Gyar- 
mati (R. P. Ungară), Küsten, Dunska (R. 
P. Polonă), Soenbuchner (R. F. Germană). 
Atenția spectatorilor va fi îndreptată și 
spre proba de 400 m. garduri unde Iulin 
(U.R.S.S.) și Savel (R.P.R.) vor încerca să 
coboare sub 51 secunde ca și asupra 
cursei feminine de 100 m. plat la star
tul căreia vor fi prezente multe din cele 
mai rapide atlete din lume ca Köhler (R.

D. Germană), Itkina (U.R.S.S.), Sander 
(R. F. Germană), Sikovec (R. P. F. Iugo
slavia) și altele.

în afara acestor probe, în prima zi a 
campionatelor se vor mai desfășura în
treceri la lungime, 20 km. marș, disc, 
5000 m., 800 m. plat (bărbați) și 400 m. 
plat (femei).

Festivitatea de deschidere a campiona. 
telor va avea loc la ora 15,00.

★
Vineri, au continuat să sosească tn Ca

pitală numeroase delegații de sportivi din 
Anglia, Elveția, Suedia, R. P. Ungară, 
Belgia și Finlanda. Printre cei sosiți se 
găsesc cunoscutele atlete engleze Thelma 
Hopkins și Diana Letather. Săritorul cu 
prăjina Lundberg (Suedia), săritorul de 
garduri Stoclet (Belgia), atleții maghiari 
Szentgali, Csermak, Gyarmati, Kazi și al
ții. De asemenea a sosit și recordmanul 
Europei la proba de 100 m. plat Hanis 
Futterer (R. F. Germană).

Vla- 
se 

de- 
timp 

Pe- 
_ _ _ „---- — ele

aceluiași institut din Moscova. Aci, el 
participă la prima competiție de atletism. 
Kuț aleargă fără u<n antrenament serios 
3.000 metri în 8’45". în 1952 Vladimir Kuț 
se consacră exclusiv curselor de fond. El 
aleargă 5000 metri în 
14’32’’2/10. Cu ocazia 
Festival Mondial al 
București, atletul 
cursia de 5.000 metri șd se clasează pe locul 
II, în urma lui Zatopek. în luna septem
brie a aceluiași an, la Budapesta, Kuț se 
impune ca succeso.rul nr. 1 al renumitului 
atlet suedez Gunde.r Haegg. Anul trecut. 
La Berna, devine campion al Europei, în
vingând pe englezul Chataway șii pe Za- 
țopek. El acoperă distanța de 5.000 metri 
în 13’56”6/10. La rîndul său, Chataway 
îmbunătățește această 
13’51”6/10. Opt zile mai 
strălucitul atlet sovietic 
titlul stabilind totodată 
mondial. El parcurge 5.000 m. în 13’51” 
2/10. însă nici acest record nu „trăiește" 
mult. Maghiarul Șandor Iharos depășește 
recordul lui Kuț în timpul de 13’50”8/10. 
La o săptămînă însă atletul sovietic co
rectează din nou recordul mondial al pro
bei. La Belgrad, același Kuț realizează 
13’46”8/10 întrecînd recordul lui Iharo3 
cu 4 secunde.

Luni el va lua startul în proba de 
10.000 metri alături de alți atleți renumiți. 
Va reuși oare o nouă performanță valo
roasă ?

Kuț 
însă

finitlv atletismului.
el urmează cursurile Institutului 
dagogic din Leningrad iar apoi

14’56” și apoi în 
celui de ,al IV-lea 
Tineretului de la 

sovietic participă la

său, Chataway 
performantă la 
tîrziu, la Praga, 
își recucerește 
un nou record

întreceri cu adevărat europene
Declarația antrenorului echipei de atletism a R. F. Germane.

Bugetul militar 
al S. U. A pe 1956

WASHINGTON 30 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția France Presse, în ca
drul unei conferințe de presă care a avut 
loc la Pentagon, Charles Wilson, minis
trul Apărării al S.U.A., a anunțat că bu
getul militar al S.U.A. pe anul fiscal 1956 
a fost fixat la 34 miliarde de dolari, cu 
285.000.000 de dolari mai mult decît în 
anul fiscal 1955.

în continuare, Wilson a declarat că i 
se pare „foarte greu" ca viitorul buget 
militar al S.U.A. să fie redus cu 500 de 
milioane de dolari, așa cum propune mi
nistrul de Finanțe, în scopul echilibrării 
bugetului federal.

La cererea ziariștilor de a comenta pro
punerea Uniunii Sovietice ca Statele 
Unite, ca și Uniunea Sovietică, să re
nunțe la bazele lor militare din străină
tate, Wilson a răspuns : „Nu văd nici un 
motiv pentru o modificare bruscă a poli
ticii Statelor Unite în acest domeniu".

i
i f

Un corespondent al ziarului nostru a 
avut o convorbire cu Karl Wischmann 
— antrenor al echipai de atletism a 
R.F. Germane. Iată ce a declarat prin
tre altele antrenorul german :

Țin să folosesc acest prilej pentru a 
transmite multe salutări sportivilor 
romîni în a căror organizare intră ma
rea întrecere atletică de la București. 
M-am bucurat foarte mult de invitația 
pe care atleții din R.F. Germană au 
primit-o pentru a lua parte la cea de a 
VIII-a ediție a Campionatelor Interna
ționale de atletism ate Romîniei. Acea
sta cu atît mai muilt cu cît la Bucu
rești, atleții noștri se vor întâlni pentru 
prima dată cu sportivi din estul Eu
ropei. Sînt convins că întrecerile de pe 
stadionul Republicii — dat fiind va-

loarea atleților — vo<r fi întreceri cu 
adevărat europene . Tinerii sportivi 
din Europa, prezenți la București au 
astfel posibilitatea să se împrietenească 
pe stadion, să se înțeleagă mai bine.

Nădăjduiesc că Futterer, Ger- 
mari, Kruger, Kauffman, Gastl, pre
cum șl oomponenții noștri la ștafeta 
4X100 m. vor realiza rezultate fru
moase în fața publicului bucureștean.

■Ar

Conducătorii echipelor de atletism ale 
R. D. Germane și R. F. Germane care 
iau parte la cea de a 8-a ediție a cam
pionatelor internaționale de atletism ale 
R.P.R. au hotărît ca atleții celor două 
loturi să formeze o singură echipă care 
să reprezinte întreaga Germanie.

Circuitul ciclist al R. P. R.
Vineri s-a desfășurat etapa a 11-a a 

Circuitului ciclist al R.P.R. pe ruta Si- 
biu-Orașul Stalin (141 km.). Din cauza 
timpului friguros și a burniței cursa a 
fost monotonă și la Orașul Stalin a sosit 
■un pluton compact de 25 de cicliști. La 
sprintul final, dinamovistul Ștefan Ștefu 
a reușit să-1 întreacă pe purtătorul tri
coului galben, Constantin Dumitrescu.

Câștigătorul etapei a parcurs 141 km. în 
4h. 16’29”.

Clasamentul general individual a ră
mas neschimbat. Constantin Dumitrescu 
continuă să conducă detașat, avînd avans 
15’22” față de Zanoni și 28’07” față de 
Ștefu.

Astăzi, se aleargă penultima etapă a 
competiției Orașul Stalin, Predeal-Cio- 
plea-Sinaia-Fumica și retur.

Thelma Hopkins 
șl Iolanda Balaș

La actuala ediție a Campionatelor noa
stre internaționale pentru a urca treptele 
podiumului învingătorilor, maestra spor
tului Iolanda Balaș va trebui să învingă 
atlete de certă valoare. Adversara ei di
rectă va fi fără îndoială cea mai valoroasă 
reprezentantă a atletismului britanic : 
săritoarea în înălțime Thelma Hopkins.

Thelma Hopkins s-a mai întâlnit cu spor
tiva noastră anul trecut la Berna, în ca
drul Campionatelor europene de atletism. 
Atunci sportiva britanică a ocupat primul 
loc reușind să treacă ștacheta ridicată la 
1,67 m. în timp ce Iolanda Balaș a reușit 
atunci 1,65 m.

De atunci cele două atlete nu s-au mai 
întîlnit. întrecerea dintre ele a continuat 
însă. La Oslo, anul acesta, Iolanda Balaș 
a reușit un excepțional 1,70 m- stabilind 
cea mai bună performanță a anului. Nu 
după mult timp însă Thelma Hopkins sare 
și ea de două ori 1,70 m. iar apoi, în cadrul 
unui concurs desfășurat la Praga ea reu
șește să adauge acestei performanțe valo
roase încă un centimetru.

Duminică, cele mai bune săritoare in 
înălțime din lume — atleta engleză Thel
ma Hopkins și reprezentanta noastră Io- 
landa Balaș — se vor întilni din nou pen
tru prima dată în acest an. Cine va în
vinge, desigur, e greu de răspuns. Mai sus, 
tot mai sus, iată însă năzuința fierbinte 
a celor două atlete.
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