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Multă ■ 
era greu _ _______ __
lelalte brigăzi din uzină, 
multe sectoare se găseau ușor 
metode avansate aplicabile. Bri
găzile de strungari lucrau cu 
metode de așchiere rapidă și 
intensivă, frezorii, rabotorii, gău
ritorii aveau fiecare metodele lor 
rapide, brigăzile de topitori căutau 
să folosească toată capacitatea 
cuptoarelor, iar forjorii luptau pen
tru obținerea de cit mai multe

Muncă însuflețită în campania de vară Buletin medical

Tinerii din fabrici In frunte Ia recoltări

cu privire la aiarea 
sănătății tovarățului 

dr. Petru Groza
(de la corespondentul ’ 

din întreprinderile

ORADEA 
nostru).

Tineretul . .............. _r.........
orădene și-a format încă de anul 
trecut o frumoasă tradiție din 
munca pe ogoarele gospodăriilor 
de stat, Ia strinsul recoltei. Sute 

' de tineri s-au răspîndit atunci pe 
tot cuprinsul regiunii Oradea a- 
ducîndu.și contribuția la secera
tul în termeni optimi al lanurilor 
de grlu.

Anul acesta, inițiativa a pornit 
de la tinerii fabricii de piele și 
încălțăminte . „Dobrogeanu - Ghe- 
rea. Ei au lansat chemarea către 
toate organizațiile U.TM. din in-

treprinderi chemîndu-le pe ogoare, 
la strinsul recoltei.

Ieri a plecat prima brigadă 
permanentă formată din 30 de ti
neri care vor lucra timp de 15 
zile în G.A.S. Salonta. Printre 
primii din fabrică care au cerut 
să meargă în această brigadă sînt 
Utemiștii Cristina Lup, Iosif Kuyi. 
Soss Elisabeta etc. în zilele de 
sărbătoare, alte suțe de tineri vor 
merge să sprijine munca în cam
pania de vară.

Chemarea a fost primită cu 
multă însuflețire de tinerii din 
întreprinderile orădene care orga
nizează în aceste zile noi brigăzi 
permanente.

La grădina de legume 
și zarzavaturi

DOMNEȘTI (de la corespon
dentul nostru). — Cei 200 de 
elevi au venit doar de citeva 
zile Ia GA.S. Domnești. Cu toate 
acestea, între cei de la școala 
tehnică de comerț și elevii de la 
școala profesională T.C. 11 Giu- 
Jești a pornit o adevărată Între
cere. Dimineața, Iancu Horescu se 
scoală odată cu ivirea zorilor și 
se duce tn celelalte dormitoare 
să-și trezească tovarășii. Apoi se 
îndreaptă spre dormitorul celor 
de la comerț. Utemistul Constan
tin Cheleș îi trezește însă pe toți 
mai înainte și îi zorește cu cîta 
o glumă. După aceea elevii im- 
pînzesc cîmpul la recoltat legu
me și zarzavaturi, la prășit, pli
vit. la legatul viei sau în altă 
parte unde e nevoie. Și întrece
rea continuă.

In primele zile, inginerul șef, 
împreună cu șeful sectorului legu. 
micol au fost printre elevi. Unii 
dintre aceștia n-au mai lucrat

niciodată la clmp și era necesar 
să li se arate ce trebuie să facă. 
Acum, insă au învățat, iar cei doi 
care trebuie să știți, sînt oameni 
pretențioși cînd e vorba de legu
micultura, i-au lăudat. Ba, Con
stantin Cheleș a participat chiar 
la receptionarea legumelor cînd 
au venit delegații Aprozarului, 
care s-au declarat mulțumiți de 
calitatea și sortarea ior. Mulți 
dintre elevi ca: Aurel Ștef, Du
mitra Gratie, Emil Spandale, Mir
cea Rusu și alții realizează cite 
două norme zilnic.

Ajutor
Un nou lot de 128 

de combine din care 
34 fabricate în țară 
au fost repartizate 
zilele acestea gospo.

Cînd te

Roadele primelor zile

CONSTANȚA (de 
corespondentul, 

~ ■ au 
în
Ș‘ 
tn
un

In regiunea Iași recoltatul or
zului de toamnă s-a terminat în 
majoritatea gospodăriilor agricole 
de stat, precum și în aproape 40 
Ia sută din numărul gospodăriilor 
agricole colective.

Colectiviștii din Berezeni, Bog. 
dana. Mușata și altele au înce
put cu mijloace proprii secerișul 
orzului de toamnă imediat ce a- 
oesta a dat în pîrgă.

In aceste zile, pe tarlalele gos
podăriilor agricole de stat din re
giune a început și recoltatul griu
lui de toamnă. Pină acum, mun
citorii din gospodărire agricole 
de stat Zorleni, Murgeni, Bog
dana, Pojoreni și Războieni au 
recoltat peste 25 la sută din su
prafața cultivată cu grtu de 
toamnă.

Pe litoral

la 
nostru). Grînele 
început să dea 
plrg. De aci insă 
pină vor fi duse 
hambar, mai e 
drum de care depin
de, tn bună măsură, 
calitatea și cantita
tea recoltei. Gospo
dăria agricolă de 
stat Cobadin are 
peste 8.000 de hecta
re cu păioase și multe 
mașini agricole mo. 
derne. La prima ve
dere, aici găsești o 
situație bună. La 
G.A.S. Cobadin repa
rațiile mașinilor au 
precedat cum se cu
vine, campania de re
coltare ; totuși și a- 
cum, cind grînele 
slnt gata de seceriș, 
anei combine, cinci 
secerători-legăiori și 
patru batoze (din 
șapte) nu slnt repa
rate. De ce ?

Pe cei care răspund 
de această chestiune 
U auzi spuntnd: baza

SUCEAVA (de la coresponden
tul nostru).

Acum cîteva zile, pe ogoarele 
legiunii Suceava a început recol
tatul. Brigada condusă de Ion 
Șalaru de la gospodăria colectivă 
din Roman, raionul Botoșani, a 
fost prima din regiune care a 
ieșit la seceratul orzului. Intr-o 
singură zi au terminat de secerat 
10 hectare.

Lanul de prz al colectiviștilor 
din vrăsinești este în pîrgă ți 
bun de secerat. Organizația 
U.T.M. de aici și-a propus ca în 
campania de vară nici un tînăr 
să nu lipsească de la muncile a- 
gricole. Și tinerii, la îndemnul 
organizației, au ieșit cu toții la 
secerat. Tinerii colectiviști Ion 
Trufin, Aneta Cruț, Floarea Da
mian au făcut cite două norme 
.pe zi. Astfel 20 hectare cu orz 
au fost terminate de recoltat. Co- 
lectiviștii din Vlăsinești se pregă
tesc să înceapă în curînd și re
coltatul griului.

De acum a început recoltatul 
orzului și la G.A.S. Dîngeni. ra
ionul Trușești, unde tractoriștii 
Ion Barbălată și Iorgu Radu lși 
depășesc zilnic normele.

prețios
folosite In perioada 
actuală la muncile 
de strîngerea recol-

dăriilor agricole de 
stat din regiunea 
Constanța. Ele au 
sosit la timp, pentru 
a putea fi din plin ‘eî-

ascunzi după deget
de aprovizionare nr. 
9 Ovidiu nu ne-a dat 
rulmenți, axe curbate, 
roți motrice, aparate 
tnodătoare și altele. 
Ne-dm adresat foru
rilor regionale și mi
nisterului, ’ în săptă- 
mîna trecută. Cam 
tîrziu, este adevărat, 
dar ce puteam face? 
In timpul ploilot stă
team, căci atelierele 
erau prea strimte 
(trustul 10 construc
ții ne amină de trei 
ani cu darea în folo
sință a atelierului 
nou) și afară nu era 
chip de lucrat.

Timpul i-a favori
zat deci pe cei de la 
G.A.S. Cobadin. Ce 
se întîmplă însă 
dacă recoltarea în
cepea la 1 ițilie—cum 
de altfel era planifi
cat? Se scuturau grî. 
nele, pierderile ar fi 
fost mari. Dar și așa, 
mașinile reparate a- 
sigură oare succesul 
recoltării care va în
cepe foarte curînd ?

Fără îndoială că nu. 
Cine slnt vinovafii ? 
Categoric, toți cei a- 
mintiți, in frunte cu 
Petre Agapescu, me
canicul șef al gospo
dăriei de stat. Se știe 
că pruncul care plin- 
ge nu rămîne flă- 
mind. Cu toate astea, 
pe tovarășii din con
ducerea GA.S. Coba
din puțin i-au inte
resat întirzierile ce 
surveneau in livra
rea pieselor, mulțur 
mindu-se doar să re
pete meru: nu avem 
piese! fără a socoti 
însă că aceasta în
seamnă periclitarea 
recoltei.

Situația se poate 
îndrepta, fără prea 
mari greutăți, insă 
numai dacă măcar 
acum, cind recolta 
bate la ușă, tovarășii 
de ta G.A.S. Coba- 
din vor înceta să sf 
mai ascundă după 
deget, după așa nu
mitele „condiții o- 
biectiveu.

Tov. Petru Groza, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, a prezentat în ziua de 9 iu
lie 1956 fenomene de congestie 
pulmonară dreaptă, însoțită de 
tulburări respiratorii și corona
riene. S-a aplicat tratamentul 
adecvat.

acad. prof. dr. N. G. LUPU, 
acad. prof. dr. I. HAȚIE- 
GANU, prof. dr. C. ILIES
CU, conf. dr. T. SPIRCHEZ, 
conf. dr. E. KOPPICH, dr. 
E. FRQNESCU, dr. E. 
CABA.

Deva. 10 iulie 1956.

Sosirea unui grup
de turiști francezi

Marți dimineața a sosit în Ca
pitală primul grup de turiști 
francezi care vin în țara noastră 
într-o excursie organizată de O- 
ficiul național de Turism „Car- 
pați“.

Turiștii francezi vor vizita timp 
de cîteva zile Bucureștiul, Valea 
Prahovei și alte localități.

(Agerpres)

Mal erau ctteva zile ptnă la 
sfîrșitul lunii... Cele 33 brigăzi de 
tineret de la uzinele de tractoare 
„Ernst Thălmann" din Orașul 
Stalin erau în întrecere pentru 
îndeplinirea angajamentelor lua
te.

în clipele acelea, pe mulți ti
neri îi frămînta întrebarea : „Oare 
ce brigadă va cîștiga drapelul de 
fruntașă ,pe uzină ?“ Se știa că 
sînt mai multe brigăzi candidate 
la acest titlu. Brigada de strun
gari de la șasiuri, condusă de, 
Anghel Deteșan, realiza de cîte
va luni cîte două norme — două ' economii. In atelierul de miezuri 
norme și jumătate. Brigada de 
ajustori a lui Ion Stratulat, pe 
lingă depășirea de plan, lucra și 
fără rebut, iar la oțelărie brigada 
de formatori obținea depășiri în
semnate. Multe din brigăzile de 
tineret erau în fruntea luptei pen
tru îndeplinirea planului.

Peste două săptămîni, comite
tul U.T.M. pe uzină a organizat 
o consfătuire cu brigăzile de ti
neret. Cu această ocazie, drape
lul de brigadă fruntașă a fost 
înminat tinerelor din brigada de 
miezuitoare de la turnătoria de 
fontă, care își îndepliniseră pla
nul mai multe luni la rînd 
în proporție de 150—160 la sută, 
lucrînd totodată fără rebut.

Aceste rezultate vorbeau despre 
munca avîntată a tinerelor din 
brigadă și îndrumările tehnicia
nului brigăzii, maistrul Ovidiu 
Deldebiu, care împărtășea tinere
lor experiența sa 
cei 18 ani de 
uzină. Lupta n-a 
Dar brigada a știut

tn carnetul său caracte- 
noii inițiative.
vreme — se gîndi el — 

i să ne întrecem cu ce- 
In

nu se găseau asemenea metode 
de muncă ; aci totul depinde de 
felul cum îți organizezi munca, 
cît de îndemînatic ești și cu cită 
atenție veghezi asupra calității.

A doua zi, venind la lucru mai 
devreme ca de obicei, maistrul 
adună fetele din brigadă și le 
vorbi pe larg despre noua iniția
tivă. Membrele brigăzii au hotărît 
să treacă la aplicarea inițiativei 
lui Năstase Mitroi privind folo
sirea complexă și diferențiată a 
metodelor avansate de către în
treg colectivul brigăzii.

De atunci au trecut 
săptămîni. Fetele, care 
lucrau împrăștiate prin 
secția, astăzi, printr-o nouă or
ganizare a muncii, lucrează în 
grup. Brigada acționează unit. 
Tinerele se ajută reciproc în 
muncă și controlează calitatea 
miezurilor. Ele aplică cu succes 
inițiativa grupei sindicale nr. 19 
de la fabrica „21 Decembrie" din 
București, de ajutorare a celor 
rămași în urmă.

Prin împărțirea lucrului pe bri
gadă cu o zi înainte, s-a ajuns ca 
fiecare miezuitoare să știe ce 
are de făcut în ziua următoare, 
avînd astfel posibilitatea să stu
dieze și să pregătească din timp 
dispozitivele și materialele ne
cesare.

Nu de mult, în brigadă s-a 
născut și o inițiativă proprie. 
Adeseori turnătoria avea de su
ferit pentru că nu primea formele 
asamblate la timp, din cauză că 
nu erau miezuri. Văzînd această 

brigadierele au hotărît

cîteva 
înainte 

toată

acumulată în 
cînd lucrează în 

fost ușoară, 
să muncească 

tot mai bine, pentru ca după un 
an drapelul de brigadă fruntașă 
pe uzină să fluture din nou in 
sectorul turnătorie.

★
In seara zilei în care brigada 

a primit drapelul, comunistul 
Deldebiu nu-și găsea locul; cu
geta la perspectivele viitorului. 
11 frământau multe gînduri: Oare 
va putea brigada lui să mențină 
drapelul ? Vor ține pasul fetele 
în întrecerea cu brigăzile de 
băieți ? _______ _______  _____ _______

Desigur că da. Dar pentru a- situație, l_  I
ceasta trebuie întreprins ceva să lucreze de aici înainte cu im 
nou, o formă nouă a organizării schimb înainte toate miezurile 
muncii, care să învioreze și mai necesare schimbului următor de 
mult munca brigăzii. Răsfoind la secția turnare.
cîteva cărți tehnice, apoi cîteva Prin aplicarea controlului îna- 
ziare, maistrul Deldebiu se opri inte de coacerea miezurilor lu- 
asupra unui articol care trata erate, prin respingerea miezurilor 
despre inițiativa brigăzii lui găsite necorespunzătoare, brigada 
Năstase Mitroi de la uzinele a reușit să desființeze rebuturile.
.. t ~ .. în ultimul timp, orice neregu.i„Matyas Rakosi din Capitala. în buna des(ășurar€ a producției
— Asta-i ce ne trebuie nouă— sînt discutate în brigadă. In zi

și-a spus maistrul, notînd cu sa- lele cînd lucrul nu decurge nor-

mal se organizează o consfătuire 
a brigăzii unde se analizează 
cauzele deficiențelor.

Se întîmplă uneori ca ames
tecul de nisip să nu corespundă, 
dînd naștere la rebuturi. Atunci 
maistrul Deldebiu. împreună cu 
utemista Elena Zincă, merg în 
atelierul unde se face prepararea 
nisipului. Ei cer ca tovarășii de 
aci să se străduiască să prepare 
nisipul cu un amestec corespun
zător.

Rezultatele de astăzi aîe brigă
zii se obțin datorită preocupării 
maistrului comunist față de ca
lificarea tinerilor. Membrele bri
găzii s-au calificat în meseria de 
miezuitoare sub ochii maistrului. 
Miezuitoarele Elena Zincă, res
ponsabila brigăzii, Ecaterina Po- 
teraș, care pentru succesele sale 
în producție a obținut de curînd 
diploma de onoare a Comitetu
lui raional U.T.M., Elena Să
niuță, deși venită nu de mult 
în uzină, în prezent confecțio
nează cele mai complicate rrție- 
zuri. Ana Radu, Ana Ragea, Eli
sabeta Oancea și altele nu se 
mulțumesc cu cunoștințele pe 
care le au. Ele continuă să-și 
ridice gradul de calificare profe
sională.

Aplicarea inițiativei brigăzii 
lui-Năstase Mitroi dă roade. Bri
gada tinerelor'miezuitoare și-a 
întrecut pe luna trecută sarcinile 
de plan cu 10 la sută, față de 
luna precedentă, 
planul în proporție
sută. Datorită acestui 
brigada s-a menținut încă o 
fruntașa pe uzină.

NICOLAE NICOLAU 
laborant la uzinele 

de tractoare „Ernst Thălmann'

Teatrul Academic 
de Artă 

„Maxim Gorki11 
din Moscova 

a părăsit țara 
noastră

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala îndreptîndu-se spre patrie, 
colectivul Teatrului Academic de 
Artă „Mafxim Gorki" din Mosco
va (M.LLA.T.) care timp de două 
săptămîni a dat o serie de spec
tacole la București și Cluj.

Pe peronul gării Băneasa solii 
artei teatrale sovietice au fost 
conduși de tovarășii: Constanța 
Crăciun, ministrul Culturii, Ion 
Pas și C. Prisnea, primi-locțiitori 
ai ministrului Culturii, O. Live- 
zeanu, vicepreședinte al Consi
liului General A.R.L.U.S., artiștii 
poporului Costache Antoniu, Lu
cia Sturdza-Bulandra și G. Vra- 
ca, maeștrii emeriți ai artei Ma
rietta Sadova, Ion Șahighian și 
W. Siegfried, 
Radu Beligan,

realizîndu-și 
de 177 la 

rezultat, 
lună

artiștii emeriți 
____ ___ Aura Buzescu, 
Maria Filotti, Ion Finteșteanu, 
Beate Fredanov, Moni Ghelerter 
și Irir.a Răchițeanu, reprezentanți 
ai instituțiilor

Au fost de
'ai Ambasadei 
la București.

înainte de plecarea trenului, 
pe peronul gării, a luat cuvîntul 
tov. C. Prisnea, prim locțiitor, al 
ministrului Culturii.

A vorbit apoi artistul poporului 
Costache Antoniu.

Din partea M.H.A.T.-ului a vor
bit A. V. Solodovnikov, directorul 
teatrului.

Cei prezenți au făcut o caldă 
manifestație de simpatie colecti
vului M.H.A.T.-ului. Actorilor so
vietici li s-au oferit buchete de 
flori.

de artă, ziariști, 
fată reprezentanți 
Uniunii Sovietice

Actualitafi
Mediaș

Colectivul uzinelor „Steagul Roșu" 
fruntaș pe țară

ORAȘUL STALIN 10 (de ‘la tind principalele lor realizări care 
trimisul special Agerpres). — au dus la cîștigarea Drapelului 
Pentru realizările deosebite obți- de producție al Consiliului de 
nute în cursul anului 1955, co
lectivul uzinelor „Steagul Roșu" 
a fost distins cu Drapelul de pro
ducție al Consiliului de Miniștri. 
Festivitatea decernării acestei 
înalte distincții a avut loc marți 
după amiază. La mitingul orga
nizat cu acest prilej au venit sute 
de constructori ai autocamioane
lor romînești, metalurgiști de la 
uzina de tractoare „Ernst Thâl- 
mann“. Au participat de aseme
nea reprezentanți ai Ministeru
lui Industriei Metalurgice și Con
strucțiilor de Mașini, ai C.C. al 
Sindicatului muncitorilor din in
dustria metalurgică și construc
țiilor de mașini, ai comitetelor 
regional și orășenesc de partid, 
delegați ai altor uzine metalur
gice.

Mitingul a fost deschis de tov. 
Constantin Munteanu, președin
tele comitetului de întreprindere 
al uzinelor „Steagul Roșu". Tov. 
Dumitru Lazăr, locțiitor al mi
nistrului Industriei Metalurgice 
și Construcțiilor de mașini, a fe
licitat pe constructorii autoca
mioanelor romînești pentru reali
zările obținute anul teecut, amin-

Miniștri.
Au '....

meroși muncitori, ingineri și teh
nicieni 
beanu,
Preda și Nicolae Dalea. 
mele ___. . .
partid și al Comitetului orășe
nesc de partid, tov. Nicolae Popa 
a felicitat călduros colectivul u- 
zinelor „Steagul Roșu" cu prile
jul înmînării Drapelului de pro
ducție al Consiliului de Miniștri. 
Odată eu conferirea Drapelului 
de producție al Consiliului de 
Miniștri, uzinele „Steagul Roșu"

luat apoi cuvîntul

printre care Traian 
Toma Nițescu,

nu

Bo-
Nicolae

__  In r.u- 
comitetului regional de

au fost premiate cu suma de 
2.500.000 lei.

La sfîrșitul mitingului, tov. 
Gheorghe Rădoi, directorul gene
ral al uzinelor, a dat citire tele
gramei adresată C.C. al P.M.R. și 
Consiliului de Miniștri prin care 
colectivul uzinelor „Steagul Ro
șu" se angajează să dea peste 
planul anului 1956 ; 200 de auto
camioane, 150.000 de rulmenți, 
100 tone de oțel și să realizeze 
loturile de prototipuri ale moto
rului Diesel rapid și ale autoca
mionului cu două diferențiale. De 
asemenea colectivul uzinelor s-a 
angajat să dea peste plan anual 
acumulări bănești în valoare 
10.000.000 lei.

de

MEDIAȘ (de la brigada noa
stră volantă: M. Zonis, R. 
Costin și F. Popa), 
încă de la porțile sale, Media
șul ne întimpină cu noile sale 
construcții. Blocuri mari, lumi
noase, alternează cu spații verzi 
și cu cîmpuri de grîne.

Dar iată și fabrica „Vitrome- 
tan". Iată una din secțiile cu re
nume ale întreprinderii. Cîteva 
măsuțe pe care sînt așezate vase 
multicolore, glastre sau pocale 
aurite. In secția pictură lucrea
ză mulți tineri. Ei 
curind 6 modele noi 
de servicii de sti
clă. Numeroase lăzi 
cu scrumiere, vase 
smălțuite, ulcioare 
așteaptă să fit 
transportate la ga
ră pentru a pleca 
spre stațiunile bal- 
neo-climaterice de 
pe Valea Oltului, la 
Călimănești, Olă- 
nești și în celelalte 
localități. 25.000 de 
astfel de amintiri 
plăcute au fost fa
bricate la „Vitro- 
metan". Pînă la 
sfîrșitul anului 15.000
de asemenea obiecte vor lua 
drumul stațiunilor balneo-cli- 
materice. Printre numeroasele 

cristal, 
narghi-

Iran și 
colorate

petele din faptul serii" șt altele.
Fotografia nr. 2 reprezintă 

o scenă din piesa „Oaspetele 
din faptul serii"... O fermă izo
lată pe granița dintre Franța și 
Germania occidentală. O îri- 
căpere mare ce servește și de 
cameră de primire, și de bucătă
rie, și de sală de mîncare. Înă
untru un bătrin cu fiica lui, mi-' 
cuța Yvette, și fiul lui orb. Deo
dată pe ușă intră jandarmul...au creat de

Dl. Nixon și
De peste tot năvălesc idei. 

Nenumărate. Ele se strecoară 
nevăzute, imposibil a fi de
tectate. O adevărată invazie 
la Washington. Sfidînd legea, 
ele nu-și lasă nici măcar 
„amprentele circonvoluționa- 
re". Vin din toate direcțiile, 
și nu numai din răsărit. Chiar 
și de acolo unde, în urmă cu 
cîtăva vreme, avea circulație 
numai cevingumui și ideile 
„sută în sută americane".

Idei, idei noi se fac auzite 
în sălile Congresului, la Casa 
Albă, la Departamentul de 
Stat, pătrund — culmea! — 
și în biroul lui Dulles. Și nu 
sînt aduse de „agitatori ro
șii", cum sînt spre exemplu 
bucătarii sovietici cărora li 
s-a interzis intrarea în . Statele 
Unite, ci de asemenea oameni 

Zca președintele Italiei, Gron- 
chi, președintele Indoneziei, 
Sukarno sau ministrul de 
terne al Franței, Pineau.

E vorba de idei pentru 
tipuri de arme ?

E vorba de idei pentru 
acțiuni antisovietice ?

E vorba de idei pentru a 
demonstra tratamentul cu to
tul blind aplicat de către Ku- 
Klux-Klan negrilor de fa 1 
ianuarie 1956 ora zero ?

Nu. Nimic din toate aces
tea, nici o idee pe această li
nie.

Așa că trebuie sunată alar
ma. Căci dacă de loc regreta
tul Forrestall a exagerat cu 
puțin atunci cînd a afirmat că 
a văzut submarine sovietice 
defilînd pe bulevardul din 
fata Pentagonului, acum au 
intervenit într-adevăr dușmani 

contribui la înfrumusețarea stațiunilor, oferind un concediu plăcut () periculoși și anume: IDEILE. 
oamenilor muncii veniți la odihnă.

Un tren a plecat din Gara de Nord spre mare... E plin de că- \ 
lători ce rid,, cîntă, bucuroși că vor petrece zilele minunate ale con- > 
cediului pe plaja însorită a litoralului, lată o imagine devenită \ 
obișnuită, de fiecare zi. înttlnită chiar și in piese și cîntece. \ 

. Și anul acesta, mii și mii de oameni ai muncii, tineri și vtrst- \ 
nici, pionieri și școlari vin și vor mai veni în stațiunile Mamaia, „ 
Vașile Roaită. Eforie și Techirghiol. Pentru ca ei să petreacă un 
conpedju, plăcut, Sfatul popular regional Constanța a întreprins h 
din timp o serie de lucrări de amenajare și recondtționare a pla- a 
jei, parcurilor și a tuturor celorlalte frumuseți ce dau atît farmec X 
locurilor. „

De pildă în Constanța — ce se poate numi totuși și o stațiune — e 
o suprafață de 11 ha. teren viran a fost transformată in parcuri, 
grădini, scuaruri. Tn fața Teatrului de Stat s-a deschis un șantier 0 
pentru amenajarea unui parc pe o suprafață de 2 ha. cu alei, ron- y 
duri de flori, pomi, arbori ornamentali, bazine cu fintinl arteziene () 
feeric luminate noaptea, cu reflectoare, stilpi de piatră, monumente, o 
garduri vii.

Mai sînt tn curs de amenajare un parc al copilului tn piața b 
Unirii faleza cazinoului, peluza de pe B-dul Lenin și multe altele. 0

La Eforie, peisajul local se va întregi cu un nou parc, pe o b
suprafață de 18 ha., iar la Vasile Roaită, întreaga stațiune cu b
vilele și clădirile sale slnt înecate în marea verde a pomilor și a b
fior lor din parcurile nou create. Tot la Eforie se amenajează parcul, b 
Teatrul de vară, taluzul de la lac. parcul de la vila „Marea Neagră" b 
patru terenuri noi de sport diferite. b

Toate aceste lucrări se fac de către sfaturile populare respective 
In colaborare cu noua întreprindere T.C.E.H. Aceste lucrări — ce y 
fac parte dintr-un plan mai mare de amenajare a litoralului — vor b

ex-

no!

alte

obiecte de sticlă și 
distingem apreciatele 
lele pentru Persia, 
Egipt. Alături, pahare

Tn fiecare duminică, artiștii 
amatori de la ..8 Mai" pleacă in 
turneu în regiune. Sosirea lor 
este așteptată cu nerăbdare.

★
O clădire mare cu multe gea

muri, înconjurată de pomi. E 
noul local al creșei întreprinde-

Largă participare la concursul 
echipelor artistice de amatori

La etapa raională a concursu
lui au luat parte pe întreaga re
giune peste 9.500 de artiști ama
tori de la sate, printre care un 
mare număr de soliști. Din raioa
nele Tg. Mureș și Cristuru Secu
iesc s-au prezentat peste 1.900 de 
concurenfi care fac parte din 61 
de formații artistice sătești. S-au 
remarcat îndeosebi dansatorii 
din Sîmbriaș, raionul Tg. Mureș 

Porumbenii Mari,

De curînd s-au desfășurat tn 
Regiunea Autonomă Maghiară 
ultimele probe din cadrul etapei 
raionale a concursului pe țară al 
echipelor artistice de amatori de 
la sate.

Tunuri șl avioane, bombe 
mai mici și mai mari se de
monetizează. O spune clar, pe 
un ton plîngăref, însuși vice
președintele Statelor Unite, 
onoratul . ................. . *
pre care se zice că are numai 
dușmani în rindul democrați
lor dar in schimb nu are nici 
un prieten chiar printre re
publicani. El afirmă că acum 
se duce lupta pentru cîștigarea

Richard Nixon, des-

,arma folosită 
i sînt ideile,

conștiinței și
în această luptă ___ ____
iar nu tunurile și avioanele".

Ce nenorocire 1 
mister Nixon avea cunoștință 
despre creier doar ca un or
gan care trebuie zburat cu a- 
jutorul tunurilor și avioane
lor. Și iată că acum află că 
îolosește și la altceva, și anu
me la producerea ideilor.

Alarma a fost sunată, dar 
fiți liniștiți; nu sint Nixon și 
prietenii lui oameni care să 
intre în panică. După un mo
ment de Încurcătură au desco
perit că în ultima instanță e 
vorba tot de război, de luptă.

Așa că din nou înainte. Să 
intervină dolarii. Să fie cum
părate cit mai multe idei, 
idei peste Idei și odată aduse 
în America să fie. deferite " 
misiei pentru activitatea 
tiamericană. „New-York 
mes", grăbit, a găsit și 
mula:

Pină acum

Co- 
an- 
Ti- 

for-

„Noul război al Ideilor șî 
dolarilor".

Deci, din nou război. Dar 
dacă cu dolari se pot fabrica 
tunuri și tancuri, ideile nu co
tează la bursă, fiind mai greu 
de cumpărat.

De altfel, una din manifes
tările noii „înțelepciuni" a 
fost și o recentă alarmă ae
riană organizată la< Washing
ton. Dar nu s-a mai procedat 
ca de obicei, doar e nevoie nu 
numai de bombe, ci și de 
idei. Așa că s-a „început 
cu o rugăciune pentru pace 
și s-a terminat cu zgo
motul și fumul unei simu
late explozii de bombă ato
mică." (relatare „Associated 
press").

Deci fericire, de-acum îna
inte bombele atomice vor pu
tea fi sfințite, iar cele cu hi
drogen, dat fiind că trebuie 
să fie mai respectate, ar putea 
să fie scufundate în apă sfin
țită, ca la un botez veritabil, 
conform rețetelor lui mister 
Nixon & Comp.

Dar e greu de crezut că ci
neva se va lăsa înșelat de 
noul ambalaj în care se cau
tă să fie prezentată politica 
americană, chiar dacă bomba 
atomică va fi învelită într-o 
glazură de ciocolată.

Prin urmare teama de idei 
e justificată. Fie ca atotputer
nicul să asculte rugile înălța
te la Washington șl să-1 
rească pe mister Nixon de 
fluența nefastă a celor 
gîndesc.

SERGIU BRAND

<5
( și corul din 

raionul Cristuru Secuiesc.
Orchestra populară condusă de 

Radu Victor din Morăneni, raio
nul Toplița, orchestra de fluiere 
din Hodac, raionul Reghin, avind 
tn repertoriu ctntece populare și 
ciobănești din valea Gurgliiului, 
echipa de dansuri populare din 
Corund, raionul Odorhei, au do
vedit o mare măiestrie artistică.

La mijlocul lunii iulie se va 
desfășura concursul dintre casele 
culturale raionale, la care și-au 
anunfat participarea casele cul
turale din Tg. Mureș, Reghin, 
Ciuc, Gheorghieni și Odorhei.

sau aurite sînt supuse ultimului 
control. Ele au multă căutare tn 
Persia.

In fotografia nr. 1 : mais
trul Blașca Iosif arată tinărului 
Ion Avram cum trebuie executat 
un mic retuș.

★

Spectacolele artiștilor ama
tori de la fabrica „8 Mai" slnt 
mult apreciate în întreaga regi
une. Ei au prezentat pină acum 
zeci de spectacole cu: „Piatra 
din casă", „Să fie liniște", ,,Oas-

rii „Vasia Vasilescu". Luna a- 
ceasta creșa se va muta in noua 
clădire. Celor 56 de copii din 
creșă li se vor mai adăuga alți 
32 noi veniți.

Foto-reporterul nostru a fost 
de fafă cînd tovarășa Bloos 
lrmgard, sora-șefă a creșei, 
împreună cu tovarășele sale, 
s-a apropiat de gardul noii 
clădiri pentru a vedea in ce sta
diu se află lucrările. Folosim a- 
cest prilej pentru a felicita per
sonalul care deservește creșa cu 
ocazia apropiatei mutări in 
noul local (fotografia nr. 3).



O fată simplă d© la tară

UN MARE 
COMBINAT 
SIDERURGIC

Inginerul F. ROLL, șeful proiec
tant al construcțiilor de la Com
binatul siderurgic din Hune
doara e un om trecut de prima 
tinerele- Totuși, dragostea față de 
munca sa l-a făcut să-și păstreze 
inima plină de avtntul tinereții, 
Cînd stai de vorbă cu el, uiți că 
ai în față un om care nu mai e 
tînăr. Iți descrie cu lux de amă
nunte uzina, se înfierbîntă și 
parcă începi să vezi și tu prin 
hîrtiile acoperite cu linii, cercuri 
și cifre, ce întruchipează proiec
tul, construcțiile viitoarelor clă
diri.

— Ce se construiește la Hune
doara ? Nu e ușor de spus în două
cuvinte -*• remarcă interlocutorul 
nostru. Să începem cu bateria de 
cocs, care va fi gata încă în anul 
acesta. E a doua baterie de cocs 
a combinatului. Cînd va intra în 
funcțiune, va da anual 200.000 
tone de cocs.

Legate de uzina cocsochimică, 
se construiesc în cadrul combina
tului cîteva secții chimice.

- în ce scop ?
— Pînă acum gazele șî cele

lalte materiale care rezidă din 
prelucrarea cocsului erau aruncate. 
Aceste secții le vor capta și pre
lucra mai departe în pirilenă, 
benzen, naftalină și altele, care 
la rîndul lor sînt materii prime 
pentru industria chimică. $tii de
sigur, ce importanță se dă în ac
tualul plan cincinal industriei chi
mice.

Aprînz^hdu-șî o țigară, tov. 
Rol! continuă :

— O altă mare unitate pe care o 
construim, e noua oțelărie Siemens 
Martin. Cînd va fi gata, va fi una 
din cele maî mari din țară.

In sfîrșit, se vor mai con
strui în cadrul combinatului și 
cuptoare de var, care vor da a- 
nual varul necesar atît oțelăriei 
vechi, cît și celei noi.

— Aceasta e tot ?
— Țî se pare puțin ? — zîmbi 

Inginerul.
— Nu, dimpotrivă.
— Trebuie să știi că pentru a- 

ceste uzine — căci fiecare va fi 
de fapt o uzină în toată puterea 
cuvîntului — mai sînt necesare 
o serie întreagă de construcții 
auxiliare ca turnuri de răcire, mii 
de kilometri de conducte, stații 
de transformare, instalații pentru 
ventilație, zeci de kilometri de 
cale ferată și multe altele.

...Am fost cu nouă ani în urmă 
la Hunedoara și am revăzut-o a- 
cum cîteva săptămînl. Dacă n-aș 
fi cunoscut orașul, aș fi crezut 
că am nimerit pe teritoriul altei 
uzine. Cîte transformări, cu cît 
s-a mărit și s-a modernizat com
binatul ! E de nerecunoscut. Și 
ceea ce e mai pregnant: e greu 
să deosebești unde se sfîrșește 
uzina și unde începe șantierul. 
Alături dc ateliere și furnale se 
înalță macaralele construcțiilor, 
alături de clădirile afumate se ri
dică ziduri noi, roșii. Și toate a- 
cestea nu-s decît începutul. Rit
mul construcției de-abia începe 
să crească.

Am mulțumit tovarășului Roll 
șî mi-am luat rămas bun de la el.

— Poate vrei să vezi cum va 
arăta în viitor oțelăria Siemens 
Martin? Iată cîteva fotografii ale 
machetelor.

Intr-adevăr, e minunată. L-am 
rugat să-mi dea una din fotogra
fii. După cum vedeți o publicăm 
azi în această pagină.

PENTRU INDUS
TRIA CHIMICĂ

De la „Ipromet", unde am aflat 
atîtea lucruri despre Hunedoara, 
m-am dus la „Iprochim", institu
tul unde se proiectează întreprin
derile noastre de industrie chi- 
micj. Aici l-am găsit pe ingine
rul NICOLAE DUMITRIU, un tî
năr Înalt, negricios și foarte în
datoritor. Nu mică mi-a fost 
bucuria aflir.d o plăcută coincî-

„Scînteia tineretului"
Pa.g. 2-a 11 iulie 1956 

dentă : tov. Dumitriu, șeful proiec
tant al uzinei de sodă de la Go
vora, a cărei construcție a deve
nit șantier național al tineretu
lui, este și el utemist, membru 
în comitetul U.T.M. al „Lpro- 
chim‘‘-ului. iată, așa dar, o bază 
de la care discuția noastră a por
nit pe un făgaș foarte plăcut.

— Pînă acum s-a construit 
grupul preuzinal, adică clădirile 
administrative, garajele, cantina 
și celelalte. Actualmente, începem 
să ridicăm uzina propriu-zisă.

— Din ce se compune ?
— Din două linii de produc

ție : una pentru soda caustică și 
cealaltă pentru soda calcinată.

— Desigur, veți ..mai construi 
și unele clădiri anexe.

Macheta oțelăriei Siemens Martin de la Combinatul Siderurgic Hunedoara.

— Fără îndoială. Proiectul pre
vede un atelier mecanic, depozite 
pentru materiale și utilaje, altele 
pentru materialele de construcții, 
pentru combustibil, lubrefianți, un 
laborator central șî multe altele.

— Ce importantă va avea uzina 
de Ja Govora pentru industria 
noastră ?

— Planul cincinal prevede o u- 
riașă dezvoltare a industriei noa
stre chimice. Noi avem în țară 
numeroase resurse de materii pri
me pentru industria chimică, ne- 
foiosite sau folosite insuficient, 
între ele sînt și sarea și calcarul. 
Acestea pot fi folosite la fabri
carea sodei caustice și sodei cal
cinate. atît de necesare în indus
tria sticlei, industria textilă, în ra
finarea petrolului etc. Uzina de 
la Govora va prelucra atit sarea, 
cît și calcarul pentru industriile 
amintite și pentru multe alte ra
muri ale industriei noastre.

La despărțire, Inginerul utemist 
a arătat cît de mîndru este el că 
pe acest șantier vor veni briga
dieri, care cu mîinile lor tinere 
vor ajuta la ridicarea acestei im
portante uzine.

LOCUINȚE
IN VALEA JIULUI
Și arhitectul Z. PAPANIDE, de 

la I.P.C. este tînăr. Lui i s-a

Proiectul stadionului din Bacău

Chemarea Comitetului Central al U.T.M. a făcut să vibreze o coardă în ini
ma fiecărui tiu fir din (ara noastră. Zeci tie' mil tie tineri sînt chemați să participe la 
construcțiile socialismului.

Multi tineri au și plecat- Ei poartă salopeta albastră și boneta de brigadier. 
Mulfi se pregătesc să plece pe șantierele devenite ale tineretului. încotro ? — se în
treabă ei. Unde să mergem? Ce se construiește intr-un loc, ce in celălalt?

Vreți să știți ce sinteți chemați să construiți ? Ei bine, ne-am adresat șefilor 
de proiecte, ingineri și arhitecți, cu gindul de a răspunde la această întrebare. De
sigur, nu vom putea oglindi aici toate șantierele tineretului. Ca să o facem, ne-ar 
trebui de citeva ori spațiul unui ziar. Am ales doar citeva-

încredințai răspunderea proiectă
rii locuințelor muncitorești din 
Petroșani. Acesta construcții» ca 
și celelalte șantiere ale locuințe
lor din Valea Jiului, după cum 
se știe, au devenit șantier natio
nal al tineretului.

Pe tînărul arhitect l-am găsit 
aplecat asupra mesei dc lucru 
aducînd unele corective la un 
proiect. N-am vrut să-1 rețin. și 
am intrat direct în subiect, ru- 
gîndu-1 să povestească despre lo
cuințele ce se construiesc pentru 
mineri.

— Construim la Petroșani pa
tru incinte a 144 apartamente. In 
fiecare incintă sînt șase blocuri: 
două au parter și trei etaje, iar 
patru — parter și două etaje, li
nul din blocuri are parterul desti
nat magazinelor de tot felul, pen
tru ca locatarii să nu mai fie 
nevoiți să alerge după cumpără
turi pînă în centrul orașului.

— Cîte camere are un aparta
ment ?

— Depinde: unele au două, al
tele trei camere. Toate însă au 
respectivele dependințe: baie, 
bucătărie, cămară. Minerii și fa
miliile lor — viitorii locatari, vor 
avea tot confortul. Cît de plăcut 
le va fi, după o zi de muncă să 

vină în locuința curată, spațioa
să, luminoasă, aerisită, răcoroasă 
vara, călduroasă iarna.

— Ce fel de încălzire există ?
— Casele pe care le construim 

acum au sobe. Dar actualmente 
proiectăm noi blocuri de locuințe 
dotate cu încălzire centrala. Cînd 
cartierul de locuințe se va ex
tinde...

— E prevăzut așa ceva î
— Fără îndoială. Cînd cartie

rul de locuințe se va extinde, se 
vor termofica și .apartamentele 
care acum se încălzesc cu sobe.

— Brigadierii vor munci la ri
dicarea acestor locuințe ?

— Sigur. La aceste locuințe, la' estacadă 
clădirea creșei prevăzută pe lîngă 
grupul de incinte, la nivelarea și 
pavarea aleilor interioare șî a 
străzilor, la crearea spațiilor verzi.

— La construirea locuințelor se
folosesc metode noi de construc
ție ?

— S-a clădit mai înainte un 
bloc din elemente prefabricate din 
beton armat. Chiar zilele trecute 
am fost la Petroșani și am vor
bit cu locuitorii acestui bloc. Sînt

— Această fabrică — îmi 
spuse arhitectul Crețoiu — se 
compune dintr-o hală cu patru li
nii tehnologice, o. platformă exte
rioară și — bineînțeles — clă
dirile anexe. Fabrica e destinată 
producției de elemente prefabri
cate mari (ferme pentru acoperiș, 
stîlpi, chesoane) și mici (blocuri 
pentru zidărie, fîșii de plăci).

— Ar fi interesant sa-mi spu
neți ce construcții vor fi ridicate 
acolo ?

— Să le luăm pe rînd, în ordi
nea procesului de fabricație. Mai 
întîî, o platformă pentru depozi
tarea materiei prime (nisip, pie
triș), adusă pe calea -ferată. Ur
mează o stație de sortare și spă
lare a nisipului și pietrișului, o 

care le va transporta
spre centrala de beton, centrala 
de beton afectată halei, hala cu 
liniile tehnologice, depozitul de 
elemente gata, rampa de încărcare 
în vagoane și alte clădiri anexe.

STUDENȚILOR 
DIN CLUJ

Șî pentru că vorbim despre 
elemente prefabricate din beton 
armat, trebuie să spun că printre

foarte mulțumiți. La construirea 
noilor blocuri vom lo’osi elemente 
prefabricate. Aceasta însă depinde 
în mare măsură de producția de 
prefabricate din beton armat...

FABRICA DE CASE
...Depinde de producția de pre

fabricate.
Iată deci de ce se dă atîta 

atenție construirii fabricilor de 
elemente prefabricate din beton 
armat. Intr-adevăr, dacă s-ar 
trece la folosirea masivă a pre
fabricatelor în construcții, prețul 
de cost ar scădea considerabil, 
timpul necesar construirii s-ar 
micșora și el simțitor. Aceasta 
înseamnă că clădirile vor fi fa
bricate în fabrică și apoi montate 
la locul dorit. Iar producția de 
fabrică înseamnă producție în se
rie. Nu va trece mult și vom ve
dea case construite pe... bandă 
rulantă.

Nu, aceasta nu-i o glumă. O 
poate confirma și arhitectul ȘTE
FAN CREȚOIU, cu care am stat 
de vorbă la I.P.C. El e șeful 
proiectant al uneia din fabricile 
de prefabricate din beton, a că
rei construcție a devenit șantier 
regional al tineretului. Este vorba 
de fabrica din Orașul Stalin.

primele lucruri aflate despre că
minul studențesc ce se constru
iește la Cluj, e că se va construi 
în întregime din astfel de ele
mente.

După cum se știe, construcția 
acestui cămin a fost declarată și 
ea șantier regional al tineretului. 
La I.P.C. l-am întîlnit pe arhi
tectul VALENTIN ARVUNESCU 
care a condus proiectarea cămi
nului din Cluj.

— In proiectarea căminului — 
îmi spune tov. Arvunescu — 
ne-am străduit să creăm studen
ților maximum de confort. Loca
tarii căminului vor avea la dis
poziție camere spațioase, lumi
noase, în care se vor odihni sau 
vor studia după orele de cu-s. Din 
ce se compune căminul ? Dinlr-un 
subsol, parter și trei etaje. Sub
solul va fi ocupat de centrala ter
mică, de spălătorie, călcătorie și 
uscătoria de rufe. La parter și 
etaje vor fi camerele. In fiecare 
odaie se vor găsi patru paturi, 
două noptiere, dulap, masă, scau
ne și difuzor — căci căminul va 
fi radioficat. La fiecare etaj sînt 
prevăzute grupuri sanitare, adică 
dușuri, lavoare etc. Tot timpul 
va fî apă caldă.

— Cîte locuri va avea cămi
nul ?

— 324. Trebuie să știți că su
prafața desfășurată a căminului 
va fi de patru mii de metri pa- 
trați. In jurul căminului vor fi 
amenajate spații verzi, iar în a- 
propiere — un parc. Pentru rea
lizarea tuturor acestora, noi aș-

teptăm cu nerăbdare aportul ti
neretului, al brigadierilor volun
tari.

COMPLEXUL 
SPORTIV . 

DIN BACĂU
Vedeți stadionul din desenul de 

mai jos ? Este proiectul realizat 
de un grup de arhitecți, condus 
de arhitectul STELIAN CĂTINĂ. 
Stadionul, care face parte din- 
tr-un întreg complex sportiv, va 
fi construit Ia Bacău, unde de 
mult se simte nevoia ur.ui teren 
de sport motiern utilat.

Șeful proiectant mi-a relatat că 
stadionul este amplasat într.un 
amfiteatru natural astfel că nu va 
mai fi necesară ridicarea unui 
schelet de beton.

Ce anume va cuprinde acest 
complex sportiv? în primul 
rtnd un stadion pentru 15.000 lo
curi, înzestrat cu un teren de fot
bal și o pistă de atletism. Aici 
vor exista vestiare pentru spor
tivi, casă de bilete, bufet. Alătu
rat, se va ridica o hală de sport 
cu o sală de 1.000 de metri pă- 
trați, pentru baschet și volei, cu 
hol, casă de bilete, bufet, vestia
re. Meciurile din sală vor putea 
fi urmărite de 800 de spectatori. 
Tot în cadrul complexului se va 
clădi un pavilion de tir, două te
renuri de volei, un teren de bas
chet, trei terenuri de tenis, o po- 
picărie și un bazin olimpic des
coperit.

— Știați că această construcție 
a fost declarată șantier regional 
al tineretului ?

— Desigur. Am aflat din ziare. 
Brigadierii vor avea de lucru, nu 
glumă. Vor trebui să sape apro
ximativ 800.000 metri cubi de te- 
rasament numai pentru stadion, 
fără să mai vorbim de celelalte 
lucrări. Așteptăm cu nerăbdare 
rezultatele muncii lor.

Și nu numai arhitecții așteaptă, 
dar și sportivii din Bacău, tine
rii din fabricile și școlile orașului 
așteaptă să se poată întrece pe 
terenurile și pistele stadionului 
pe care voi, tinerii brigadieri, îl 
construiți.

★ *
...Hunedoara, Govora, Pe

troșani, Orașul Stalin, Cluj, 
Bacău. Iată numai cîteva 
din șantierele care vă aș
teaptă. Ce construcții minu
nate ! Oțelării și stadioane, 
fabrici și locuințe. Și nu nu
mai în aceste localități. La 
lași și Galați, la București 
și Sighișoara, la Năvo
dari și Ploești, la Bîrlad și 
Turda, la Roman și Făgăraș 
sînt zeci de șantiere, unde 
cu ajutorul brațelor voastre 
se vor ridica uzine, fabrici, 
S.M.T.-uri, G.A.S.-uri, școli 
și case de lpcuit.

lată ce sînteți chemați să 
construiți, tineri brigadieri.

Iată ce șantiere vă așteap-

DAN LAZARESCU j

Intr-e pauză, în vreme ce ma
joritatea deiegatilor la conferin
ța regională U.T.M. Constanța se 
răsptndiseră care pe la bufet, 
care în holul pentru fumat, un 
grup, se pare dintre cei mai ve
seli, prinse a cînta. O tînără însă 
sta abătută la locul ei. Ce să fie 
oare cu ea? O fi prea timidă ? 
Nu cunoaște pe nimeni ? Acestor 
întrebări ani vrut să capăt 
răspuns atunci cînd m-am apro
piat de ea spre a o cunoaște și 
a-i vorbi. De la primele cuvinte 
mi-am dat însă seama că între
bările fuseseră fără rost.

Maria Dineu, tractaristă frun
tașă la S.M.T. Chirnogeni, era 
muncită de cu totul alte ginduri.

— Aș vrea să pipe. Nu mai pot 
sta.

— ?!
— Azi mi-a sosit motorul din 

reparație... Cine știe ce fac. Să 
nu-l pornească vreunul... Totuși, 
n-aș putea pleca?

Insistențele sale „întemeiate" 
au rămas fără rezultat.

Așa am cunascut-o pe tracto- 
rista fruntașă Maria Dineu.

ir

Se scurseseră cîteva zile de a- 
tunci. Precis, cu ce treburi am 
ajuns la biblioteca din Negru 
Vodă, nu știu. Cert este că la un 
moment dat mi-a căzut sub priviri 
o casetă cu fișe ale cititorilor. 
Am prins a le răsroi. Deodată, pe 
una am descoperit un nume cu
noscut. Ce cuprindea această fișă 
și a cui era ?

Fișa cu nr. 215 aparținea trac- 
torlstei Maria D'ncu și din ea 
reieșea că intre 9 aprilie 1955 și 
8 iunie 1955 ea citise o serie de 
cărți de autori cunascuți ca De- 
lavrancea, Dreiser, Petru Dumi
triu, Bubennov etc. în total două
sprezece volume.

Era o simplă fișă de bibliotecă 
dar ea vorbea de lucruri noi, iz
bitor de noi. O fată simplă — o 
tradoristă — citea cu mare 
pasiune operele clasicilor litera
turii romîne și universale, operele 
scriitorilor contemporani din țară 
și de peste hotare. Fișa aceasta 
este un argument ce convinge 
că pentru fetele de la țară a tre
cut vremea analfabetismului sau 
a cărților cu rugăciuni.

Era spre ora primului cînd am 
ajuns la tabăra brigăzii a 8-a de 
I.A.R.-uri de la S.M.T. Chirno
geni, brigadă în care lucrează și

Cititorii ne scriu

Deputății sfaturilor 
populare la lucru
Au trecut cîteva luni de la ul

timele alegeri de deputați în sfa
turile populare. In acest timp în 
orașul Galați mu’.te realizări 
s-au înfăptuit la propunerea ale
gătorilor, cu contribuția lor, a 
deputaților și a comitetului exe\ 
cuiiv al sfatului popular orășe
nesc.

Iată cîteva :

CONDUCTA PENTRU APA 
POTABILA

Cetățenii de pe strada Haznaș 
Florian doreau de mult timp să. 
aibă conductă de apă potabi
lă. De curînd li s-a împlinit 
această dorință. Deputatul Dan 
Alfons a obținut de la sfatul 
popular orășenesc Galați apro
bare penlru instalarea conductei. 
Aooi, cetățenii de pe str. Haznaș 
Florian s-au adunat să sape prin 
muncă voluntară un șanț de 60 m.

Un aport deosebit l-au adus ce
tățenii Tică Gheorghe, Iorgulis 
Panagachi și alții.

LUMINA ELECTRICA
Nu era deloc plăcut să mergi 

noaptea pe întuneric pe strada 
Aurel Vlaicu mai ales iarna sau 
pe timp ploios.

Acum însă cetățenii de pe str. 
Aurel Vlaicu sînt mulțumiți că în 
timpul nopții luminile ard și pe 
strada lor.

Instalarea a 15 lămpi electrice 
pe această stradă este un rezul
tat al propunerilor cetățenilor 
care au fost traduse in viată de 
către Sfatul popular orășenesc 
Galați.

BUCURIE PENTRU CEI MICI

In locul terenurilor virane 
mulți din locuitorii orașului Ga
lați, împreună cu deputății, au 
amenajat parcuri pentru odihnă, 
solare pentru copii etc. Ar fi 
multe de spus despre străduințele 
depuse în fiecare zi de către depu
tatele Panaitescu Mărioara, Zai- 
vei Elena, pentru amenajarea 
unor parcuri in circumscripțiile 
lor. Cu cită nerăbdare au așten- 
tat copiii din circumscripția 30, 
deschiderea solarului din str. Va- ; 
sile Lupu, colt cu str. Apo'on. ; 
Ei au găsit aici un balansoar, un 
leagăn dublu, bănci... Părinții lor, 
împreună cu deputata Zaivei E- 
lena, le-au pregătit de mult a- 
ceastă- bucurie.

NOI UNITĂȚI COMERCIALE

Cetățenii circumscripției elec
torale nr. 32 intimpinau multe 
greutăți în aprovizionarea lor cu 
legume, zarzavaturi.

Deputatul Gheorghe Șerban cu- 
noscînd cerințele alegătorilor săi 
a propus comitetului executiv în
ființarea unui centru „Aprozar" 
pe str. Sindicatelor. Propunerea a 
prins viață. Nu de mult a fost în
ființată aici o piațetă. Una 
la fel a fost înființată și pe 
str. Eliade Radulescu, la propu
nerea cetățenilor din circumscrip
ția nr. 21. Mulțumiți că propu
nerea lor a fost tradusă în viață 
sînt și cetățenii din str. Vezuviu- 
lui, unde s-a deschis o nouă mă
celărie.

Corespondent
ALEXANDRINA GOBJILA 

utemista Maria D ncu. Tinerii 
tractoriști luau masa și mai dis
cutau despre munca lor, despre 
sarcinile și rezultatele din acest 
an. Am luat și eu parte la discu
ția lor și am aflat cu acest pri
lej că utemista Maria D.incu, pe 
lîngă succesul din anul trecut, 
realizarea a 506 hantri în loc de 
328, cit avea planificat și reali
zarea unei economii de piese în 
valoare de cca. 10.000 Ici și cam 
tot atîta la carburanți, a adăugat 
și pe cel al depășirii, planului 
campaniei de primăvară din acest 
an cu citeva procente.

Cînd ultimele farfurii au fost 
spălate și rostuite în dulap, iar 
tractoriștii și tractoristele au ieșit 
să pornească motoarele, am ră
mas cîteva clipe cu Maria Dineu. 
Nu mi-â fost ușor s-o ccnuing să 
vorbească despre viața ei.

— Pînă acum n-am făcut ni
mic deosebit și deci nu văd pe 
cine ar interesa viața mea. To
tuși, în cele din urmă am con-, 
vins-o că, de vreme ce o între
bam, mă interesa.

-‘-Am citit prin ziare și mai 
ales prin cărți că diverși oameni, 
fi? ei tineri sau vîrstnici, cînd 
ajung să realizeze ceva de seamă 
în viață declară celor care-i in. 
treabă: „Toată viața am viiat 
să ajung pitot'*, dacă e un pilot 
vestit; „de cînd eram mic vo
iam să fac explorări pe conti
nente necunoscute", dacă e 
cumva vreun explorator etc. 
De-aș spune și eu același lucru, 
aș minți. A? minți pentru că ori- 
cît ar părea de ciudat, n-am v!- 
sat niciodată cînd am fost mică, 
s-ajung tradoristă.

Terminase școala elementară. 
Toți colegii și aproape toate co
legele Măriei Dineu plecaseră 
care pe la școli, care la diverse 
fabrici. Cu toate că în școală nu 
se descurcase prea greu cu car
tea, ea rămăsese în sat. Părinții 
nu se lăsaseră înduplecați de 
rugămințile Măriei, care ținea 
morțiș să plece la școală. Spre 
toamnă însă, Maria trecea tot 
mai des pe la învățătoarea din 
sat și, plîngtnd, o ruga s-o ajute 
să plece la școală. La întrebări
le învățătoarei: „Unde ai vrea 
să mergi ?“ „Ce vrei să te 
faci ?*‘ fata răspundea doar atît: 
„ Vreau să învăț, mi-e dragă car
tea". Așa s-a intimplat că în- 
tr-una din zile, cînd toți ai casei 
erau plecați la cimp, Maria se 
trezi în poartă cu învățătoarea și 
cu o activistă de la U.T.M.

— Marie, vrei să mergi la 
școala agricolă din Balș?

— Are internat și poți învăța 
carte, a complectat învățătoarea.

Buimăcită de neașteptata ves
te, Maria rămase o clipă pe gin
duri, apoi' cu hotarire în glas 
spuse:

Pășuni noi

De curind stațiunile I.C.A.R. Iați și Tg. Frumos au înfiin
țat in colaborare cu G A S Războteni un punct de sprijin pen
tru experimentarea unor metode sovietice de punere In va
loare a pajiștilor degradate.

Pe dealul Jidăului, In apropiere de Podu Iloaiei, unde au loc 
experiențele, au fost terminate lucrările de pregătire a solului, 
s-au însămânțat mai multe specii de ierburi, s-au aplicat îngră
șăminte chimice, urmărindu-se stabilirea celui mai bun ames
tec de ierburi.

In fotografie: Inginerul agronom Anatolie Grăneanu. șeful 
laboratorului de pășuni al I.C.A.R. Iași, și tînărul inginer agro
nom Pavel Constantin dc la I.C.A R. Tg. Frumos execută la 
pășune lucrări pregătitoare pentru determinarea rezultatelor ex
perienței.

I AGHINEI 
corespondentul „Scânteii tineretului" 

pentru regiunea lași

O discuție
— Dreptul? Fără ce ți-am i 

spus nu merge... •
Doctorului Văetiș îl este • 

„necunoscută" legea care pre- ? 
vede că. pentru copiii sub 16 ?
ani, femei gravide și bolnavi ; 
T.B.C., se dau medicamente în • 
mod gratuit. Și nu vrea să dea ț 
nimic... cînd ești cu mina goa- ? 
lă. Cînd însă... pui gă'ni'e șl ; 
ouăle plocon, pe masa docto- • 
rului, atunci... apar și medica- î 
mentele cerute.

Pînă cînd îi vor „merge" • 
astfel treburile doctorului • 
Văetiș ? întrebarea aceasta ? 
și-o pun de mult țăranii mun- * 
citori din Orășani. Ar trebui 
însă să și-o pună — cu cît • 
mai repede, cu at’.t mai b ne — Ț 
șl secțiunile sanitare ale sfa- : 
turilor populare raional și re- • 
gional. i
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După o corespondență î 
trimisă de LAZAR OPREA f 

•

•
• Și în comuna Orășani, ra- 
: ionul Gura Jiului, ca și în
• alte comune, există un disoen-
• sar medical. Iar la dispensar
• există — cum e și firesc — un 
: medic. Dar dacă acest disnen-
• sar nu se deosebește cu nlnun
• de cele din alte comune, me-
• dicul Gheorghe Văetiș e însd
• cu totul altfel dedt ceilalți.
• medici. De ce ? Vei afla, citito- 
ț rule, acest lucru dacă dis-
• cuți cu Vasile Olteanu, Optra
• Pițichi, Ion Sîrbu sau cu aili
• țărani muncitori din :.at, sau
• dacă te vei afla vreodată la
• el, în cabinet. Vei avea astfel
• prilejul să asculți o discuție
• interesantă: nu despre niscai 
» boli. Nu! Despre cu totul ali- 
i ceva! lată că a venit un țăran
• muncitor la dispensar. Ia să 
: ascultăm și noi puțin:
• — Mi-e copilul cam bolnav.
• D ați-mi...
? — Ai găini, ouă? Vin ai?
• — Bine, dar... Avem drep- 
? tul!.^

— Merg, sigur că merg!
A doua zi* fără a sufla un cu- 

vințel cuiva, cînd cei ai casei ple
cară din nou la cîmp, cu o boc
celuță în mind, Maria a plecat, 
la școală. Și chiar din prima zi 
fata a început să învețe cu nă
dejde, ■ 1» \

După cîteva luni, trimisă fiind 
la practică, Maria a aflat pentru 
prima dată că va trebui să lu
creze pe tractor, că Școala și-a 
schimbat profilul. La început, 
vestea a cam speriat-o. Socotea 
că dacă va deveni tradoristă, nu 
va mai putea învăța. Și ei, care 
ti p'ăcea atît cartea! Cîteva zî'e 
a pHns într-una. în una din zile, 
la insistența instructorului, în
grozită Maria fu nevoită să se 
urce pe tractor. Cînd mina a prins 
vo'anu' și tractorul a luat-o'din 
loc, fata fu cuprinsă de o emoție 
atît de mare, Incit a închis ochii. 
Tractorul duduia și ea avea im
presia că era Intr-un avion care 
se înalță sus, tot mai sus. Dună 
aceea, Maria s-a hrtărît. ,.Da, 
mă fac tradoristă". Și s-a făcut.

Nu împlinise încă 18 ani și 
Maria purta în buzunar carnetul 
de tradoristă și repartizarea sa 
la S.M.T. Chirnogeni. Era bucu
roasă și se simțea mîndră că, 
deși tînără, izbutise să facă ceva 
in viață. Mîndria însă îi fu tul
burată puțin, atunci cînd direc
tor u' hotărî să i se dea un trac
tor în primire. O răspundere a- 
tît de mare o sperie și. plinffînd, 
a refuzat să semneze de primirea 
lui.

Directorul înțelegînd proba
bil, nu a insistat prea mult. în 
schimb, i-a dat tractorul și fără 
semnătură.

Maria muncea de dimineață 
pînă seara, își întreținea motorul 
și totuși mereu avea impresia că 
tovarășii săi nu sîn* mulțumiți 
de ea. de munca ei. De aceea, la 
sfîrșitul campaniei de toamnă a 
rămas foarte surprinsă cînd. la 
cit’rea de către director a listei 
celor evidențiati, își auzi rostit 
și numele ei.

Planul campaniei agricole de 
toamnă pe anul 1952 — prima ei 
sarcină de plan — îl realizase și 
chiar îl depășise. Realizase în 
loc de 105 hantri, 141. Succesul 
acesta, chiar de la începutul acti
vității sale, i-a dat curaj și a 
îndlrjit-o spre a nu-l desminți.

— Voiam cu orice preț, îmi 
mărturisi ea, ca tovarășii mei să 
fie convinși că primul meu suc
ces nu fusese întîmplătcr. $i cred 
c-am dovedit-o.

înțr-adevăr, tîndra tradoristă 
Maria Dineu a dovedit, decadă cu 
decadă, campanie după campanie, 
că-i o tradoristă de nădejde, o 
utemiștă de frunte care-și cu
noaște meseria și muncește cu 
tragere de inimă.

I. ȘERBU

valoroase



i CONDUCEREA COLECTIVA Acolo unde Dunărea
principiu de bază în activitatea U.T.M. cunoaște cele mai frumoase cintece

Statutul organizației noastre 
prevede că : „Organele U.T.M. 
își desfășoară întreaga activitate 
pe baza principiului conducerii 
colective*1.

In legătură cu această prevede
re a avut loc o discuție la Comite
tul raional U.T.M. Tr. Măgurele 
despre . felul cum se respectă 
în activitatea comitetului raional 
principiul conducerii colective.

De la conferința raională din 
aprilie anul trecut și pină Ia con
ferința din anul acesta, plenarele 
s-au ținut foarte neregulat și în 
număr mic. Ședințele de birou în 
schimb au fost foarte numeroase. 
O parte dintre membrii comite-- 
tului raional ■ nu au luat parte 
decît la prima și la ultima ple
nară, iar cu unii membri ai bi
roului raional se întîmplă același 
lucru.

Biroul raional nu a analizat 
decît în două ședințe, în decurs 
de un an, probleme ale vieții in
terne ale organizației. In această 
situație, comitetul raional și bi
roul său nu au exercitat intru- 
totul rolul lor de conducător co
lectiv al activității concrete a or
ganizației raionale ; munca a fost 
condusă de fapt de un grup res- 
trîns de activiști.

Este știut că în fruntea organi- 
rațiilor U.T.M. nu trebuie să 
stea anumite persoane care dau 
dispoziții, cum s-a întîmplat la 
Tr. Măgurele, ci colective formate 
din tovarășii cei mai buni, cu 
multă experiență: comitetul și 
biroul, care folosesc în munca 
lor ca metodă de bază — meto
da convingerii.

Este știut de asemenea că con
ducerea colectivă înseamnă a 
respecta părerile membrilor din 
comitet, ale activiștilor U.T.M., 
înseamnă a lua hotărîri princi- 
fiale, numai după un studiu pro- 
und și o analiză multilaterală a 

problemelor. La Tr. Măgurele e- 
xistă o altă' practică. Pe lîngă 
faptul că unii membri ai comite
tului raional lipsesc regulat de 
la plenare, și aceasta este un 
mare rău, există și un alt aspect 
al încălcării pricipiului muncii 
colective. Este vorba de faptul că, 

■ deși vin lp plenară, membrii co
mitetului nu cunosc în adevăra
tul înțeles al cuvîntului proble
mele care se dezbat, nu iau cuno
ștință de acestea decit cu puțin 
timp înainte de plenară și nu 
pot, practic, să studieze proble
mele, să se pregătească să-și a- 
ducă contribuția la analiza și 
dezbaterea problemelor, precum 
și la elaborarea hotărîrilor.

Cam același lucru se întîmplă 
și în ședințele de birbu. Plenarele 
și ședințele de birou sînt pregă
tite. de regulă, de unul sau doi 
tovarăși din biroul sau aparatul 
comitetului raional șl uneori par
ticipă la pregătirea lor și un alt 
tovarăș din organizațiile de bază 
(dacă se analizează activitatea 
acelei organizații). De exemplu, 
pentru ședința de birou in care 
s-a analizat învățămîntul politic 
al utemiștilor, secretarul care răs
punde de problemele muncii de 
propagandă și agitație a pregătit 
și referatul și proiectul de hotărîri, 
ceea ce a făcut ca analiza să. fie 
superficială. La fel s-a întîmplat 
cu hotărîrile care au fost adop
tate.

Cam același rezultat l-a avut 
și ședința biroului comitetului ra-

principale ale muncii organizației, 
să aplece cu atenție urechea la 
observațiile critice ale activu
lui utemist. Fiind format din 
utemiști strîns legați de ma
sele de tineret, activul utemist '<________ . . ___ , _ ___
reunește o mare experiență. Ex- permitea înrădăcinarea lipsurilor, 
periența practică a multor corni- Existența acestor lipsuri în ac- 

■tete raionale care se sprijină în ttivitatea comitetului și a biroului 
raional nu putea să nu se reflec
te în mod negativ în activita
tea secțiilor comitetului raional, 
cît și în activitatea organizațiilor 
de bază U.T.M. din raion.

Adunările generale ale organi
zațiilor de bază se țin în mod ne
regulat și în majoritatea cazuri
lor sînt pregătite de un număr res- 
Irîns de tovarăși, în special de se
cretari. Problemele care se discută 
în adunări nu sînt cele mai actua
le, sau cele care interesează pe ti
neri mai mult și, din această 
cauză, mulți utemiști nu participă 
la dezbaterea problemelor. Adu
nările sint deseori plictisitoare și 
nu duc la întărirea muncii organi
zației respective. Nu în toate or
ganizațiile de bază există prac
tica raportării în fața membrilor 
U.T.M., asupra felului cum au 
fost duse la îndeplinire hotărîrile 
adoptate în adunarea anterioară 
și fespectațe propunerile făcute de 
ei. Din această cauză, utemiștii 
nu se simt adevărați ștăpîni ai 
organizației lor, ci doar simpli 
spectatori.

Numai așa se explică de ce în 
organizațiile U.T.M. și pionierești 
din școlile din raion stnt foarte 
mari lipsuri în ceea ce privește 
învățătura și educația tinerilor și 
a copiilor.

Nu se poate explica altfel si. 
tuația din organizația U.T.M. de 
cartier din orașul Tr. Măgurele, 
în care din cei 64 de utemiști care 
iau parte regulat la viața de 
organizație, 60 — absolvenți ai 
școlilor medii — nu lucrează 
nimic și pierd timpul intreținîn- 
du-se din munca părinților lor, 
urmărind să capete doar posturi 
de funcționari, ori ceva asemănă
tor, în timp ce alți tineri, cu 
aceeași pregătire, din alte raioa
ne răspund cu entuziasm chemă
rii C.C. al U.T.M. de a merge pe 
șantierele naționale ale tine
retului.

Biroul .raional mai are încă 
multe de făcut în ceea ce privește 
îndrumarea concretă a organiza
țiilor de bază din raion, în mobi
lizarea tineretului la transforma
rea socialistă a agriculturii.

Starea aceasta de lucruri este 
determinată și de faptul că unii 
tovarăși din biroul raional se de
plasează rar pe teren și stau 
puțin timp în mijlocul tineretului.- 

In ultima vreme, la puțin timp 
după conferința raională, biroul 
raional a analizat felul cum se 
oglindește în activitatea sa prin
cipiul conducerii colective, a scos 
la iveală lipsurile și a criticat 
atitudinea sectară din muncă a 
tov. Stoica Gheorghe, secretar al 
comitetului raional, ca și lipsurile 
altor tovarăși și a stabilit măsuri 
concrete pentru îndreptarea lu
crurilor.

Comitetul raional și biroul său 
trebuie să nu uite niciodată de 
acum înainte că principiul con
ducerii colective trebuie să stea 
la baza întregii sale activități.

Anul acesta la conferința raio
nală a fost ales un comitet raio
nal mai larg, format dintr-un 
număr mai mare de utemiști cu o 
bogată experiență în muncă. Gre
șelile și lipsurile care s-au mani
festat pină acum și care mai 
există încă, pot fi lichidate numai 
dacă toți acești tovarăși vor par
ticipa activ la munca de condu
cere a organizației raionale, la 
dezbaterea problemelor care 
puse în discuția plenarelor

Tr. Măgurele mai este mult de 
făcut în această direcție; deoare
ce vreme îndelungată membrii bi
roului nu au luat atitudine hotă- 
rîtă față de lipsuri!? existente, 

lcreîndu-se astfel o situație care

■tete raionale care se sprijină m 
activitatea lor pe activul utemist, 
a dovedii că comitetul raional și 
biroul său, ca un adevărat condu
cător colectiv al tineretului din 
raion,, trebuie să învețe dirț expe
riența utemiștilor, să-și verifice 
planurile și metodele de muncă și 
cu ajutorul activului utemist.

Dacă biroul comitetului raional 
s-ar fi sfătuit cu activul de pro
pagandiști, cu tovarășii care se 
ocupă de învățămîntul politic din 
comitetele organizațiilor de bază, 
cu o serie de cursanți, în legătu
ră cu mersul învăță-mîntului po
litic de organizație în raion și 
cu măsurile ce trebuie luate, dacă 
nu s-ar fi limitat în pregătirea 
ședinței de birou care a analizat 
învățămîntul politic, la activitatea 
secretarului cu problemele de pro
pagandă și agitație, ar fi fost mai 
în măsură să facă o analiză mul
tilaterală și profundă a acestei 
probleme și să adopte cele mai 
bune hotărîri care ar fi dus la îm
bunătățirea muncii.

Activul utemist nu ajută orga
nul numai în ceea ce privește dez
baterea largă și analiza profundă 
a problemelor puse în discuție, ci 
trebuie știut că de energia, de 
combativitatea activului depinde 
ca hotărîrile luate să fie aduse în 
cel mai scurt timp la cunoștința 
tuturor membrilor organizației 
raionale, ca aceștia să fie mobili
zați la îndeplinirea lor.

Dar, caracterul colectiv al con
ducerii nu se limitează la elabo
rarea în colectiv a hotărîrilor, ci 
el constă și în munca comună 
a tuturor membrilor comitetului 
sau biroului raional pentru orga
nizarea maselor de tineri în vede
rea îndeplinirii hotărîrilor care au 
fost adoptate.

Membrii biroului raional U.T.M. 
Tr. Măgurele, în special tovarășii 
Stoica, Macașoiu și Palea, nu 
trebuie să uite că conducerea co
lectivă nu trebuie să se transfor
me într-o piedică a muncii opera
tive. Ei cred că este necesar ca 
și cele mai mici probleme să fie 
rezolvate de ședința biroului 
raional. Operativitatea are o mare 
însemnătate pentru munca noas
tră. Nu esle necesar ca orice pro
blemă să fie discutată obligatoriu 
în ședințele de birou, sau ca fie
care măsură stabilită de primul 
secretar al comitetului raional sau 
alt tovarăș din birou, să fie apro
bată neapărat de ședința biroului 
sau de plenara comitetului raio
nal. Un asemenea sistem ar în
semna înlocuirea muncii practice, 
concrete, pentru îndeplinirea ho
tărîrilor adoptate, cu ședințoma- 
nia, iar munca vie—cu redactarea 
de hotărîri și directive. Este nece
sar ca membrii comitetului si bi
roului .raional să ia parte atît la 
elaborarea . hotărîrilor, cît și la 
munca comună pentru îndeplinirea 
operativă a hotărîrilpr adoptate.

In conducerea colectivă un rol 
principal îl ocupă critica și auto
critica. Prin criticarea severă a 
neajunsurilor în muncă In cadrul 
colectivului, prin complectarea re- 

______  -........ ciprocă a experienței trebuie să se 
ional în care s-a analizat activi- găsească soluții șl hotărîri juste, 
tatea organizației de bază U.T.M_. 
din comuna Cioara. în legătură 
cu creșterea rîndurilor organi
zației și cu încasarea cotizației.

Tovarășii de, la Tr. Măgurele se 
pare că au uitat că conducerea 
colectivă presupune ca organele 
U.T.M. să se sprijină în activita
tea lor pe activul utemist. să se 
sfătuiască cu el fn problemele

a ședințelor de birou și contribu
ind concret la îndeplinirea hotă- 
ririlor adoptate.

Trebuie folosită cu pricepere 
experiența tineretului din raion, 
a activului ulemișt, pentru că este 
știut că muncind și invățînd, ute- 
miștii acumulează o mare expe
riență și pot foarte bine să ajute 
comitetul raional în analiza di
feritelor probleme ale muncii și 
în luarea hotărîrilor juste. Prac
tica a dovedit că experiența și 
priceperea maselor nu poaie li înlo
cuită de experiența nici unui con
ducător, fie cl cit de priceput, 
pentru că luptind pentru îndepli
nirea hotărîrilor, masele își dau 
seama în primul rînd de justețea 
și eficacitatea lor ca și de lipsu
rile acestor hotărîri.

Conducerea colectivă îmbină 
experiența conducătorilor cu ex
periența maselor de tineri, dez
voltă autocritica și critica de jos, 
scoț nd la iveală lipsurile din 
muncă, asigurînd în același timp 
îndeplinirea întocmai și la timp a 
hotărîrilor care au fost adoptate.

Biroul comitetului raional 
U.T.M. Tr. Măgurele va trebui să 
lupte cu toată hotărîrea pentru în
dreptarea lipsurilor, să convoace 
regulat plenarele comitetului raio
nal și ședințele de birou, la care 
trebuie să participe cu adevărat 
toți membrii, să pună ordine în 
ceea ce privește munca cu activul 
utemist și să lupte pentru strân
gerea legăturilor cu masele de ti
neri din raion.

r^unărea este una din cele 
L/ mai mari ape curgătoa

re ale continentului eu
ropean. Ea trece prin șapte 
țări. Dar cîte cintece sînt des
pre acest mare fluviu, care 
udă țărmurile atitor țări, , cine 
ne-ar putea spune ? Din Pă
durea Neagră, din țara lui Jo
hann Strauss și pină la gurile 
sale de vărsare Dunărea e în
soțită în mersul ei tumultuos 
de sute și sute de 
Care sint oare cele 
moașe ?

Tulcenii spun că 
Pleacă bărcile pe apele tulburi 
de aici de la Tulcea pină de
parte la Sf. Gheorghe și chiar 
pină la marea cea cu zări al
bastre. Iar pescarii string în 
năvoade belșugul apelor, și-n 
inimi cîntecele cherhanalelor, 
ale satelor și așezărilor pescă
rești din această parte a Du
nării.

Am auzit la Tulcea o sea
mă de cîntece frumoase aduse 
de bărci de pe întinsul Dună
rii, am văzut jocurile oameni
lor de pe aci.

Ansamblul
de cîntece și dansuri al casei 
de cultură a raionului Tulcea 
e o formație tinără care a luat 
ființă în anul 1952.

Inițiativa a pornit acum pa* 
tru ani din cartierul lipove
nesc al orașului. Cetățenii de 
minoritate națională rusă și 
ucraineană din acest cartier 
au zis; „Vrem să cîntăm, să

cîntece. 
mai fru-

ale lor.

ruso-ucrainean

JAN TUDOR

Pe Constatlr
IX E CURIND s-a încheiat turul campionatului republi- 

can al categoriei A de fotbal. Desfășurarea agitată 
celor 12 etape în care echipele noastre fruntașe au arun

care odată traduse în viată, să 
determine îmbunătățirea muncii 
organizației.

Nu se poate concepe conduce
rea colectivă fără critică și auto
critică ; de asemenea nu se poate 
concepe ca autocritica să nu fie 
urmată de măsuri concrete.

In biroul comitetului raional
sînt 
sau

Mesajul artistic al ansamblului
„Grenzpolizeiu

La fel se poate spune despre ți
nuta artiștilor. Ne-au arătat tf 
nerii, artiști germani că o bună 
ținută a coriștilor nu se obține 
întotdeauna din poziția lor ne
mișcată. Mai apropiată legătură cu 
spectatorii realizează ansamblul 
cînd fiecare corist se mișcă, mi
mează, comunică cu vecinul, în- 
tr-un cuvînt interpretează artistic 
textul muzicii. Datorită acestui 
lucru ne-a încintat fragmentul de 
operă mai sus pomenit, realizat 
fără costume și grimă. Ținuta per
fectă a coriștilor, înalta lor dis
ciplină și pregătire au fost dove
dite prin omogenitatea și armo
nia vocilor, prin intrările Și ieși- 

'rile din scenă — simple, rapide 
și ingenioase — culegînd pe 
drept aplauzele publicului.

Sînt fără îndoială și acestea 
dovezi de tinerețe, după cum și 
însușirea de a simți umorul, de 
a te înveseli spontan și a putea

Grănicerii Germaniei populare 
au trimis în țara noastră mesageri 
tineri să ne tălmăcească cu aju*o. 
rul cîntecului și dansului gîndu- 
rile și sentimentele poporului lor.

Despre ansamblul „Grenzpoli- 
zei“ (conducător: maior Paul 
Schober; dirijor : locot. major Ru
dolf Konig) care cintă și joacă 
zilele acestea pe scenele teatre'or 
noastre de vară, poți spune din 
toată inima că e tînăr. Nu numai 
pentru că fețele artiștilor sînt 
tinere sau pentru că are o istorie 
de trei ani, ci mai a'es pentru felul 
în care ni se înfățișează arta lui. 
Este o dovadă de îndrăzneală, 
inventivitate să pregătești cu tot 
atîta elan cîntece și marșuri ca 
„Noi purtăm armele11 de Fr. 
Gunther sau „Cîntec pentru E/nsi 
Thâ!mann“, alături de gingașe 
imnuri închinate naturii ca frag
mentul din oratoriul „Anotimpu
rile11 de Haydn, de fin cizelată 
muzică de cameră ă lui Mozart 
sau de fragmentul din opera „Țar 
și teslar*1 de Albert Lortzing, ne. 
cesitînd o complexă pregătire a 
vocilor și o mai atentă distribuire să transmiți peste rampă senti- 
a lor. mentul. Simpla anecdotă a cîn-

O scenă din spectacol

tecului popular german „Adam 
și coasta lui" de exemplu, ne-a 
făcut să zîmbim doar. Cind însă 
cei doi soliști — tenorul repre- 
zentîndu-1 pe Adam, basul pe 
dumnezeu — au început să mime
ze, primul admirația pentru fru
moasa creatură ieșită din propria-i 
coastă și speranța că va putea să 
se bucure de tot atîtea frumuseți 
cite coaste are, al doilea șiretenia 
celui ce știe dinainte că peste un 
an Adam va fi cu totul de altă 
părere, hohotele noastre de rîs au 
pornit nestăvilite.

Umorul s-a făcut simțit și în 
dansuri. Foarte ingenioasă, ferită 
de monotonie, ni s-a părut core
grafia mai ales în „Dans pescă. 
resc“ și „Dans vesel marinăresc11.

Impresia de prospețime și na
turalețe ne-au dat-o și piesele din 
repertoriu interpretate în limba ro- 
mînă. Nu atît la accentele străine 
de graiul nostru îți rămînea a- 
tenția, elf la autenticitatea senti
mentelor din poezia despre par
tid de Demostene Botez, la iure
șul bucuriei populare din cintecul 
pentru recoltă de Radu Drăgan. 
Cînd mai apoi parcă s-a impro. 
vizat pe scenă un taraf și solis
tul a început să cînte săltărețul 
„Mi-a spus mama să mă-nsor“ 
impresia de spontaneitate a fost 
și mai pregnantă.

împletit din motive coregrafice 
și cîntece populare germane, po
loneze și cehe, tabloul „Intîl- 
nire prietenească pe graniță11 a 
venit să ilustreze cît de organic 
se simte integrat tineretul Ger. 
maniei populare în familia țărilor 
socialiste, cum nimeni și nimic 
n-a putut să distrugă ceea ce este 
bun și înălțător în sufletul iui și 
cum astăzi îi e nemărginită do
rința de muncă pașnică, de pace și 
prietenie cu toate popoarele.

SUZANA VOINESCU 1

Corul ansamblului ruso- ucrainean din Tulcea
jucăm, vrem să constituim un 
ansamblu".

La început au fost mai pu
țini, azi stnt 120. Ansamblul 
cuprinde cor, echipă de dan
suri și orchestră. Se fac și 
multe deplasări. De curind an
samblul s-a inters de la Con
stanța, după o reușită repre
zentație. Anul trecut s-a făcut 
un adevărat turneu in Moldo
va : Galați, Roman, Bacău,

■ ■ ■

a celor 12 etape în care echipele noastre fruntașe au arun
cat in luptă potențialul de care dispuneau, ne prilejuiește o 
aerie de constatări și învățăminte care trebuie avute in ve
dere pentru retur.

PREGĂTIREA FIZICA

Urmărind pregătirile eehipelnr 
noastre din categoria A ina. 

inlea începerii campionatului, se 
poate afirma că in general ele au 
fost începute din timp în ciuda 
condițiilor atmosferice nefavora
bile din primele luni ale anului 
Acest fapt nu este valabil însă 
pentru colectivele Știința Cluj și 
Dinamo Bacău, care din conside- 

. rente mai mult sau mai puțin jus
tificate au acționat cu întîrziere.

Pornind de la considerația că 
o bună pregătire fizică formează 
premiza desfășurării unui joc de 
calitate din punct de vedere teh
nic și tactic, am putut observa că, 
în majoritatea lor echipele -noa
stre se dovedesc încă deficitare la 
acest capitol.

Mulți jucători ai echipelor noa
stre de categoria A au dovedit slă
biciuni serioase în domeniul pre
gătirii fizice, aceasta cristalizîn- 
du-se în lipsă de viteză, forță, 
rezistență care în cele din urmă 
au influențat și indemînarea. 
Exemple de acest fel au fost: 
Luca, Isac (Știința Cluj), Gref, 
Blujdea (Progresul Buc.), Langa 
(Locomotiva Buc.), Ene, Neagu 
(Dinamo), Drăgan (Energia—Fia- 
căra Ploești), Rodeanu (Locomo
tiva Timișoara), Florea (Progre
sul Oradea), Mercea. Farmati 
(Flamura Roșie Arad), Paraschi- 
va (Energia—Minerul Petroșa
ni), Mazăre (Știința Timișoara) 
etc.

Este evident că jocul modern 
de fotbal nu mai poate tolera a- 
semenea deficiențe care scad din 
puterea de luptă a echipelor, con- 
damnîndu-le la jocuri lipsite de 
dinamism, spectaculozitate și efi
cacitate. Aci revine din nou_ în
trebarea : oare lipsa de pregătire 
premergătoare campionatului in
fluențează o asemenea situație, 
or cauza constă într-o nejudi- 
cioasă dozare a efortului pe par
cursul competiției ?

Noi credem că unii antrenori 
nu aprofundează care stnt posi
bilitățile fiecărui jucător atunci 
cînd se pune problema alcătui
rii loturilor echipei. Numai astfel 
se explică faptul că mulți dintre 
jucătorii citați, deși recunoscuți 
ca necorespunzători din punct de 
vedere fizic, au fost totuși angre
nați în ansamblul echipelor, ceea 
ce a adus prejudiciile semnalate. 
In același timp se poate semnala 
și o lipsă de dozare a efortului 
în pregătirea jucătorilor pe par
cursul campionatului care a dus 
pe unii jucători în situația de a 
nu-și putea valorifica posibilită,. 
țile. Socotim că din acest punct 
de vedere antrenorii echipei Di
namo București au ce-și reproșa; 
de asemenea, jntr-o măsură mai 
mică, și antrenorii C.C.A.

Se impune deci, ca o măsură 
hotărîloare ce trebuie avută în 
vedere, aprecierea obiectivă a ca
lităților fizice de bază ale jucă
torilor. Pentru aceasta trebuie să 
se ia în considerare probele de 
control, care reprezintă criterii 
realiste de apreciere a gradului 
de pregătire fizică.

Introducerea cu curaj a ele
mentelor tinere bine pregătite, 
așa cum s-a procedat la Progre
sul București, Dinamo Orașul 
Stalin, Știința Timișoara și în 
special la Locomotiva București, 
va asigura echipelor noastre o 
notă de vioiciune și în același 
timp un ritm din ce în ce mai 
susținut jocului lor.

ÎMPOTRIVA ȘABLONISMU-

LUI IN CONCEPȚIA DE JOC

constă pe de o parte in marcarea 
strictă a adversarului, vorbind de 
apărare, controlarea egală a tu
turor zonelor terenului și putința 
pentru aiac de a acționa pe un 
front larg, în care extremele și 
centrul atacant să reprezinte fac
torii de concretizare, iar interii, 
îndeosebi, de creație.

In practică însă, cu excepția' 
C.C.A. și într-o măsură a Științei 
Timișoara, Locomotivei București 
și Flăcării Ploești, celelalte echi
pe aplică sistemul într-un mod 
îngust, închistat, șablon, neadu- 
cînd adversarului momenle de sur
prindere. ca urmare a unor ac
țiuni creatoare. Exista tendința 
— și aceasta s-a vădit în tur — 
de a nu acționa pe teren în func. 
tie de adversar. Flamura Roșie 
Arad în jocurile susținute la 
București a arătat o slabă orien
tare in ce privește concepția de 
joc. Pe de o parte din slăbieiimea 
liniei de mijlocași, centrul tere
nului a fost în tot timpul la discre
ția adversarilor, iar pe de altă 
parte datorită combinațiilor ste
rile inițiate de interi, jocul a fost 
aglomerat pe centrul terenului, 
ușurind astfel sarcinile apărăto
rilor.

Nu la fel a procedat Știința 
Timișoara în jocul cu fruntașa 
clasamentului în care — datorită 
raționamentului — studenții ti
mișoreni au învins folosind toc
mai armele adversarului. Sezisînd 
aportul r.e-1 au în jocul echipei 
militare cei doi mijlocași (Onisie 
și Bone) și centrul atacant (Ale- 
xandrescu), timișorenii au luat 
contra măsuri care au avut în 
vedere anihilarea acestora. Urma- 
rea s-a văzut. Pe acest conside
rent, pe lîngă altele, echipa 
C.C.A. s-a dezechilibrat, apăra
rea s-a dovedit penetrabilă, iar 
atacul fără posibilitate de finali
zare a acțiunilor.

Considerăm ca o explicație va
labilă a instabilității echipelor și 
a fluctuațiilor lor de formă toc
mai neluarea în considerație a 
necesității de a, juca variat, crea
tor, în funcție de adversarul ce-1 
au în față.

Un exemplu tipic de joc ste
reotip ni l-a oferit campioana de 
anul trecut, Dinamo București. 
Echipa s-a complăcut într-un joc 
fără orizont, în care acțiunile 
tactice, mecanic aplicate, au 
fost ușor sezisate și răsturnate 
de către echipele adverse. Pare 
surprinzător — însă aceasta este 
realitatea — că o echipă cu jucă
tori valoroși a putut practica un 
fotbal mediocru, confuz și fără 
finalitate. Să urmărim atacul e- 
chipei Dinamo. Interul creator pe 
care îl caută toate mingile îl 
reprezintă Nicușor. Practic, deși 
acesta a dat randament, quinte- 
tul ofensiv a fost fără vlagă, pen
tru că Suru a abuzat de driblin
guri, necăutînd drumul cel mai 
scurt spre poartă, așa cum au fă
cut uneori Anghel și Nițulescu, 
Ene s-a dovedit greoi și lipsit de 
finețe în ce privește execuțiile 
tehnice, iar Neagu, insuficient fi
zic și tehnic.

Constatările desigur nu s'nt 
noi, ele sînt însă cu atit mai grăi
toare Cu cît ne aflăm în condi
țiile in care lipsa de spirit crea
tor fn joc sau neglijarea unuia 
sau altuia din factorii conținutu
lui pregătirii se repercutează în 
modul cel mai vizibil în compor
tarea unei echipe.

fost de 1,35 față de 1,81 realizată 
de înaintările echipelor iugoslave, 
1,53 de cele sovietice și 1,26 de 
cele maghiare îr. actualul cam
pionat.

Dacă față de înaintările echi
pelor din R.P. Ungară înregis
trăm o medie mai bună, aceasta 
explicabilă prin forma slabă a 
acestora, comparativ cu fotbaliș
tii iugoslavi și sovietici înregis
trăm nsă serioase rămîneri in 
urmă.

Ar fi nejust să nu recunoaștem 
că echipe ca C.C.A. și Locomoti
va București au avut un aport 
substanțial în obținerea mediei. 
Aceri aport se datorește modului 
simplu și impetuos de a acționa 
al înaintărilor respective.

De remarcat că 52 de goluri în
scrise de ambele înaintări în r 
cele 11 etape reprezintă 27 Ia Z) 
sută din totalul golurilor marcate J 
în turul campionatului. i

In general se resimte încă o j 
stare nesatisfăcătoare, înaintările \ 
practicînd un joc steril, ineficace, \ 
nereușind să fructifice acțiunile \ 
inițiate. Un exemplu concludent \ 
de incapacitate îl reprezintă linia J 
de atac a echipei Locomotiva Ti- \ 
mișoara care în 11 meciuri a mar- \ 
cat doar 7 goluri 1 Nu mai puțin \ 
îngrijorătoare este situația în jo- J* 
cui înaintărilor echipelor Dinamo \ 
Bacău, Știința Cluj, Dinamo O- \ 
rașul Stalin și Progresul Oradea.

Antrenorii acestor echipe și în ~ 
general ai formațiilor din cate
goria A trebuie să gîndească îr. 
mod serios asupra acestei situații 
care de fapt a constituit obiectul 
de căpetenie al analizei și dezba
terilor atît ale conferinței anuale 
a Comisiei centrale de fotbal cît 
și a antrenorilor.

A combina la infinit și nu a 
acționa inteligent, derutant, a 
nu-ți crea superioritatea numeri
că și îndeosebi a nu o vă'orifica 
înseamnă a denatura sensul jocu
lui de fotbal, al întrecerii, a spec
taculozității sale.

Trebuie renunțat cu hotărîre și 
consecvență la menținerea în e- 
chipă a jucătorilor fără perspec
tive, la improvizațiile de moment 
și la formele de atac „surpriză*4, 
de la etapă la etapă.

Antrenorii să dedice un timp 
însemnat din partea fundamen
tală a lecțiilor de antrenament, 
temeinicei pregătiri a înaintașilor 
care trebuie să devină șuteri de 
clasă.

Să fim convinși — și turul 
campionatului a reafirmat-o — 
că jucătorii liniilor de atac nu 
vor rcyși să se achițe de înda
toririle lor decît în măsura în 
care au fost pregătiți corespun
zător.

Este limpede că Suru, Avasili- 
chioaiei, Dragoman, Florea și 
alții nu vor putea să marcheze 
goluri manevrînd exagerat de 
mult mingea și neținînd cont că 
prin aceasta își reduc putința de 
a trage, dînd în acest timp po
sibilitatea adversarului să inter
vină.

Concluzia este neschimbată: 
atacuri omogene, cu accent mare 
pe concretizarea acțiunilor desfă
șurate pe aripi prin aportul cons
tructiv, creator al interilor și mij
locașilor.

I

VALOAREA ÎNAINTĂRILOR
NOASTRE

Jocul echipelor de categoria A 
se întemeiază pe sistemul 

W.M. Aceasta presupune ca echi
pa să joace in apărare cu trei 
jucători pe linia de fund iar în 
atac cu centrul șl extremele pe 
aceeași linie și interii retrași. Ra
țiunea sistemului folosit la noi

Despre aceasta trebuie să vor
bească acțiunile concretiza

te în turul campionatului de 
către atacanții echipelor noas
tre. Dacă comparăm sub acest 
unghi situația noastră cu cea a 
campionatelor , din alte țări 
vom vedea că din punctul de 
vedere al eficacității media golu
rilor înscrise la fiecare meci a

★

Am intrat în pauza dintre tu
rul și returul campionatului cate
goriei A, prilej de a adînci rezul
tatele efortului din prima jumă
tate a sezonului.

Conducerile secțiilor de fotbal, 
antrenorii și jucătorii formațiilor 
noastre fruntașe trebuie să medi
teze 
Prin 
cărei 
treze 
telor 
persistă îr.că : 
orice preț“. Esențialul îl consti
tuie îmbunătățirea calității jocu
lui și aceasta trebuie să se expri
me prin acțiuni pe cît de specta
culoase, pe atît de bine gîndite și 
eficace.

Iată cîteva premize de la care 
considerăm că trebuie pornit în 
returul campionatului republican 
al categoriei A dș fotbal.

S. SPIREA

asupra activității viitoare, 
jocul lor, componenții fie- 
echipe trebuie să demons- 

că se ridică deasupra punc- 
de vedere înguste care mat 

„două puncte cu

lași... Ansamblul colindă des 
și prin sătucurile de pescari 
de pe Dunăre, unde și-a ciști- 
gat mare faimă.

In aceste zile, coriștii, soliș, 
tii. dansatorii, instrumentiștii 
ansamblului se pregătesc de 
zor pentru al IV-lea Concurs 
al echipelor artistice.

Intr-o zi de repetiție înfri
gurată i-am văzut pe artiștii 
amatori din Tulcea la lucru.

Cred că nu greșesc oamenii 
de pe aici spunind că cele 
mai frumoase cintece care se 
aud pe malurile Dunării iși au 
lăcașul la ei.

„încet, încet iși poartă Du
nărea apele" — cintă corul și 
auzi parcă aievea murmurul 
apelor,

„De ce-i iarba verde ?“ este 
unul din minunatele cintece 
culese din Delta Dunării. „Cu
tiuța" e un cintec vesel care 
te face să rizi cu hohote. „Du- 
ned", „Beriozca" și alte minu
nate cintece rusești și ucrai
nene, sint interpretate cu mult 
simț de coriști și soliști.

Pe scenă a apărut echipa i: 
dansuri. „Dansul fetelor", 
„Polca-ucraineană" și .Drn- 
sul căzăcesc" sint totdeauna 
bisate la reprezentații. Iar in 
ce privește pe cel d!n orches
tră, ei și-au clștigat o faimă 
meritată. Acordeoniștii și ghi- 
tariștii mai ales sint cunoscuti 
in toate cherhanalele pină la 
Sf. Gheorghe.

Dar cine sint oamenii aceș
tia inimoși care fac parte din 
ansamblul ruso - ucrainean ? 
Sint muncitori din întreprin
derile Tulcei. gospodine, func
ționari, tineri și bătrini, care 
iubesc cintecul și dansul. Să 
facem cunoștință cu etțiva 
dintre ei:

Marfa Alexandrov e o vădu
vă In vtrstă de vreo 50 <fe ani; 
părul ei castaniu a început să 
încărunțească. Cu vreme in 
urmă a fost pescăriți, acum e 
muncitoare la „Halele frigori- 
fere". Marfa Alexandrov vine 
la fiecare repetiție și repre
zentație. Ea e una din cele

mai vechi membre ale ansam
blului; a făcut parte și din 
comitetul d? inițiativă. Dar, 
împreună cu ea la ansamblu 
vine și fiica ei, Evdockia.

Sint mulți cei care activea
ză în ansamblu cu toată fami
lia. Așa e, de pildă, cizmarul 
M. Alexandrov de la coopera
tiva „1 Mai", care vine cu so
ția lui, Dunea.

Ivanov Martin lucrează la 
dubăria șantierului naval. E 
membru al corului din 1954 
împreună cu nevastă-sa, Aga- 
fia. El mi-a povestit următoa
rea istorioară nostimă. Soția 
lui e îndrăgost'tă de cintec, 
de ansamblu. Lasă și gătitul 
mîncării și alte treburi casnice 
și merge la cor. Chiar la înce
putul activității în ansamblu 
soția sa Agafia a născut un 
copil. Cineva trebuia să rămi- 
nă acasă să a:bă grijă de mi
cuț. Cine credeți că a f^st sa
crificat ? In tot cazul nu Aga
fia., ci bărbatul ei. Numai dună 
ce copilul (ț mai crescut, Iva
nov Martin și-a reluat locul 
în cor. Tare mult a mai ttnjit 
după ansamblu și mai ales 
după cintecul acela care-i pla
ce așa de mult: ,,Urlă fur- 
tunail.

Tot aci îl putem înttlni pe 
du barul Serghei Alexandrov, 
unul din cei mai tineri mem
bri ai ansamblului. D* fapt 85 
la sută dintre membrii acestui 
ansamblu sint t nerl.

L-am văzut pe Serghei lu- 
crînd la o barcă. Mina ti um
bla uimitor de repede. Tova
rășii săi de muncă spun însă 
că este mai iute la picior. Ser
ghei este cel mai bun artișt 
al echipei de dansuri.

Tipograful Vasile Papado- 
pol e mandolinist, mecanicul 
Mihai Leonov e unul din re- 
numiții soliști, marangozul 
Pavlov Raiciu e corist, tmple- 
titoarea de plase Domnica O- 
sipov și multe alte tinere fete 
ds la atelierul pentru confec
ționarea sculelor pescărești 
sînt coriste.

Aceștia sint o parte dintre 
artiștii amatori. oam°ni iubi, 
tori ai clnteeului și dansului 
din orașul dunărean.

In timpul liber ei se îmbra
că pitoresc, fetele în fu'te 
lungi, colorate viu, eu b’upe 
largi și batic de mătase pe 
cap, băieții în oantahni negri 
și bluze căzăcești și dur 
minunatele cîntece pe drumul 
Dunării.

Am cunoscut și doi tnvăță- 
trri de la șeoala rusă: Gke r- 
ghe Simion șl Ion Vă'uță (di
rectorul școlii) care cu multă 
trudă și migală culeg fo’clo
rul de pe malurile Dunării.

Curind ansamblul va porni 
spre așezările pescărești, spre 
Sulina, Muhmudip, Jurilavcfl 
și alte părți, să ducă înapoi 
cintezele earț au fost cu’ese 
de pe aici, acele cintece deși 
pre care localnicii spun că 
sînt cele mai frumoase dintre ? 
toate pe care le cunoaște Du- ( 
nărea în mersul ei lung și c 
obositor pină la vărsare. (

ȘT. HALMOȘ \

Declarația savantului german 
Georg Wittig

pe care o am despre utilitatea 
schimbului de experiență și con
tactului între oamenii de știință, 
a legăturilor culturale în general, 
a legăturilor turistice și de altă 
natură.

Cred că schimburile științi’ice 
și culturale dintre țările noaslre 
se vor putea intensifica și eu per. 
sonal fac tot posibilul pentru a- 
ceasta. De aceea am ți venit 
aici, iar anul trecut am participat 
la un congres in R. P, Ungară. 
După cum sint informat In toam
nă un reprezentant al Unlversită. 
ții din Heidelberg va veni în țara 
dumneavoastră pentru un congres 
medical.

Părerea mea este că coexistența 
pașnică între țări nu trebuie În
țeleasă numai în sensul de a 
trăi alături unii de alții, ci a trăi 
împreună unii cu alții. In fe tii 
acest» va fi înlăturat mai sigur 
pericolul războiului, pentru că n ci 
un popor nu dorește războiul. Cit 
despre oamenii de știință lucizi, 
ei nu pot îi decît pentru pace, 
pentru că numai în condi'ii de 
pace este posibil progresul știin
ței, spre binele omenirii.

La sesiunea generală științi
fică a Academiei R.P.R. care s-a 
încheiat recent, a participat și 
profesorul Georg Wittig de la U- 
niversitatea din Tiibingen (R.F. 
Germană), savant cu renume 
mondial, specialist in chimia or
ganică.

înainte de a părăsi țara, profe
sorul Georg Wittig a declarat 
unui corespondent al Agenției 
„Agerpres" următoarele :

Am participat cu plăcere la se
siunea Academiei R.P.R. și pot 
spune că am în'.îlnit aici un spirit 
științific ce merită să fie subli
niat. Am luat parte la lucrările 
secției de chimie. Comunicările 
prezentate au fost la un nivel 
ridicat. Atît din contactele pe 
care le-am avut în cadrul sesiu
nii cit și din vizitele făcute U 
Institutul de chimie condus d< 
academicianul Cosiin Nenițescu, 
m-am convins că nivelul studiilor 
și cercetărilor în chimie este înalt 
și cred că in momentul cînd veți 
avea o âparatură mai bogată 
veți obține rezultate și mai im
portante.

Participarea mea la sesiunea 
Academiei reflectă și convingerea

al marinarilor
Pe adresa Clubului internațio

nal al marinarilor din portul Con
stanța sosesc numeroase scrisori 
prin care echipajele vaselor străi
ne exprimă mulțumiri pentru fap
tul că au putut petrece în mod 
plăcut timpul liber cu prilejul 
trecerii prin port. Asemenea scri
sori au fost primite din partea 
echipajelor vasului francez „Bur- 
gogna", vasului finlandez „Rag- 
ny“ și ale altor vase.

In perioada august 1955 — 
iunie 1956 Clubul internațional 
din portul Constanța a organizat 
peste 130 de manifestări la we 
au participat circa 8.000 de ma
rinari de pe diferite vase străine

Clubul internațional 
din Constanța

Manifestările organizate dc 
Clubul internațional de la Con
stanța au daj prilejul ca mari
nari din diferite țări să se cunoa
scă mai bine și să lege prietenii 
trainice. Vorbind despre manifes
tările la care au luat parte, nu
meroși navigatori străini, ca of;, 
țerul secund Hundsen Mate de pe 
vasul danez „Arland" și alții 
și-au exprimat recunoștința pen
tru grija și sentimentele priete
nești cu care au fost înconjurați 
in timpul șederii lor în țara noa
stră și au arătat că astfel de în
tâlniri contribuie la întărire» 
prieteniei între popoare, la întări- 
rea păeii.

Schimburi de delegații studențești
Institutul medlco-iarmaceutic 

din Cluj și Universitatea de me
dicină din Debrețin, R.P. Ungară, 
au organizat un schimb de dele
gații de studenți în vederea prac
ticii de vară.

In cadrul acestui schimb, o de
legație de 40 de studenți de la 
Institutul medico-farmaceutic din 
Cluj condusă de conf. Alexandru 
Opriș. decanul facultății dp me
dicină generală, a plecat spre De
brețin.

Totodată, la Cluj a sosit 
legație de 40 de studenți 
Universitatea de medicină 
Debrețin condusă de dr. A. Gyon- 
gyossy.

In timpul șederii la Cluj, pe 
lîngă practică, studenții maghiari 
vor lua parte la activitatea clu
bului studențesc de vară, vo; vi
zita întreprinderi și instituții cui. 
turale și științifice.

(Agerpres)
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Sărbătoarea poporului
Astăzi poporul mongol est# 

în • sărbătoare. în stepe și în 
munți, în sate și orașe, bă- 
tr ni și tineri sărbătoresc a 
35-a aniversare a revoluției 
populare.

...11 iulie 1921. In mod fes
tiv la Urgu (așa se numea 
pe atunci capitala țării) era 
instaurat guvernul 
Actul acesta era

mongol
popular. 

rezultatul

revoluției Izbucnite în Mongo
lia împotriva asupririi feuda
le, sub Influența Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, 
înfăptuite doar cu cîțiva ani

înainte în țara vecini 
sla Sovietică.

Triumful revoluției a-a 
forat înțelepte] conduceri 
Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, în frunte cu 
Suhe-Bator și Cioibalsan.

La început condițiile inter
ne din țară erau de așa na
tură, îneît guvernul popular 
mongol a hotărît să mai men
țină monarhia, bineînțeles cu 
puteri îngrădite. “ 
s-au lăsat puteri 
doar în domeniul 
Puterea hanilor, al 
ponent era monarhul, a fost 
desființată. N-a trecut mult 
însă și în 1924 regele a fost 
alungat de la tron, iar Mon
golia a devenit prima Repu
blică Populară din lume.

Au trecut anî. R.P. Mongolă 
a devenit, dintr-o țară extrem 
de înapoiată, un stat cu o e- 
conomîe și cultură in conti
nuă dezvoltare. Ocupația de 
bază a populației țării a fost 
și este creșterea vitelor. Astă
zi șeptelul a crescut de 2,5 ori 
față de anii dinaintea puterii 
populare. Mongolii, ne vremuri, 
pribegeau cu familiile și vitele 
lor din loc în loc în căutarea 
pășunilor. Cultura plantelor 
era ca și inexistentă. Actual
mente se face agricultură pe 
terenuri a căror suorafață e 
mereu în creștere. Numai în 
ultimii cîțiva ani suprafața 
cultivabilă a țării a crescut 
de 170 de ori. Mii de țărani 
muncitori din R.P. Mongolă 
sînt organizați în cele 240 de 
asociații de cultivare a pă- 
tnînfului.

O mare dezvoltare a luat-o 
In anii de după revoluție șl 
industria. Dacă cu 35 de ani 

în urmă Mongolia nu avea

TELEGRAMA
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nlcl un fel de fabrici, astăzi 
în complexul economiei na
ționale, aproape jumătate din 
valori sînt produse în indus
trie. Primul loc în cadrul in
dustriei îl ocupă cea alimen
tară, care numără peste 
de întreprinderi. Paralel
dezvoltat .și cultura. In Mon
golia anterevoluționară doar 
unul dintr-o sută de locuitori 
știa carte. Acum numărul a- 
nalfabeților a devenit infim. 
La Ulan-Bator, capitala țării, 
există o universitate creată 
acum 14 ani, în care studia
ză 1.5G0 de studenți, precum 
și numeroase alte institute su
perioare, fără să mai vorbim 
de școlile elementare și medii 
unde învață mii de elev* 
Toate aceste succese se dato- 
resc luptei pentru o viață mal 
fericită dusă de poporul mon
gol, în frunte cu 
Ponular Revoluționar 
gol.

Tineretul Mongoliei 
lare participă cu avînt 
ceastă luptă pentru un 
luminos. Forțele sale sînt mo
bilizate de Uniunea Tineretu
lui Revoluționar, care numără 
peste 43.000 de membri.

Nu sînt decît 35 de ani 
de cînd tinerii și femeile Mon 
goliei nu se bucurau de nici 
un drept. In noua Mongolie 
și tinerii și femeile au drep
turi egale. Multe nume de ti
neri și tinere fruntașe în mun
că ca Tomorbator, brigadier 
la combinatul „Cioibalsan", 
Tevenjav. tnără mulgătoare, 
Sanghe, Togontomov, Sniaam- 
suren, tineri păstori 
alții, — au devenit 
în întreaga țară.

Astăzi poporul 
este în sărbătoare, 
cu toate popoarele marii fami
lii a lagărului socialist, inimi
le noastre sînt pline de 
na sărbătorii poporului frate 
mongol. Primiți dragi 
mongoli, la sărbătoarea voa
stră, salutul frățesc al tineri
lor din R.P. Romînă. ’

IN PRIMA FOTOGRAFIE: 
pionieri mongoli citesc numă
rul proaspăt al revistei lor, 
pe care tocmai l-au primit.

TN A DOUA FOTOGRAFIE: 
Piața Centrală din Ulan- 
Bator cu statuia -conducătoru
lui. revoluției mongole, Suhe- 
Bator.

Ambasadorul R. P. R. la Ulan Bator ți-a prezentat 
scrisorile de acreditare președintelui Prezidiului Marelui 

Hural Popular ăl Republicii Populare Mongole

Convorbirea reprezentanților 
C.C. al PX.U.S.

cu conducători ai P.C. 
dm Marea Britanie

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 10 iulie a 
avu* loc la Comitetul Central al 
P.C.U.S. o convorbire cu condu
cătorii Partidului Comunist din 
Marea Britanie care se află Ia 
Moscova.

La convorbire au participat 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S., P. N. Pospelov-, 
secretar ăl C.’C. al P.C.U.S., B. N. 
Ponomarev, membru al C.C. ai 
P.C.U.S., Harry Pollitt, președin
tele Comitetului Executiv al Par
tidului Comunist din Marea Brira- 
nie, John Gollan. secretar gene
ral al Partidului Comunist și Bert 
Ramelson, membru al Comitetu
lui Politic al Comitetului Execu
tiv al Partidului Comunist.

Convorbirea dintre reprezentan
ții celor două partide frățești s-a 
desfășurat în spiritul prieteniei 
sincere și al solidarității.

★

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : La IO iulie 
Prezidiul Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice a oferit tin prînz cu pri
lejul vizitei îr? Uniunea Sovietică 
a conducătorilor Partidului 
munist din Marea Britanie.

—OQO—

Co-

In 24 de ore
MOSCOVA.—La 10 iulie a avut 

loc la Kremlin b convorbire între 
K. E. Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., N. A. Bulganin, preșe
dintele Consiliului de Mir.iștri al 
U.R.S.S:, N. S. Hrușciov, mem
bru al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S,, și D. T. Șepi- 
lov, ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S..și majestatea sa șa- 
hinșahul Iranului, Mohammed 
Reza Pahlevi:

TOKIO. — După cum anunță 
posturile de radio japoneze, s-a 
terminat numărătoarea voturilor 
în a egerile pentru Camera consi
lierilor a parlamentului japonez, 

■care au avut loc la 8 iulie. Re
zultatele alegerilor au arătat că 
partidul liberal-democrat aflat la 
putere a pierdut un loc și în pre
zent are în Camera superioară 
121 de mandate din 250. Princi
patul partid de opoziție — cel so
cialist — a repurtat un succes 
considerabil, mărindu-și cu 13 
numărul mandatelor. E| are în 
prezent 81 de mandate. Partidul 
Comunist din Japonia a întrunit 
în alegeri aproape 1.150.000 de 
voturi sau 3,9 la sută din totalul 
voturilor și dispune în Camera 
consilierilor de două mandate 
dintre care unul este deținut de 
Sandze Nosaka, prim secretar al 
C.C. al partidului comunist.

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 11 iulie 1956

Mesajul adresat de A. Eden 
lui N. A. Bulganin

MOSCOVA 10 (Agerpres). — nul englez, el va depu-ne ca 
TASS transmite mesajul adresat pînă acum toate eforturile 
de sir Anthony Eden lui N. A. 
Bulganin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. :

Vă mulțumesc pentru mesajul 
dv. din 6 iunie în problema de
zarmării. După cum ați subliniat, 
am declarat la 17 mai în Camera 
Comunelor că salutăm comunica
rea guvernului dv. că intențio
nați să reduceți efectivul forțelor 
armate. ,sovietice. In ceea ce r.e 
privește âm și efectuat în ultimii 
trei ani reduceri însemnate ale 
efectivului forțelor noastre arma
te. Desigur că am efectuat redu
ceri și mai însemnate după cel 
de al doilea război mondial.

Personal, consider că o redu
cere unilaterală de acest gen este 
folositoare. Totuși, nu cred că ea 
însăși ar fi suficientă pentru ca 
îrerederea și securitatea interna
țională să se întărească așa cum 
dorim noi. Pentru a contribui la 
o asemenea încredere, este ne
cesar ca dezarmarea să se efec
tueze pe baza unui acord inter
național care să prevadă un con
trol și o inspecție eficace și mă
suri corespunzătoare de apărare 
împotriva unui atac prii? surprin
dere. *

In ultimii zece ani puterile oc
cidentale au căutat cu perseve
rență să realizeze un asemenea 
acord. In ceea ce privește guver-

Șl 
capînă acum: ,___

prin intermediul Națiunilor Uni
te să se asigure realizarea unui 
acord privitor la limitarea și re
ducerea armamentelor și la ins
tituirea unui control asupra lor, 
inclusiv arma atomică. Perseve
rența în activitatea Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare și a 
subcomitetului ei este necesară 
pentru a realiza un acord care 
să asigure securitatea tuturor cu 
ajutorul unui sistem de control 
internațional corespunzător.

Nu consider ca realizabilă exa
minarea în mod izolat a acelei 
părți din propunerile dv. care se 
referă la Germania. Mă voi stră
dui cu perseverență să găsesc 
mijloace pentru reducerea forțe
lor armate și a armamentelor. 
Dar, pentru a asigura o adevă
rată slăbire a încordării în Euro
pa este necesar totodată ca po
poarele Europei occidentale să-și 
dea seama că garanțiile existente 
pentru securitatea lor se mențin.

Pe de altă parte, măsuri largi 
care să țină seama atît de dezar
mare, cît și de problemele poli
tice urgente, în special reunifica- 
rea Germaniei, ar face cu putin
ță un adevărat progres. Voi 
gata întotdeauna să acord în 
mita posibilităților mele orice 
jutor în această privință.

EDEN
va vizita U.R.S.S. 

în mai 1957

fi 
li- 
a-

Dezvăluirile unui fost spion american
BERLIN, 10 (Agerpres). — După ce a subliniat că activitatea 

A.D.N. transmite: La 10 iulie a acestor dușmani era îndreptată nu 
1 Berlin o conferință numai împotriva R. D. Germane, 

r ‘ a comunicat
de, presă de pe lîngă primul mi-, că s-a dezvăluit participarea di- 
nistru al R. D. Germane la care rectă a criminalilor prinși la pro- 
au participat reprezentanți ai pre- vocarea organizată la Poznan, 
sei germane și străine.

In cadrul conferinței Ie pr^să 
a făcut o declarație Horst Hesse, 
fost colaborator al serviciului de 
spionaj american, care a trecut 
recent în R. D. Germană.

H. Hesse a arătat că pînă în 
ultima vreme a lucrat ca colabo
rator cu funcții de răspundere la 
una din filialele serviciului de 
spionaj american din orașul 
Wurzburg. El a hotărît să înce
teze colaborarea cu această orga
nizație criminală, a ‘ 
R. D. Germană și s-a 
de bună voie în fața 
securității statului.

După ce a prezentat 
date documentate, 
vorbit despre 
nală de spionaj a 
spionaj americane 
nează din Germania occidentală.

In cadrul conferinței de presă 
a luat cu'vîntul colonelul Borman, 
reprezentantul Ministerului Secu
rității statului al R. D. Germane. 
El a amintit declarația primului 
ministru al R. D. Germane, 
O. Grotewohl, în care s-a arătat 
că în ultima vreme organele secu
rității statului au făcut inofensivi 
un mare grup de agenți și spioni.

avut loc
de presă organizată de serviciul ci și a Poloniei, el a

la

MOSCOVA 10 (Agerpres) — 
TASS transmite: In aprilie 1956 
în timpul vizitei în Marea Brita- 
nie, tovarășul N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. și tovarășul N. S. 
Hrușciov, membru a! Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. au 
adresat în numele guvernului 
U.R.S.S. o invitație lui sir An
thony Eden, primul ministru al 
Marii Britanii, de a vizita Uniunea 
Sovietică împreună cu dl. Selwi-n 
Lloyd, ministrul Afacerilor Ex
terne și cu alți oameni de stat 
englezi, la o dată care îi va con
veni. Această invitație a fost ac
ceptată ; s-a hotărît totodată ca 
data vizitei să fie stabilită ulte
rior.

La 10 iulie, sir Anthony Eden 
a făcut în Camera Comunelor ur
mătoarea declarație:

„In timpul recentei vizite a con
ducătorilor sovietici în Regatul 
Unit, ministrul Afacerilor Externe 
și cu mine am acceptat invitația 
de a face după un timp oarecare 
o vizită de'răspuns în Uniunea 
Sovietică. In prezent s-a căzui 
de acord ca vizita să aibă loc în 
mai 1957 și se presupune că vom 
pleca din Anglia la 5 mai. Vizita 
noastră în Uniunea Sovietică va 
dura aproximativ 10 zile.

Ministrul Afacerilor Externe și 
cu mine sperăm să reluăm în 
timpul acestei vizite tratativele 
noastre cu conducătorii sovietici. 
Cred de asemenea că vom avea 
posibilitatea să vizităm Leningra
dul și eventual, alte regiuni ale 
Uniunii Sovietice4*.,

Umanism

trecut în 
prezentai 
organelor

numeroase 
H. Hesse a 

activitatea crimi- 
servicii'.or de 

car-e acțio-

Bună parte a Africii de Nord 
este frămîntată de evenimente 
zguduitoare. Pe țărmul meditera- 
nian al Africii mai curg valuri de 
*înge, pier mii de oameni uciși de 
gloanțe și bombe.

Dar iată, se mai găsesc cîte 
unii pe care-i mișcă ceea ce se 
întîmplă acolo și iau măsuri ur
gente pentru... protecția anima
lelor.

Da, da, nu-i o greșeală de tipar, 
citiți chiar așa : protecția anima
lelor. ’

De curînd ziarul englez „Ti
mes" publica un anunț ce suna 
în felini următor: „Dacă aveți 
un fiu care și-a făcut sau îșî face 
serviciul militar în Africa de 
Nord, -el vă poate povesti despre 
cruzimea revoltătoare cu care

sînt tratate acolo animalele (dar 
ce ar mai putea istorisi despre 
cruzimile împotriva oamenilor 1— 
n. r). Societatea pentru Protec
ția 'animalelor din Africa de 
Nord și-a luat sarcina de a duce 
lupta împotriva tuturor manifes
tărilor de cruzime din Africa de 
Nord față de animale (oamenii, 
doar n-au nici o importanță — 
n.r.). Ea și-a propus, în același 
timp, să vină în ajutorul anima
lelor bolnave".

l.uați acum și comparați acest 
anunț patetic și plin de „uma
nism" cu informațiile lapidare 
care apar în ziare și care grăiesc 
cam așa: „Eri au avut.-loc noi 
ciocniri în Algeria. Au fost omo- 
rîți 6 patrioți, iar alți 15 au fost 
arestați".

Și nu mai e nevoie de nici un 
comentariu...

Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Popu
lare Mongole.

Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mon
gole.

Comitetului Central al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol.

In numele popoarelor Uniunii Sovietice, Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. și Comitetul 
Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice vă trimit dum
neavoastră și poporului mongol salutări frățești și călduroase feli
citări cu prilejul sărbătorii naționale — cea de-a 35-a aniversare 
a Republicii Populare Mongole. In anii puterii populare oamenii 
muncii din Mongolia au înfăptuit sub conducerea Partidului Popular 
Revoluționar și a guvernului R.P. Mongole profunde transfor
mări democratice și sociale, au pus temelii trainice dezvoltării 
țării pe drumul socialismului și au obținut mari succese în con-» 
strucția de stat, economică și culturală a Republicii.

In cej 35 de ani de existență independentă în Republică au fost 
create întreprinderi industriale, s-a format o clasă muncitoare și o 
intelectualitate muncitoare națională, a crescut considerabil bună
starea oamenilor muncii. Au fost obținute succese în domeniul dez
voltării creșterii vitelor.

împreună cu Uniunea Sovietică, cu Republica Populară Chineză 
și cu celelalte țări socialiste, Republica Populară Mongolă aduce 
o contribuție activă la lupta pentru pace și pentru slăbirea încor
dării internaționale. Politica iubitoare de pace a statului mongol 
se bucură de recunoștința și sprijinul a o serie de țări din Europa 
și Asia.

In ziua glorioasei sale aniversări popoarele din Uniunea Sovie
tică doresc în mod sincer poporului mongol noi succese în lupta 
pentru traducerea în viață a ideilor marxism-leninismului, pentru 
înflorirea Mongoliei noi socialiste, pentru consolidarea păcii între 
popoare.

Să se întărească și să se dezvolte colaborarea frățească și prie
tenia veșnică de nezdruncinat dintre popoarele Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Mongole.

Prezidiul Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste. .

Consiliul de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste., 
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Recepția oferită de N. A. Bulganin 
In cinstea lui Kim Ir Sen

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: la 9 iulie, N.A 
Bulganin, președintei^ Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a ofe
rit în Marele Palat al Kremlinu
lui o recepție în cinstea tovară
șului Kim If Sen, președintele 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D, 
Coreene.

La recepție, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă și 
prietenească, tovarășii N. A. Bul
ganin și Kim Ir Sen au rostit 
cuvîntări.

In cuvîntarea sa, tovarășul 
N. A. Bulganin a spus între al
tele :

Prietenia dintre Uniunea So
vietică și Republica Populară De
mocrată Coreeană a crescut și 
s-a întărit în lupta pentru stabi
lirea unei orlnduiri independente, 
democratice și socialiste în Co
reea. Sîntem legați prin legături 
frățești adinei. Aceste legături 
au avut totdeauna la bază mărețe 
principii: egalitatea în drepturi, 
independența și ajutorul reciproc 
al statelor socialiste.

Poporul coreean a trecut prin 
mari încercări în anii războiului 
ce i-a fost impus de imperialiști.

Poporul coreean mai trebuie să 
biruie multe greutăți. Aceste 
greutăți sînt de ordin atît extern 
cît și de ordin intern. Dar noi 
sîntem convinși că poporul co
reean va învinge aceste greutăți.

Tovarășul Kirn Ir Sen a rostit 
o cuvîntare în care a spus între 
altele :

Permiteți-mi ca în numele de
legației guvernamentale a Repu
blicii Populare Democrate Co
reene să-mi exprim profunda re* 
cunoștință 
duroasă și

Oamenii 
Populară 
sînt ferm 
prin toate 
democrat-populară în Coreea de 
nord și năzuiesc ferm spre întă
rirea păcii și spre unificarea paș
nică a Coreei pe baze 
tice.

Poporul coreean, ca 
popoarele iubitoare de 
lume, sprijină fierbinte 
leninistă consecventă și pașnică 
a guvernului sovietic, uriașele 
lui eforturi spre întărirea păcii 
în întreaga lume.

Poporul coreean urează po
porului sovietic frate noi succese 
în îndeplinirea istoricelor hotă- 
rîri ale Congresului al XX-lea al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice care au înarmat poporul 
sovietic cu un nou program de 
luptă pentru înaintarea cu suc
ces spre comunism și au deschis 
noi perspective largi pentru dez
voltarea relațiilor internaționale 
și pentru măreața cauză a păcii.

pentru primirea căi- 
saluturile prietenești, 
muncii din Republica 
Democrată Coreeană 

hotărite de a întări 
mijloacele orinduirea

democra-

și toate 
pace din 

politica

; SUCCESUL COPIILOR 
; SOVIETICI LA UN CON- 
; CURS INTERNAȚIONAL 
; DE DESENE
• La concursul internațional
• de desene de copii, care este
• organizat In fiecare an la 
î Delhi de către redacția revis-
• tei „Shankars Weekly", au
• luat parte copii din 57 de țări.
• Juriul concursului a primit
• 33.000 de desene, printre care 
? și de la copii sovietici.
• Tinerilor pictori sovietici 
: le-au fost decernate 11 pre- 
i mii. Cu premiul 1 al primului
• ministru al Indiei, Jawaharlal
• Nehru, pentru grupul de ar- 
? tiști de 15—16 ani, a fost dis- 
i tins Igor Ivanov, elev din Le-
• ningrad, pentru desenul înfă-
• țișînd o natură moartă.

Cu două tăișuri
Legislatorii din Louisiana 

(S.U.A.) s-au gindit să inventeze 
un sistem care să îndepărteze pe 
negrii de la vot.

Ce s-au gîndit 
o rasă inferioară 
și inculți. Hai să 
prin care orice 
aibe drept de vot, trebuie să fie 
în stare să citească o clauză din 
Constituție și „să-i dea o inter
pretare justă".

Zis și făcut. Legea a fost' ela
borată și pusă în vigoare. S-a 
fritîmplat însă ca legea să aibă 
două tăișuri.

Unul din prea zeloșii funcțio
nari din Louisiana, d-na Win nice 
P. Clements* șefa biroului de evi
dență din Webster, s-a apucat să 
aplice ad-’.iteram această lege. 
Adică i-a examinat nu numai pe 
negri — pentru care f„^«v 
fapt 
albi.

Ei 
gura 
seră . .. - . .........
la vot 2 negri și... 24 de albi.

ei ? Negrii sînt 
Deci sînt proști 
scoatem o lege 
alegător, ca să

inventată legea

bine, rezultatul 
căscată pe cei 

legea : au fost

fusese de- 
— ci și pe

La 7 Iulie ac. Mihal Dalea, 
Ambasador al R.P.R. In U.R.S.S. 
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare în calitate de Ambasador 
Extraordinar și Plenipotențiar al 
R.P.R. tn R.P. Mongolă, pre- 
ședintelui Prezidiului Marelui 
Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole, Jamsaranghin 
Sambu. •

Ambasadorul Dalea a fost tnso-

țit de Micula Ferdinand, al 
Ill.lea secretar de Ambasadă.

La ceremonia inminării acrișo
rilor de acreditare, a lost de față 
Dașiin Adilbiș, ministrul Afaceri
lor Externe al Republicii Popu. 
lare Mongole.

După înminarea scrisorilor da 
acreditare, Jamsaranghin Sambu, 
a avut o convorbire cu Mihai 
Dalea, la care a participat și 
Dașiin Adilbiș.

Noul Ambasador al R. P. R. ia Praga și-a prezentat 
scrisorile de acreditare Președintelui Republicii 

Cehoslovace
La 9 iulie a c. ..Ion Rab, amba

sador Extraordinar și Plenipoten. 
țiar al R.P.R. la Praga, și-a pre
zentat scrisorile de acreditare 
Președintelui Republicii Ceho
slovace, Antonin Zapotocky.

La solemnitatea inminării scri
sorilor au fost de față Vaclav 
David, ministru al Afacerilor Ex
terne și D. Iecny, șeful protocol'd, 
lui din Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. Cehoslovace.

Prezentînd scrisorile de acredi
tare ambasadorul R.P.R. a trans
mis .Președintelui Zapotocky urări 
-de fericire și prosperitate pentru 
poporul cehoslovac din partea Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
a R.P.R, și a Guvernului Republi
cii Populare Romine.

Prietenia dintre poporul romîn 
și poporul cehoslovac — a spus 
ân continuare Ambasadorul 
R.P.R. — se întemeiază pe legă
turi indisolubile, făurite de-a lun
gul istoriei în lupta pentru inde
pendență și libertate și în lupta 
comună împotriva fascismului.

Relațiile de colaborare fră
țească dintre popoarele noastre, 
bazate pe principiile învățăturii 
marxist-leniniste, au crescut și 
s-au întărit tot mai mult în anii 
ce s-au scurs de la eliberare.

Multipla și rodnica colaborare 
economică ce s-a dezvoltat între 
Republica Populară Romînă și 
Republica Cehoslovacă, relațiile 
culturale tot mai largi și politica 
activă pe care țările noastre îm
preună cu Uniunea Sovietică și 
țările de democrație populară o 
duc pentru întărirea socialismului 
și apărarea păcii în lume, consti
tuie pentru fiecare din popoarele 
noastre un puternic sprijin in 
construirea societății noi, socia
liste.

Poporul romîn se bucură de 
toate succesele obținute de po
porul cehoslovac în. dezvoltarea 
economiei sale, a culturii sale, în 
politica sa externă dusă pentru 
întărirea păcii și colaborării in- 
ternaționale și dbrește din toată 
inima dezvoltarea și adincirea 
permanentă a relațiilor dintre cele 
două țări.

In încheiere Ambasadorul 
R.P.R. a asigurat pe președintele 
Republicii Cehoslovace că va face 
totu! pentru a contribui la dez
voltarea relațiilor de prietenie in
tre cele două țări și și-a expri- 
mat convingerea că în activitatea 
sa va primi tot sprijinul Pre
ședintelui și Guvernului Ceho
slovac.

Tn cuvîntul său de răspuns, 
președintele Republicii Ceho
slovace Antonin Zapotocky, mul
țumind pentru urările transmise, 
a arătat că poporul cehoslovac 
apreciază mult prietenia adincă 
și sentimentele frățești care ii 
leagă de poporul romîn. De aceea 
el se bucură sincer de succesele 
dobindite de poporul frate romîn, 
în opera de întărire a regimului 
de democrație populară și în con
struirea socialismului în frumoasa 
lui țară.

Poporul romîn — a spus Zapo
tocky — a îndeplinit sarcinile 
planului său cincinal, arătînd un 
mare entuziasm creator și de 
muncă, pornind la îndeplinirea 
sarcinilor celui de-al doilea cin
cinal, care va însemna o nouă și 
mai puternică dezvoltare a con
strucției socialiste în R.P.R.

Țara dv. — a subliniat el tn 
continuare — a dobîndit succese 
însemnate în ultimul timp și pe 
plan internațional prin faptul că 
a fost primită ca membru în 
O.N.U. Acest fapt l-am intîmpî- 
nat cu mare bucurie, deoarece și 
țara dv. partizan hotărît al po
liticii păcii, a căpătat însfirșit po
sibilitatea de a participa la munca 
acestei importante organizații. 
Cehoslovacia la fel ca și R.P.R., 
în colaborare prietenească cu cele
lalte țări ale lagărului socialist șl 
cu alte țări iubitoare de pace, va 
susține toate eforturile pentru 
slăbirea încordării internaționale, 
pentru rezolvarea tuturor proble
melor internaționale, pe calea tra
tativelor și nentru dezvoltarea 
colaborării pașnice între țări, in
diferent de structura lor socială 
și de stat.

Țărije noastre sînt două surori 
în marea familie a lagărului so
cialist în frunte cu U.R.S.S. Lupta 
pe care o duc țările noastre pen
tru construirea viitorului lor lu
minos, socialist, pentru întărirea 
păcii trainice în lumea întreagă 
le unește prin legături de priete
nie veșnică și de neclintit. Îm
preună cu dv. sînt convins că 
prietenia și colaborarea reciproca 
care se adinceșle mereu între ță
rile noastre, vor contribui într-o 
mare măsură la dezvoltarea am
belor noastre țări.

Tn încheiere președintele Zapo
tocky a asigurat pe Ambasadorul 
Rab. că în îndeplinirea sarci
nilor sale de răspundere va avea 
întotdeauna deplina înțelegere și’ 
sprijinul său și al guvernului ce
hoslovac.

Vizita unor delegații de femei 
de peste hotare

APELUL C.C. AL UNIUNII 
TINERETULUI LIBER 
GERMAN

Consiliul central al Uniunii 
Tineretului Liber German a 
adresat tinerilor și tinerelor 
din întreaga Germanie un 
apel în care le propune să 
lupte în comun împotriva apli
cării legii cu privire la intro- 

o- 
de

ducerea serviciului militar 
bligatoriu, adoptată recent 
Bundestag.

Chemăm pe toți tinerii, 
spune în apel, să refuze 
servească în armata NATO 
și să treacă în Republica De
mocrată Germană care va de
veni pentru voi o adevărată 
patrie. Ea vă va apăra, vă va 
ajuta șiyă va asigura o mun
că pașnică. Noi sîntem gata 
In vederea unei lupte comune. 
Să ne întindem mîinile unul 
altuia.

se 
sa

TINERETUL VESTGERMAN 
ÎMPOTRIVA
REMILITARIZARII

După cum anunță ziarul w 
„Suddeutsche Zeitung'*, la 8 \ 
iulie organizația vest-germană ’ 

. de tineret „Șoimii" a dat ou- •
• blicității o declarație de pro- • 
: test împotriva adoptării de • 
: către Bundestag a legii cu • 
: privire la introducerea servi- J
• ciuhii militar obligatoriu.
i Ziarul relevă că organizația ‘ 
: cere în declarația ei ca Bun.
: destagul care va fi ales în a- 
: nul 1957, să abroge legea cu
• privire la introducerea servi-
• ciului militar obligatoriu.
• In nici o altă țară, se spu- 
i ne în continuare în ziar, nu 
: s-ar. putea adopta o lege atît
• de importantă în ciuda rezis- - 
î tenței păturilor largi ale po- *
• porului. Prin deeasta guver- :
• nul federal s-a pronunțat din * 
; nou pentru ducerea politicii \ 
; primejdioase de forță.. de :
• mult depășită, ■ S-a pronunțat t 
î îmnotriva posibilităților- d£2- î 
; voltării pașnice și ă îngreunat ?
• din nou reunificarea, dacă ••
• n-a făcut-o chiar imposibilă. »
4.

Delegații de femei din Suedia, 
Irak și Camerun sînt în prezent 

țîn țara noastră la invitația Co
mitetului Femeilor Democrate din 
R.P.R.

Zilele acestea membrele celor 
trei delegații de femei au vizitai 
diferite instituții și întreprinderi 
unde s-au interesat -de munca fe
meilor și de organizarea ocrotirii 
mamei și copilului. Printre vizi
tele făcute se numără acelea din 
regiunea Ploești : la sfatul popu- 
Iar regional, la Rafinăria nr. 1, la 
maternitatea orașului și la două 
din sondele petrolifere din apro
pierea orașului. De- asemenea 
membrele delegațiilor de femei au 
fost oaspeții colectiviștilor din 
comuna Baba Ana, raionul Mizil, 
regiunea Ploești, unde s-au inte
resat de munca și viața lor, de

activitatea femeilor în gospodăria 
agricolă colectivă.

In cursul zilei de luni, delega
țiile de femei au vizitat fabrica 
de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej", 
iar în după amiaza aceleiași .zile, 
la Consiliul Central a! Sindicate
lor din R.P.R. tov. Elena Teodo- 
rescu, membră în prezidiul. C.C.S., 
le-a împărtășit din experiența și 
munca desfășurată de C.C.S. 
în rîndul femeilor muncitoare.

Marți,^delegațiile de femei au 
făcuj în cursul dimineții o vizită 
la Combinatul poligrafic „Casa 
Scînteii" iar după amiază la Pa
latul Pionierilor unde au văzut 
felul în care sînt îndrumați pio
nierii în cadrul cercurilor tehnice 
și a „mîinilor îndemînatice". Apoi 
oaspeții au făcut o vizită la In. 
stitutul Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea.

T

, Știri sportive
La 15 Iulie tșî va începe tur

neul în țara noastră reprezenta
tiva de fotbal a asociației spor
tive Traktor din R. P. Ungară 
In primul joc fotbaliștii maghiari 
vor întîlni la Tg. Mureș echipa 
locală Recolta. In meciul urmă
tor echipa Traktor va juca în 
ziua de 19 iulie la Fălticeni cu 
echipa Recolta-Fălticeni. Ultimul 
joc al echipei maghiare va avea 
loc la 22 iulie la București în 
compania selecționatei asociației 
Recolta,

Joi, pe Stadionul Republicii, 
amatorii de handbal din Capitală 
vor avea prilejul să urmărească 
intîlnirea internațională dintre 
echipele selecționate ale orașelor 
București și Budapesta. Evoluția 
handbaliștilor maghiari este aș
teptată cu mare interes, valoarea 
acestei discipline în țara prietenă 
fiind unanim apreciată in cercu
rile sportive internaționale. Me
ciul va începe la ora 18 și va fi 
precedat de o serie de demonstra
ții de oină și hochei pe iarbă.

I n f o i
Duminică a părăsit Capitala 

pfeoînd la Sofia academicianul 
Emil Condurache pentru a parti
cipa la manifestările prilejuite 
de comemorarea lui Dimităr Bla- 
goev.

rn a ț i i
Tn aceeași zi prof. univ. Tudor 

îonescu, membru corespondent 
al Academiei R.P.R. a plecat la 
Belgrad, unde va participa la co
memorarea marelui fizician Ni
kola Tesla.

SPECT
Patria, înfrățirea Intre po

poare, Elena Pavel, I Mai, 
Doina: Chitarele dragostei ;
Magheru, V. Alecsandri, I. C. 
Frimu (sală și grădină). Al. Sa- 
hia (sală și grădină), N. Bălcescu 
(sală și grădină), Donca Simo: 
Amantii din Toledo; Republica, 
Filimon Sîrbu (sală și grădină), 
București (sală și grădină), Gh. 
Doja, Miorița (sală și grădină), 
Libertății (sală și grădină): Con 
lele de Monte Cristo (seria I); 
Maxim Gorki: Vioara, Mărul cu 
merele de aur, Dostoițvski, La 
expoziția indiană din Delhi; Tim
puri Noi: Expoziția Agricolă 
Unională, Ivanek al nostru; Lu
mina: Un pahar cu bere; Central: 
Aii Baba și cei 40 de hoți, cotu

ACOLE
plectare N. Grigorescu; Victoria: 
Bancnota de 1 000.000 lire ster’i- 
ne; Tineretului: Aventurile d iui 
Pickwik; Al. Popov, Flacăra: 
Dragoste pierdută; 8 Martie (sală 
și grădină): Povestea uriașului 
din pădure; Grivița; Un p chei in 
munți; Vasile Roaită (sală și gră
dină): Ordinul Ann3; Cultural 
(sală și grădină): A 12-a noap'e; 
Unirea (sală și grădină)' Maxim 
Minciună; C. David: Carola La'n- 
berti; T. Vladlmirescu: Poemul 
pedagogic; Arta (sală și grăd'- 
nă>: Semne partitu’are; Munca: 
Spre țărmuri. noi; Carpați: Pe 
răspunderea mea; Moșilor: Ham
let; 23 August (sală și grădină): 
Sciuscia; Gh. Coșbuc (sală și gră
dină): Miine va fi prea tirziu.
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