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PENTRU ÎNFLORIREA PATRIEI
NOUL AN SOSISE deja de cîteva 

ceasuri. In această primă dimineață 
a anului 1955 grăbea spre G.A.S. 

„Iancu Jianu" raionul Balș, tovarășul Ion 
Verbuncu, responsabilul brigăzii de tine
ret din sectorul zootehnic. Gîndea: „Tine
rii au fost toată noaptea la petrecerea 
organizată în gospodărie. Acum or fi 
obosiți... Totuși vitele trebuiesc hrănite, 
să nu sufere. Fac eu treaba în locul băie
ților..." Și iată-1 ajuns în fața grajdului. 
A ascultat cîteva secunde în liniștea tih
nită a dimineții. Se auzea doar rumega
tul lin al vacilor. A intrat în grajd. Dar 
ce-i fu dat să vadă ? Totul era pregătit, 
vacile îngrijite. Deodată fu cuprins în 
brațe:

— La mulți ani, nene Verbuncule! Spor 
la muncă în noul an 1

Erau băieții din brigadă.
Acesta este doar un simplu fapt. Dar 

cît de limpede exprimă el chipul nou al 
tînărului, cît de mult vorbește despre 
înalta conștiință patriotică a tinerilor 
care-și înțeleg deplin răspunderea în fața 
poporului muncitor!

In întreaga țară, în clipele cele mai fe
ricite ale petrecerii din noaptea anului 
nou, în mijlocul tovarășilor, alături de 
urarea deschisă, caldă, „La mulți ani!", 
a răsunat, la fel de puternic și simțit, 
îndemnul celor ce muncesc: „Spor la 
muncă în noul an 1“

Fiecare om al muncii și-a privit deschis 
în ochi tovarășul și la puntea dintre ve
chiul și noul an, cu inima palpitînd pu
ternic de intensitatea clipelor, s-a gîndit 
la ceea ce a făcut el în ultimele 12 luni.

Pentru mulți oameni ai muncii noaptea 
anului nou a constituit un adevărat exa
men de activitate, o sărbătoare a celor ce 
și-au dăruit forțele creatoare cauzei co
mune. Să ne gîndim doar la bucuria pe 
care au simțit-o oamenii muncii de la 
fabrica de cherestea „I. C. Frimu" din 
Bacău, de la fabrica de produse textile 
„Dorobanțul" din Ploești, de la uzinele 
„Breiner Bela" din Orașul Stalin, din 
zeci și sute de întreprinderi, care la capă
tul unui an de muncă au putut afirma cu 
tărie, cu fruntea sus: „Ne-am îndeplinit 
planul". Asemenea cuvinte au o adîncă 
semnificație.

In R.P.R. se înfăptuiește visul de 
veacuri al celor ce muncesc din patria 
noastră: se construiește societatea lip
sită de exploatarea omului de către om, 
societatea socialistă. Ori această uriașă 
transformare politică, economică și so
cială se făurește peste tot, în toate colțu
rile patriei prin munca de fiecare zi a 
oamenilor muncii.

Nimic nu poate 
participarea activă, creatoare a oameni
lor muncii la opera de construire a so
cialismului în patria noastră, decit înde-’ 
plinirea sarcinilor ce reies din planul cin
cinal, din hotărîrile plenarei C.C. al 
P.M.R. din august 1953 cu privire la ri
dicarea neîncetată a nivelului de trai al 
oamenilor muncii din țara noastră.

Noul an a găsit poporul nostru munci
tor în plină activitate creatoare. Partidul 
și guvernul au indicat oamenilor muncii 
din țara noastră direcțiile principale spre 
care trebuie să se îndrepte munca lor.

In aceste zile, la început de nou an, pe 
tinerii din industrie îi găsim antrenați 
într-o bătălie înverșunată cu timpul. Ei 
știu că vechiul nostru proverb popular 
„Cine se trezește de dimineață, departe 
ajunge" și-a arătat întotdeauna, în viața 
de

și firesc ca încă din primele zile ale nou
lui an, tinerii din industria grea și ușoară 
să desfășoare o muncă ritmică, care să 
asigure îndeplinirea planului zilnic, șl 
astfel a planului săptămînal, lunar și pe 
întreg anul. In atenția tineretului din in
dustrie trebuie să stea în permanență sar
cina de a îndeplini planul pe anul 1955 
la toți indicii,

In recenta Hotărîre a partidului și gu
vernului cu privire la desființarea aprovi
zionării pe bază de cartele și rații se 
arată că pe baza creșterii productivității 
muncii, a scăderii prețului de cost al 
produselor și a creșterii volumului de 
mărfuri, pe piață se va crea, în condi
țiile comerțului desfășurat, posibilitatea 
unor treptate reduceri de prețuri. Tinerii 
trebuie să înțeleagă profund faptul că 
există o strînsă legătură între prețul de 
cost al produselor și prețul lor de vînzare.

Lupta pentru scăderea prețului de cost 
înseamnă implicit lupta pentru ieftinirea 
produselor vîndute oamenilor muncii.

Partidul a arătat că ridicarea agricul
turii are o însemnătate hotărîtoare pen
tru dezvoltarea întregii economii națio
nale, pentru creșterea nivelului de trai al 
poporului muncitor.

Odată cu anul 1955, în fața tineretului 
muncitor de la sate s-a înălțat luminoasă, 
plină de perspective, lozinca: „Pentru 10 
milioane tone grîu și porumb 1“

Nu este puțin lucru să te afli în rîn- 
durile celor ce în mod nemijlocit parti
cipă la sporirea produselor alimentare, 
vegetale și animale, la ridicarea nivelului 
material de viață al poporului muncitor. 
Aceasta este o sarcină de mare impor
tanță, ce înainte de toate cere o înțelegere 
deplină, conștientă a marii responsabili
tăți ce revine tineretului în îndeplinirea 
ei. Tinerii țărani muncitori trebuie să în
țeleagă : o producție mărită de grîu, po
rumb, sfeclă de zahăr, plante oleaginoase, 
legume, cartofi, înseamnă mai multe 
bunuri, mai multă pîine, mai mult zahăr 
și ulei în casele oamenilor muncii. In 
același timp, crește bunăstarea oamenilor 
muncii de la sate datorită cointeresării 
lor în sporirea producției agricole.
Experiența anilor trecuți ne învață că 

lucrul făcut la vreme este întotdeauna un 
lucru de temei. Tinerii
S.M.T. și G.A.S. care au obținut succese 
să-și amintească și să-i lămurească pe 
oamenii muncii de la sate că recoltele îm
belșugate se obțin pe baza reparării din 
vreme a mașinilor și tractoarelor, a mij
loacelor de producție de care dispun ță
ranii muncitori.

Noul an a adus studenților și elevilor 
școlilor medii tehnice primele examene 
din sesiunea de iarnă. Răspunsuri care 
să dovedească aprofundarea și înțelege
rea deplină a celor studiate, calificative 
bine și foarte bine — aceasta înseamnă 
o comportare pe măsura așteptărilor po
porului nostru muncitor.

Creația științifică și artistică, munca 
savanților, poeților, arhitecților și sculp
torilor este apreciată la înalta sa valoare 
de către poporul nostru muncitor.

In preajma noului an au apărut în 
presă bogate programe de activitate ale 
oamenilor de știință și cultură pe anul 
1955. Fără îndoială că activitatea însufle
țită, încă din primele zile ale noului an 
constituie o chezășie a faptului că ele vor 
fi transpuse în viață.

Noul an 1955 să-și trăiască intens 
viața, să fie un an plin de succese și rea
lizări pe calea întăririi forței patriei 1

muncitori din

exprima mai deplin

toate zilele, profundu-i adevăr. .Este
1 3

Cu cîteva săptămîni 
urmă, in mijlocul cîtorva 
mari răspîntii ale Capitalei, 
s-au ivit ca din pămînt niște 
pereți de rogojină și papură, 
împrejmuind febrile lucrări 
de șantier. Am aflat pe urmă 
că și în piețele altor orașe, 
oameni virstnici, tîmplari și 
electricieni, pictori și zidari 
îndeplineau, cu bucurie și 
seriozitate aceeași treabă de 
ingineri-copii. Astfel, in preaj
ma stațiilor de tramvaie 
și mașini, in vecinătatea scua- 
rurilor in spațiul uriaș al pie
țelor citadine, ei au ridicat 
într-un timp scurt, orășele de 
jucării și basm pentru desfă
tarea celor mai mici cetățeni 
ai patriei noastre Arhitectura 
liliputană a fost folosită la 
căsuța Albei ca zăpada, iar 
acoperișul de ciupercă al ca
sei piticilor l-au măsu
rat zidarii cu dublu decime
trul. In orașele acestea de 
scindară, placaj și carton gu
dronat, dimensiunile s-au în
vălmășit ca intr-o țară a mi
nunilor. Astfel, un ceainic de 
culoarea cerului în amurg a 
fost construit la asemenea 
proporții, incit încap în el nu 
numai două cești de ceai, ci 
o prăvălie adevărată, cu tej
ghea și vînzătoare la un loc, 
cu rafturi și bunătăți în stare 
să mulțumească năvala a sute 
de cumpărători. O rață adă
postește sub aripa ei o pră
vălie de jucării, iar mai în
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O nouă gospodărie agricolă 
colectivă

Unii țărani muncitori din comuna Șipet, 
raionul Deta doreau de multă vreme să 
înființeze și la ei în comună o gospodărie 
agricolă colectivă. într-una din zilele de 
la sfîrșitul anului 1954, dorința lor a de
venit realitate. N-a fost .însă de loc ușor 
pînă au ajuns aici. Zvonurile lansate de 
chiaburii Adam Ioan, Iosif Polici și Ni
colae Boja au ținut ta cumpănă pe mulți 
din cei ce voiau să-și croiască o nouă 
viață. Dar cei mai hotăriți dintre țăranii 
muncitori, ca Filip Wolbertt, Szeghedi 
Iosif, Dănilă Jebeleanu și alții, au de
mascat pe cei ce le-au stat în cale.

Convinși fiind că au apucat pe calea cea 
mai bună, 17 familii de țărani muncitori 
romîni, germani și maghiari din comuna 
Șipet, și-au unit pămînturile și au pus 
bazele gospodăriei agricole colective „30 
Decembrie”.

Tot în această zi colectiviștii din comu
na Șipet au hotărît să muncească cu 
eforturi sporite pentru întărirea tinerei 
lor gospodării în vederea traducerii în 
viață în cel mai scurt timp a prevede
rilor proiectului de Directive ale celui 
de al doilea Congres al Partidului.

Corespondent 
IOAN NIȚU

S-au înscris în colectivă
în comuna Ștefănești, 

șani, se vede o deosebită 
partea organizației U.T.M. de a îndru
ma tineretul să intre în gospodăria agri
colă colectivă. In acest scop în organizație 
a fost prelucrat statutul gospodăriilor 
agricole colective pe marginea căruia ti
nerii au făcut largi discuții, luîndu-și 
angajamentul de a duce muncă de lămu
rire cu părinții și frații lor spre a intra 
în colectivă.

Și încet, încet, roadele muncii lor au 
început să se vadă. Utemistul Niculcea 
Vasile de pildă, a convins ps mama și 
frații săi că munca în colectivă este mai 
rodnică și că numai acolo 
fi lipsită de griji.

Gospodăria colectivă din 
împlinit 4 ani. Rezultatele 
această perioadă și mai cu seamă in anul 
acesta au ajutat tînărului Niculcea Va
sile și altora ca el să-și lămurească fa
milia de avantajele muncii în colectiv. 
Și astfel într-o bună zi. el a prezentat 
cererea de intrare în gospodărie semnată 
de întreaga familie.

Dar angajamentul față de organizație 
nu și l-a socotit pe deplin îndeplinit. Tînă- 
rul Niculcea Vasile este unul dintre cei 
mai buni agitatori pentru înscrierea țăra
nilor muncitori în gospodăria colectivă.

Corespondent 
CONSTANTIN POPESCU

ORAȘUL COPIILOR
colo, un șir de munți cotro
piți sub omătul așternut cu 
bidineaua de țincvais, par- 
c.ă-s Bucegii văzuți de la cl- 
teva sute de kilometri depăr
tare. cu binoclul.

In săptămînile care-au tre
cut pină la tradiționala săr
bătoare de iarnă a anului nou, 
zorul nu s-a redus numai la 
arhitectura orașelor liliputane. 
Aud că la Ministerul comer
țului interior, cel puțin două
zeci de telefoane, din două
zeci de birouri repartizate pe 
cîteva etaje suprapuse, au 
ținut in ultima vreme o neîn
cetată legătură cu atelierele 
și fabricile ale căror direcții 
și comitete de întreprindere 
se pare că s-au pus in între
gime la dispoziția glumețului 
și darnicului Moș Gerilă. Za
hărul vanilat și cuișoara, alu
nele și nucile, au devenit o- 
biect de procese-verbale și 
telegrame de urgență, pentru 
ca în aceste zile ale vacan
ței de anul nou tejghelele și 
rafturile să cuprindă cel pu
țin o sută de feluri de prăji
turi și bomboane

Și pirotehnicienii au avut de 
lucru în aceste săptămîni, 
știut fiind că brazii fără po
doaba artificiilor scînteietoare, 
ar fi cam ca o prăjitură fără 
zahăr, ori ca un Moș Gerilă 
fără barbă și mustăți.

Se pare chiar că și institu
tul meteorologic a fost solici
tat să întrebe țările cerești,

prin instrumentele sale sensi
bile și de mare tehnicitate, 
dacă e zăpadă de anul nou, 
sau ba.

Copiii cel puțin, de la țîncii 
preșcolari, pină la cei care au 
trecut peste paginile cîtorva 
abecedare și aritmetici, au 
fost in aceste săptămîni parcă 
mai ascultători și cuminți. 
Mai zilele trecute, cînd orașul 
liliputan din piața Republicii 
era încă împrejmuit cu pre
care metereze de papură și 
trestie, am auzit pe-un cetă
țean înalt de un cot și jumă
tate întrebînd :

— Mămico, așa-i că aici e 
olașul copiilol ?

Adică, al lui șl al altor sute 
de mii de copii. Și mi-am 
amintit de povestirile lui An
dersen. Mi-am adus aminte și 
de-o poezie a lui Beniuc, 
scrisă cu vreo douăzeci de 
în urmă :

ani

„La noi, copiii de țărani,
Moș Crăciun nu-ndătina 

să vină
Avea însă notarul doi băieți 
Și popa o fetiță.
Ei! Ce lucruri minunate, 

minunate,
Le aducea lor Moș Crăciun 

de sfîntul praznic!
Ceasuri întregi ne minunam 

din drum
De bradul ce se străvedea 

prin geamuri
Nu ne păsa că degeram

de frig..."

raionul Drăgă- 
preocupare din

viata lor va

Ștefănești a 
obținute în

S-au schimbat de atuncea 
multe lucruri in țărișoara asta 
de la Dunăre și Carpați! Co
piii au grădinițe și școli, că
mine și creșe. Căldura cu care 
sînt înconjurați este expri
mată concret prin cifrele din 
an în an mai mari ale sume
lor înscrise în bugetul țării 
pentru carte și învățătură, 
pentru sănătatea și fericirea 
odraslelor noastre.

Dar iarăși nu pot uita că la 
Niirnberg, jucăriile stnt gata 
să devină o amintire și că ce
luloidul e înlocuit de oțelul 
forjat pentru tancuri și tu
nuri. Ciți copii a ucis Hitler 
la vremea cînd nebunia sa 
pirjolise orașele Europei de la 
milenara Volgă, la Sena și 
de la fiordurile septentrionale 
la însoritele țărmuri meditera- 
niene ? La muzeul din Ltdice, 
se păstrează și astăzi cîteva 
jucării de copil, calcinate. Ele 
stau sub geamul de sticlă ca 
niște dramatice documente, 
ca niște mute dar adînc grăi
toare acuzații in fața cărora 
noii ațîțători la război ar tre
bui să se cutremure, iar miș
carea de trei ori blestemată a 
mîinii lor, arcuită viclean că
tre șoldul cu pumnal și revol
ver, să înghețe și să împie
trească.

PETRU VINT1LA
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In anul care a trecut brigada utemistă de calitate condusă de tînăra Vasillca 8 
Duțu de la Industria bumbacului A a obținut însemnate succese în muncă. Ca | 
urmare a dezvoltării întrecerii socialiste și a aplicării metodelor înaintate de 8 
muncă sovietice, tinerele brigadiere și-au îndeplinit planul pe 1954 cu 5 zile îna- § 
inte de termen. |

Acum ele vor să obțină succese și mai însemnate. De aceea au început să 8 
muncească cu rîvnă chiar din primele zile. Numai în 3 șl 4 ianuarie brigada a | 
dat peste plan 17 kg. fire. |

In fotografie o vedem pe responsabila brigăzii Vasillca Duțu împărtășind 8 
fetelor din brigadă primele succese pe care le-au obținut.

Foto: RADU COSTIN g 
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Primele șarje din noul an
HUNEDOARA (de la corespondentul 

nostru). — E dimineață. In cetatea focu
lui și a oțelului din Combinatul metalur
gic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din Hune
doara munca continuă cu avînt. Oțelarii, 
laminoriștii și furnaliștii sînt dornici ca, 
începind din prima zi a anului 1955, să 
înscrie pe graficul de producție noi suc
cese. „Patria are nevoie an de an de tot 
mai mult oțel" — își spun tinerii oțelari 
de la cuptorul Siemens Martin.

In cuptor baia de oțel clocotește puter
nic sub influența temperaturii. Din cînd 
în cînd tinerii oțelari cercetează stadiul 
de pregătire a șarjelor, iau probe și le 
trimit la laboratorul de analize. Respon
sabilul echipei utemiste de la cuptorul 
nr. 5, Mihai Dumitru, ia ultima probă. 
După cîteva minute laboratorul anunță; 
„Șarja de la cuptorul nr. 5 poate fi ela
borată. Ea corespunde întru totul pres- 
cripțiunilor tehnologice și indicilor de ca
litate".

Se fac ultimele pregătiri pentru elabo
rarea șarjelor. După cîteva minute un. 
puternic fluviu de oțel se revarsă în oala 
de turnare împroșcînd mii și mii de seta
tei ce luminează întreaga hală.

In timp ce șarja se scurge afară din 
cuptor, Mihai Dumitru strigă către tine
rii din brigada sa : „aceasta este prima 
șarjă elaborată de noi în noul an ta 6 
ore și 45 minute".

In același timp o flacără puternică lu
minează furnalul unde lucrează primtopi- 
torul Cîndea loan și Jurca Simion. Elabo
rase prima șarjă de fontă ta 1955.

Incepînd un an nou de muncă oțelarii 
Combinatului metalurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" sînt hotăriți să dezvolte 
succesele obținute, dînd patriei mai multă 
fontă și otel.

Cinste celor
BAIA MARE (de la co

respondentul nostru). La 
atelierele centrale „Hutira 
Desideriu", brigada ute- 
mistă nr. 2 condusă de 
tînărul Ionațiu Tanco a 
început să lucreze primele 
piese din planul pa ulti
mul an al cincinalului.

Pentru primele trei zile 
din noul an, membrilor 
acestei brigăzi le-a fost 
repartizată sarcina de a 
lucra o roată dințată, cu 
diametrul de
metri și unele piese pen
tru o moară cu
brii brigăzii au primit sar
cini precise. La prima lu

aproape 4

bile. Mem-

care o iau înainte timpului
crare se găsesc utemiștii 
Tanco Ștefan, Cositin Ion 
și Tanco Ignațiu respon
sabilul de brigadă. La cea 
de a doua lucrare, Pop Ion 
și Wilhelm Lopsansky.

înainte de a începe lu
crul, tînărul Ignațiu Tan
co, într-o scurtă consfă
tuire, a spus membrilor 
brigăzii:

— Să o luăm înaintea 
timpului și să dovedim și 
de data aceasta că nu na 
lăsăm niciodată în urma 
altora.

Lucrul
șurile se 
țite.

Iată cîteva din rezulta
tele lor : în 5 ore s-au fă
cut pregătiri necesare ta 
vederea trasajului uriașei 
roți dințate atîta cît era 
prevăzut să se facă în 14 
ore. Utemistul Pop loan și 
Wilhelm Lopsansky și-au 
îndeplinit lucrarea la pie
sele pentru morile cu bilă 
cu 6 ore mai de vreme.

Aceste succese ale 
melor ore de 
fost însemnate 
noul de onoare
prinderii. Pe acest 
se găsesc acum 
viatele: 
o iau înainte timpului".

pri- 
muncă au 
și pe pa- 
al între- 

panou
sorise cu- 

„Cinste celor care
Este

a început. Cea- 
scurg pe nesim- 
ora 12.

/n 5 ore patru regulatoare peste normă
SIBIU (de la corespon

dentul nostru). — Utemis
tul Popa Nicolae și tînă- 
rul Paștiu loan, absolvenți 
ai școlii profesionale lu
crează la sectorul abataj 
al uzinelor „Independen- 
ța“-Sibiu ca lăcătuși-mon- 
tori. Ei se numără printre 
cei mai vrednici din sec
ție. în prima zi din noul 
an s-au întîlnit 
nute înainte de 
lucrului. Ca de 
traseră printre 
secție.

— Paștiule, cîte regula
toare scoatem 
magazie pentru 
se adresă Popa.

— Eu m-am
20 r

Paștiu îl bătu pe

cu 30 mi- 
începerea 
obicei in- 
primii în

azi de la 
mont at ? i

gîndit că

Și umăr.
— Tot la aitîtea m-am 

hotărît și eu, adaugă Popa.
— Atunci hai la maga

zie.
După ce aduseră cele 20 

regulatoare pentru mo
toare și piesele necesare 
montărilor, tinerii își scoa
seră sculele pe banc și în
cepură să muncească cu 
însuflețire. Numai în pri
mele cinci ore însă. Popa 
Nicolae 
și-au 
norma 
patru 
mult.

Cu hotărîrea de a se în
trece 
ceput

și Paștiu loan 
realizat și depășit 
zilnică montînd cu 
regulatoare ' mai

și strungarii din acest sec
tor. Utemistul Macovei 
Iosif, fruntaș al întrecerii 
socialiste, a pornit prin
tre primii motorul strun
gului la care lucrează.

Toți strungarii angre
nați în întrecerea socialis
tă își mînuiau cu îndemî
nare mașinile. Toți doreau 
să înceapă c>u succes prima 
zi din noul an. Aplecat a- 
supra strungului Macovei 
Icsif urmărea cu atenție 
cuțitul. în cinci ore de 
muncă ei a terminat ope
rația de 
rii cotiți 
„Diesel", 
lucrat și
Filea și alții care și-au în
trecut cu mult normele.

finisare la arbo- 
pentru motoare 
Ca Macovei au 
utemistul Toma

cu normele 
prima zi de

au în- 
muncă

Fire peste plan
la cores-GALAȚI (de 

pondentul nostru). — Cînd 
încă nu se risipise bine 
întunericul nopții, spre fa
brica „Fusul" zorea un 
grup de fete gălăgioase. 
Cînd tinerele au intrat pe 
poarta fabricii, portarul li 
se adresă :

— Anul nou cu bucurie 
și noi izbînzi, fruntașelor !

Urarea a fost adresată 
membrelor brigăzii con
dusă de Maria Iordache 
din secția filatură. Și 
cînd au intrat în secție au 
fost întîmpinate cu o ura
re. Chiar în ușă era scris:

„La mulți ani dragi 
răși. In anul nou să 
zăm mai mult !“

Curînd mașinile au în
ceput să meargă. Prima zi 
de muncă din noul an. Cu 
îndemînare fetele din bri
gada fruntașă condusă de 
Maria Iordache se stre
curau printre ringuri, le- 
gînd cu iuțeală firele.

în ultima zi a anului 
1954 Iordache Maria și-a 
adunat brigadierele într-o 
consfătuire. Aici ele și-au 
analizat munca depusă în 
anul care 
hotărît să

tova- 
reali-

a trecut și au 
depună efortu-

ri ca drapelul de brigadă 
fruntașă pe fabrică să le 
revină și mai departe în 
anul 1955.

Și iată că hotărîrea lor 
începe să devină fapt. 
După 4 ore de muncă din 
noul an, utemista Maria 
Iordache a dat peste plan 
15 kg. fire bumbac de 
bună calitate.

Cu aceiași însuflețire 
și-a început munca în pri
ma zi a acestui an și fila- 
toarea Zamfira Voicu, care 
a reușit ca tot în timp de 
4 ore să dea peste plan 15 
kg. fire bumbac.

ll! întreprinderile 
din regiunea Ploești

Muncitorii tineri și vîrstnici din între
prinderile regiunii Ploești au pornit cu 
avînt sporit la realizarea sarcinilor da 
plan pe anul 1955.

Primele zile au fost bogate în realizări.
La schela petroliferă Boldești, schelă 

fruntașă pe regiune, muncitorii de la ofi
ciul gaze-compresoare au îndeplinit pla
nul la gazolină pe primele două zile ale 
anului în proporție de 114,08 la sută. 
Muncitorii din echipele conduse de I. An- 
ghel, Ilie Tatu și Gheorghe Dobre de la 
stația de compresoare Scăeni, organizîn- 
du-și temeinic munca și-au depășit sar
cinile de plan în primele zile ale lunii ia
nuarie cu 75 la sută.

Colectivul secției craking, de la rafină
ria nr. 2 a realizat planul pe primele 
două zile ale noului an în proporție de 
101,83 la sută, iar cel de la rafinăria da 
ulei în proporție de 104 la sută.

însuflețit de realizările dobîndite anul 
trecut, colectivul uzinelor de utilaj petro
lifer „1 Mai" Ploești a pornit cu avînt 
sporit munca în noul an. Aplicînd meto
da sovietică de tăiere rapidă a metalelor, 
strungarul Ion Apostolescu, de la secția 
mecanică nr. 3, a dat în primele ore de 
lucru ale zilei de 3 ianuarie cu 200 la 
sută mai multe piese decit prevedea pla
nul. întregul sector de șlefuit al acestei 
secții a realizat în primele ore ale zilei 
o depășire a sarcinilor de plan de 50 la 
sută. La secția sitrungărie, planul a fost 
realizat în proporție

Succese însemnate 
primei zile de lucru 
vele întreprinderilor
caria poporului", „Macazul" 
„I. C. Frimu" din Sinaia, uzinele „Poiana1 
din Cîmpina, și colectivele altor întreprin
deri din

de 123 la sută, 
au obținut în cursul 
din noul an colecti- 
„Dorobanțul", „Tăbă- 

din Ploești,

regiunea Ploești.
(Agerpres).

72 perechi încălțăminte 
mai mult *

zi de lucru din anul 1955 s-aPrima 
început cu multă însuflețire în întreprin
derile din orașul Cluj.

La uzina „Ianoș Herbak”, în secția în
călțăminte, richtuitorul Eugen Noioviei 
și-a îndeplinit în primele 3 ore de lucru 
norma pe întreaga zi. Zvicuitorul Panteli- 
mon Ratz, tot în primele 3 ore din prima 
zi de lucru a acestui an, și-a depășit nor
ma Pe întreaga zi cu 30 la sută.

La fabrica de încălțăminte „Victoria", 
secția de croit Și pregătit fețe a depășit 
planul la încălțăminte bărbătească în pri
mele ore de muncă cu 15 la sută, iar la 
încălțăminte de copii, cu 20 la sută. Sec
ția de tălpuit a produs în această zi 72 
perechi de încălțăminte peste plan. Prin
tre fruntașii din această zi se numără 
muncitorii Vasile Ținta și Francisc Gher- 
gheli, care și-au depășit normele cu 100 
la sută.

In zilele acestea, în piața 1 Mal din Oradea strălucesc feeric, pînă seara tîrzlu, 
luminile multicolore ale Orașului Copiilor. In zilele de vacanță, sute de micuți înso. 
țiți de mamele lor se opresc în fața căsuțelor liliputane unde-i așteaptă numeroase 
surprize: cărți, jucării etc. Orașul Copiilor, cu scena de sticlă pentru spectacole, și 
pentru teatrul de păpuși, cu rafturile încărcate cu dulciuri, iepurași șl ursuleți, des
fată privirile lor. Pe străzile orășelului un tramvai pe care muncitorii de la între
prinderile „12 Octombrie" l-au pus la dispoziția celor mici, aleargă încontinuu ase
menea calului nărăvaș din poveste. Intr-un colț unii copil privesc la Moș Gerilă, 
alții stau strînșl ciorchine în dreptul bazarului în rafturile căruia sînt rînduite o 
mulțime de iucării, cărți de povești și literatură pentru cei mici.

I



TUNARUL ACHIZITOR
— ...Și nu uita să ne transmiți pînă di- 

seară, situația tînărului.
Tînărul Iancu Mocanu așeză telefonul 

în furcă și intră grăbit în biroul coopera
tivei. Scoase carnetul din buzunar, îl privi 
și parcă acum îț vedea prima oară.

— Trebuie să-1 schimb ! S-a jerpelit de 
tot, murmură el. Apoi îl desfăcu și citi cu 
atenție: Vasile Voicu !... Trebuie să dau 
pe la el să vedem ce face cu griul... Ciobo- 
taru Anicâ... Și aici trebuie să mă duc... 
Sublinie apoi cu un creion numele Anicăi 
Ciobotaru.

— Of, ce femeie și asta! Nu știu cum 
am s-o scot la capăt cu ea. Da, da, trebuie 
să vorbesc cu tov. Țarălungă.

...Secretarul organizației de partid, to
varășul Nicolae Țarălungă, îl ascultă cu 
atenție și-i zise zîmbind :

— Și eu o cunosc pe Anica, ce e drept, 
ca pe o femeie îndărătnică. Dar nu trebuie 
s-o ocolești. Apoi schimbă brusc discuția. 
După cîte știu, dosarul de candidat de par
tid ți-e gata și aștepți să fii discutat de 
adunarea generală ?

— Da, tovarășe secretar.
— Vasăzică vrei să devii membru de 

partid. Asta e bine ! Comitetul a stabilit ca 
mîine după amiază să aibă loc ședința. 
Dar văd că n-ai reușit să cunoști oamenii, 
să le pătrunzi în adîncul sufletului lor. 
Anica, de exemplu, știi de ce e îndărăt
nică și de ce asmute cîinii pe oricine-i 
trece pragul ?

— Nu știu, zise cu jumătate de gură Mo
canu și i se înroșiră vîrfurile urechilor.

— Să-ți spun eu : femeia asta a pătimit 
mult în viața ei. A fost înșelată și furată 
ani de-a rîndul de toți pungașii satului 
ăsta, care și-au făcut de cap pînă în 1944 și 
unii și după aceea. Ea e o femeie bună, 
dar îi este teamă, și-a pierdut încrederea 
în oameni...

...Cîteva ore mai tîrziu, gestionarul coo
perativei din comuna Crivești, raionul 
Bîrlad, luă în primire de la Anica Ciobo
taru primii 30 litri de lapte.

— Iaca a fost pe la mine băietanul lui 
Mocanu, care e aici lă cooperativă și m-am 
înțeles cu el să dau și eu 200 de litri de 
lapte. Să-1 valorific cum zice el... Dar să 
mi-1 măsori cinstit,, că altfel te fac de două 
parale, auzi ?

...Iancu Mocanu, tînărul achizitor al coo
perativei din Crivești a trecut în ziua aceea 
și pe la Voicu, a vorbit cu el, ba, pînă la 
urmă i-a și ajutat să urce patru saci cu 
grîu în căruță ca să-i ducă la cooperativă. 
S-a oprit și la poarta lui Vasile Horga. 
Acasă era doar, femeia acestuia.

— Nu-i acasă ! A plecat cu cursa de di
mineață pînă la Bîrlad.

— Bine mătușă, am să trec după masă, 
să vorbesc cu el.

Vasile Horga este unul dintre țăranii 
muncitori de aici din comună care nu prea 
dau pe la cooperativă. Iși ia desaga și 
pleacă la oraș, la Bîrlad, unde vinde pă
pușoi sau fasole cu ulcica, pe piață. Radu 
Tica și Ghiță Lazăr la fel fac. Pe acesta 
din urmă însă l-a lămurit Mocanu de 

Cîteva
în luna decembrie s-a deschis în orga

nizația de bază din comuna Suseni, raio
nul Reghin, un curs seral. Din cei 30 de 
tineri înscriși — dintre care mulți sînt 
plecați din comună — au participat 15. 
Tovarășul Ionași Iacob, propagandistul 
cursului, a citit din broșură prima lecție, 
în timpul acestui „original11 fel de pre
dare a lecției niciunul dintre cursanți nu 
și-a luat notițe, din cauză că nu aveau 
caiete și creioane.

Organizația de bază din comuna Suseni 
(care se află la 4 km. depărtare de comi
tetul raional) nu a fost îndrumată de acti
viștii comitetului raional din luna martie 
și pmă în decembrie. Nu este de mirare 
deci că aici elevii au fost înscriși din ofi
ciu la cursul seral, că a fost recrutat un 
propagandist care oricîtă bunăvoință ar 
avea, este insuficient de pregătit din 
punct de vedere politic și ideologic, care 
deși a condus anul trecut un cerc politic 
pentru începători, nu are suficientă ex
periență pentru a putea conduce cursul

avantajele pe care le are dacă-și valorifică 
produsele prin cooperativă. Și iată cum 
s-a întîmplat. Intr-o duminică, ca deobicei, 
tot satul era la căminul cultural. Era o 
conferință agrotehnică urmată de un fes
tival artistic dat de echipa utemiștilor din 
comună. înainte de a începe conferința, 
Iancu Mocanu se amestecă printre oameni 
și, în curînd, în jurul său se formase un 
grup destul de mare care-1 asculta și pu
nea întrebări cu privire la achiziții. Era de 
față și utemistul Matei Aurel, tractorist 
la S.M.T.-Crivești, care-și valorificase la 
cooperativă cantitatea de cereale primită 
de la S.M.T. și-și cumpărase de la coope
rativă o bicicletă, era și utemistul Con
stantin I. Dragomir, țăran muncitor înto
vărășit, care valorificase 800 kg. de grîu și 
își luase țiglă. Erau și alții care nu prea 
veneau pe la cooperativă, printre care și 
Ghiță Dazăr.

— Tot mai bine îmi vine să mă duc la 
oraș, mă mai tocmesc, mă mai...

— Bine nene Ghiță, matale nu vezi că 
ești în pagubă ? îi zice Mocanu. Chiar 
dacă iei bani mai mulți, rămîi cu ei în 
buzunar ? Mai dai la tren. în plus bați și 
drumurile toată ziua la oraș în loc ca în 
timpul ăsta să-ți faci alte lucruri pe lîngă 
casă.

— Tocești pingelele opincilor și tot nu 
cîștigi mai mult, îi zise rîzînd tînărul Ni- 
țiu Ion. Ia să vii diseară pe la mine să 
auzi cum cîntă patefonul pe care l-am luat 
de la cooperativă.

— Eu zic că tot mai bine fac să mă duc 
la oraș — zise cu încăpățînare Ghiță La
zăr. Mă mai...

Ochii lui Iancu Mocanu scăpărară. Se 
vedea bine că aceste cuvinte l-au supărat, 
l-au enervat. De aceea, pierzîndu-și cal
mul, îi spuse cu mînie :

— Așa ai apucat și nu vrei să te schimbi, 
îți place să stai dimineața cu mîinile la 
dosul găinii și cum iese oul — fuga la 
oraș.

Ce s-a petrecut în mintea lui Ghiță La
zăr nu se știe. Dar a doua zi, de dimi
neață, cînd nevasta i-a spus să se' scoale 
că scapă cursa, s-a răstit la ea că femeia 
a ieșit glonț din casă făcînd și cîteva cruci 
mărunțele deasupra cojocului. Acum Ghiță 
Lazăr este unul dintre obișnuiții coope
rativei.

Iancu Mocanu — sau Iancu de la coo
perativă, cum îi zic unii — e tînăr. Doar 
de 24 de ani. Cum a venit din armată a 
intrat la cooperativă ca achizitor. Mai 
apoi, la adunarea obștească a cooperativei, 
țăranii muncitori i-au încredințat și mun
ca de vice președinte al cooperativei din 
Crivești în locul lui Vasile Ghișeanu, care 
făcuse unele afaceri necinstite. De atunci 
zi de zi îl găsești prin sate discutînd cu 
oamenii, la cooperativă, sau duminica la 
căminul cultural.

...Umbrele serii începuseră să se lase 
cînd. Iancu Mocanu a intrat din nou în bi
roul cooperativei. Și-a școs iarăși carnetul 
și l-a privit.

— Ion Tăbăcaru de la întovărășirea din

urmărilefapte și
seral. De asemenea nu poate fi de mirare 
nici faptul că în această organizație de 
bază cursul seral s-a deschis cu o lună 
de zile întîrziere.

în luna decembrie s-a deplasat totuși 
în comună tovarășul ..Virghinaș Ștefan, 
activist din cadrul secției de propagandă 
și agitație a comitetului raional. în loc să 
instruiască și să ajute comitetul organi
zației de bază în vederea îmbunătățirii 
activității cursului seral, el s-a mulțumit 
însă să ceară cîteva informații sumare de 
la secretar, lăsînd cursul seral să funcțio
neze ca și înainte.

La fel au fost organizate și funcționează 
cursurile serale din organizațile de bază 
Porcești și altele. în organizațiile de bază 
din Onuca, Adrian, Comar și altele, cercu
rile politice încă nu și-au început acti
vitatea.

Este știut că pentru ridicarea calității 
învățămîntului politic, pentru a se asigura 
însușirea creatoare a materialului predat 
în cercuri și cursuri, este necesară o 
muncă atentă de instruire și educare a 

Dragalina a adus 1500 kg. grîu, Spiridon 
Nicolae de la gospodăria colectivă din Vi- 
zureni a adus porumb, Vasile Voicu — 
grîu, Anica Ciobotaru — lapte... Mîine tre
buie să merg pe la stîna cooperatistă, pe 
la Vasile Horga...

Scoase o foaie de hîrtie și începu s-o li- 
nieze. întocmea situația pe noiembrie pe 
care urma să o dea la telefon. Pe octom
brie avea planul îndeplinit în proporție de 
131 la sută. începu să calculeze și să scrie 
procentele pe noiembrie : grîu — 335 la 
sută, lapte — 184 la sută, fasole — 98 la 
sută (pe decembrie trebuie să scot și ce a 
rămas acum în urmă, murmură înciudat); 
orz — 630 la sută... La paie de grâu avea 
15.000 kg. în loc de 900, iar la legume și 
zarzavaturi 60.000 kg. în loc de 3300. Aici 
cred că s-a calculat greșit. Probabil că cei 
de la Uniune nu cunosc specificul comunei 
noastre.

Tînărul achizitor avea dreptate. Cei care 
au întocmit planurile nu prea au cunoscut 
puterile comunei Crivești. Tovarășul N. 
Herșcovici — vice președintele Uniunii re
gionale a cooperativelor de aprovizionare 
și desfacere Bîrlad, de exemplu, trece des 
pe la Crivești, dar niciodată nu oprește 
motorul mașinii. Șoferul pune apă în ra
diator, ©1 trasează noi sarcini și pleacă mai 
departe. Pe bună dreptate i-a zis ironic 
Mocanu într-o zi, cînd l-a luat și pe el 
în mașină să meargă pînă la stîna coope
ratistă : „Nu e rău să fii șef!“

în această seară Iancu Mocanu a trans
mis telefonic la raion situația achizițiilor 
și, pentru a nu știu cîta oară, i-a rugat să 
revizuiască planul, să-1 facă mai aproape 
de realitate.

...E noapte încă. Zorile vin tîrziu, mai 
ales acum, cînd noaptea e din cale afară 
de lungă. Soții Mocanu s-au sculat însă 
și vorbesc în șoaptă să nu trezească co
pilul care dormea încă. Ba mai și zîm- 
bește prin somn, probabil văzîndu-1 pe 
moș Gerilă care i-a adus un pom, ju
cării și în special o săniuță.

Iancu Mocanu își începe o nouă zi de 
muncă, dar o zi mare. Astăzi după amiază 
adunarea generală a organizației de par
tid va discuta primirea lui în rîndul can- 
didaților de partid.

— Vezi dragă să am toate pregătite. La 
prânz, cînd viu, mă schimb și plec.

Soția îi răspunse printr-un zîmbet, vrând 
parcă să-i spună :

— N-avea nici o grijă. Nu te las eu să 
te duci oricum la o asemenea ședință.

Iancu Mocanu nici nu știa că de fapt 
toate îi erau de-acum gata pregătite. Aflase 
nevasta de cu seară de la un vecin, mem
bru de partid...

GHEORGHE ANGELESCU 
corespondentul „Scînteli tineretului11 

pentru regiunea Bîrlad

lor
propagandiștilor. în acest scop sînt orga
nizate seminariile de instruire a propa
gandiștilor. în cadrul comitetului raional 
U.T.M. Reghin, tovarășul Virghinaș Ște
fan răspunde de buna lor desfășurare. 
Cu toate acestea la seminarul organizat 
în luna decembrie pentru propagandiștii 
cursurilor serale, tov. Virghinaș Ștefan a 
lăsat întreaga muncă pe seama dactilo
grafei. Rezultatul a fost amînarea semi
narului.

Aceste cîteva fapte ilustrează atenția 
de care se bucură învățămîntul politic în 
cadrul organizației raionale U.T.M. Reghin. 
Și aceasta se petrece în momentul cînd 
organizația noastră își concentrează efor
turile în vederea îmbunătățirii activității 
organizaților de bază de la sate, pentru 
transformarea lor în ajutoare de nădejde 
ale organizațiilor de partid în lupta pen
tru ridicarea agriculturii.

GHEORGHE BALINT 
corespondentul „Scînteii tineretului11 
pentru Regiunea Autonomă Maghiară

Scrisoare către redacție

Calendarul căminului

din acest jurnal.

reușit
corespondentul

Extinderea rețelei 
de radiofîcare

Baia Mare, i 
estradă, intitu-

Corespondent 
IOAN VINATORU

Cu cîteva seri în urmă, aproape 2.900 de 
oameni ai muncii din Galați au avut posi
bilitatea să asculte la difuzoarele instalate 
în locuințele lor programul prezentat de 
echipa artistică a căminului cultural „Ște
fan Gheorghiu11 la microfonul stației de 
radioficare a orașului.

Asemenea programe sînt transmise cu 
regularitate de către stațiile de radioficare 
din întreaga regiune Galați. Anul trecut, 
rețeaua de radioficare din regiune a cu
noscut o largă extindere.

In comuna Sf. Gheorghe din raionul 
Tulcea, de pildă, a fost dată spre exploa
tare o stație de radioficare cu 350 difu
zoare, care transmit zilnic programe ra
diofonice. în cartierele 1 Mai, Cosciușco și 
Radu Negru din orașul Brăila, rețeaua de 
radioficare a fost extinsă cu aproape 9 km.

In întreaga regiune numărul difuzoare- 
lor a crescut cu 1814. In prezent, în re
giune funcționează 14 centre de radiofi
care cu o rețea de peste 163 km. Numărul 
oamenilor muncii care au instalate difu
zoare în casele lor este de peste 10.800.

In curînd, în regiune, vor mai fi date în 
exploatare centrele de radioficare din Su- 
lina, Măcin, Bujor, Șendreni și Filimon 
Sîrbu. (Agerpres)

ANUL 1952. Studenții Institutului de 
cărbune din Petroșani sînt în mare ani
mație. Se începea construirea unui căm’n 
care, așacare, așa cum spun planurile, va fi fod 
te frumos. Bucurie generală : studenții c 
vor avea condiții măi bune de lecuit, conțjj 
ducerea institutului că le poate oferi a- 
ceste condiții.

IULIE 1954. Sfîrșitul anului universi
tar a adus din nou o veste bună. In cu
rînd căminul va fl gata.

AUGUST 1954. Nu s-a terminat cămi
nul dar pînă la începerea cursurilor mai 
e încă timp.

SEPTEMBRIE 1954. început de an 
școlar. D.e la gară ne îndreptăm spre noul 
cămin. Dar... sîntem nevolțl să facem ca
lea întoarsă. Noul cămin, ce-i drept mai 
frumos Ia vedere decît în primăvară, nu 
e însă deloc primitor pentru că nu e ter
minat.

Cu bunăvoință, conducerea institutului, 
bazată pe angajamentele „solemne11 ale 
conducătorilor trustului de construcție 
nr. 701 Petroșani, ne-a promis că în pri
ma lună de curs se va termina și căminul.

OCTOMBRIE 1954. „Condiții obiective, 
alte sarcini mai importante tovarăși., ne-au 
determinat să nu ne putem îndeplini an> 
gajamentul. Ne luăm însă un angajamef 
nou, ca în cel mult o lună de zile, cămi
nul să fie gata11 — au declarat cu aceeași 
„solemnitate11 conducătorii trustului.

NOIEMBRIE 1954. Căminul tot nu s-a 
terminat, în schimb s-au luat alte anga
jamente.

IANUARIE 1955. Unii spun că pe cu
rînd se va încheia întregul șirag al pro- 
misiun’lor șl angajamentelor. Putem noi 
însă să avem încredere că această ultimă 
promisiune va fi respectată ? Nimic nu ne 
îndreptățește să facem acest lucru.

Știm numai că deocamdată, ca un efect 
al nenumăratelor promisiuni, angajamente 
și tărăgăneli, sîntem nevoiți să locuim în 
aceleași condiții ca înainte.

Sînt promisiuni ?
Sînt!
Va fi gata căminul?
Va fi!
Cînd ?
Deocamdată, din partea direcțiunii trus. 

tulul, liniște deplină.
Credem că e cazul să se treacă însfîrșit 

la fapte.

Din activitatea ADAS-ului
In cursul anului 1954 ADAS-ul a plătit 

asiguraților în drept sau familiilor aces
tora pentru asigurările de viață și asigu
rările pentru cazurile de accidente peste 
1.700.000 lei.

Asigurații au posibilitatea să primească 
cu mult înainte de expirarea asigurării 
întreaga sumă asigurată sau o parte din 
ea, participînd la tragerile lunare de amor
tizare a asigurărilor de viață.

în urma tragerilor de amortizare, nu
meroși asigurați au primit sume însem
nate de bani care au depășit cu mult pri
mele plătite de ei. Numai în 1954, ADAS-ul 
a plătit în urma tragerilor pentru amor
tizarea asigurărilor de viață, peste 500.000 
lei.

BAIA MARE (de la 
nostru).

La teatrul de stat din 
avut loc un spectacol de 
lat: „Rapsodii de toamnă11

Conținutul satiric al spectacolului și-a 
propus să critice rămînerile în urmă ale 
unor întreprinderi din oraș. Astfel, s-a 
criticat atitudinea de nepăsare a unor to
varăși de la sfatul popular orășenesc care 
au lăsat baia comunală în părăsire, care 
admit ca străzile să se măture în timpul 
zilei, și stau nepăsători în fața faptului 
că în jurul pieții unele străzi sînt nepa
vate.

Nici echipa de fotbal „Metalul11 din 
Bai>a Mare nu a fost scutită de critică.

Numai într-o singură seară, peste 500 
de spectatori au vizionat spectacolul și 
l-au apreciat ca un real ajutor pentru 
cei rămași în urmă. Colectivul teatrului a 
prezentat și un program muzical.

Textele satirice au fost scrise de actorii 
Eugen Mercuș și Richardo Corbeti de la 
teatrul de stat din Baia Mare.

De cît va timp a început seria prime- v 
lor spectacole ale Circului de stat 
In clădirea bine amenajată din preajma w 
Pieței Universității se desfășoară în V 
fața spectatorilor un program format * 
din numeroase numere de circ intere- 
sânte care plac nu numai copiilor ci și 
oamenilor maturi. V

Un operator cinematografic de la W 
Studioul de filme ,,Alexandru Sahia” a* 
înregistrat pe peliculă cîteva momente M 
din unele numere ale programului pe * 
care urmează șă le vedem intr-un viitor m 
jurnal de actualități. g

Reproducem mai jos cîteva imagini M

„FIST5VAL15L FBLMDLDi 
PENTKU SATE"

Cu prilejul „Festivalului filmului pen
tru sate11, organizat de Ministerul Cultu
rii în colaborare cu Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii și cu sprijinul sfatu
rilor populare, sute de țărani muncitori 
din diferite sate și comune ale regiunii 
Hunedoara vizionează ,în cadrul celor 46 
de cinematografe ale căminelor culturale 
numeroase filme documentare agrozooteh
nice și filme artistice. In satele unde că
minele culturale nu au aparate cinema
tografice, filmele sînt prezentate de către 
cele patru caravane cinematografice.

Filmele prezentate de aceste caravane în 
satele Simeria Veche, Peștișu Mare, raio
nul Hunedoara, Băița, raionul Ilia, Spini, 
raionul Orăștie și altele, au fost vizionate 
de un mare număr de spectatori.

Dono

In basmele sale poporul înarma 
pe eroii săi cu batiste sau ochiane care 
aveau proprietatea miraculoasă de a face 
pe erou să vadă ființe, obiecte și întîm- 
plări la mare distanță de locul unde se 
afla. Acestea erau numai năzuinți, visuri. 
Astăzi televiziunea nu mai este un vis. 
Ea este o realitate tot atît de vie ca și 
toate celelalte mijloace de comunicare la 
distanță : telefonul, telegraful, radioul.

Ce este televiziunea ? Televiziunea este 
transmiterea la distanță a imaginilor mo
bile cu ajutorul unor aparate speciale. 
Transmiterea imaginilor la distanță se ba
zează pe efectul fotoelectric descoperit 
pentru prima oară de Stoletov. Efectul 
fotoelectric este acea proprietate a razelor 
de a elibera electronii atomilor unor ele
mente asupra cărora acționează.

Această proprietate a fost folosită la 
construirea a diferite aparate fotoelec- 
trice. Aparatul fotoelectric cel mai simplu 
se numește fotoelement. El este format 
dintr-un balon de sticlă din care s-a scos 
aerul în interiorul balonului se găsesc 
doi electrozi : fotocatodul care se confec
ționează din substanțe speciale sensibile 
la acțiunea luminii și anodul Sub acțiu
nea razelor luminoase ce cad pe fotocatod 
acesta eliberează electroni care mîșcln- 
du-se spre ânod dau naștere unui curent 
continuu închizînd astfel un circuit elec
tric. Mărind intensitatea razelor lumi
noase ce acționează asupra fotocatodului 
se mărește valoarea curentului care s-a 
format între fotocatod și anod datorită 
faptului că fotocatodul emite de astădată 
mai mulți electroni.

La baza transmiterii imaginii la dis
tanță stă tocmai principiul fotoefectului 
adică transformarea semnalelor luminoase 
în semnale electrice.

Cum se realizează acest lucru în mod 
practic ?

Să intrăm într-un studio de unde se

„Scînteia tineretului”
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TELEVIZI U N EA
face transmisiunea unui program de tele
viziune.

Pereții studioului sînt căptușiți cu ma
teriale izolante astfel ca zgomotele din 
afară să nu pătrundă în interior. în fun
dul încăperii se află scena luminată ca 
și la teatru de diferite reflectoare. în fața 
scenei pe un tripied e montată o cutie 
dreptunghiulară ce seamănă cu un aparat 
de fotografiat foarte mare. Poziția acestei 
cutii se poate schimba atît în direcție 
verticală cît și în direcție orizontală. Cu
tia, care poartă denumirea „camera de 
luat vederi" sau „telecamera" este pre
văzută cu cîteva obiective. Datorită obiec
tivelor nu totdeauna este necesară depla
sarea „camerei11 spre scenă, obiectivele 
avînd proprietatea „de a apropia" scena 
după dorința noastră.

Asemenea procesului dintr-un aparat 
de fotografiat, scena, cu ajutorul obiecti
velor. este proiectată pe o suprafață sen
sibilă, care are însă alte proprietăți decît 
pelicula fotografică. Această suprafață 
sensibilă, numită „mozaic11, este formată 
dintr-un număr foarte mare de fotocatozi 
elementari care sub acțiunea razelor lu
minoase ale unei imagini optice elibe
rează electroni, dînd naștere unui curent 
electric. Intensitatea curentului electric 
emis de fiecare fotocatod depinde de can
titatea de lumină care a căzut asupra sa 
Suprafața sensibilă „mozaicul" se găsește 
într-un balon de sticlă din care s-a scos 
aerul. Acest balon împreună cu alte apa
rate formează „telecamera11.

Curentul furnizat de fotocatozi este am
plificat Prin intermediul unui cablu cu
rentul trece în cabina tehnică care este 
despărțită de studio printr-o fereastră de 
construcție specială. în cabina tehnică se 
află un pupitru de comandă și control 
așezat în fața ferestrei despărțitoare. Per
soana care stă la pupitru — regizorul — 
vede tot ce se întîmplă în studio. Urmă
rind desfășurarea spectacolului el dă in
dicațiile corespunzătoare prin microfon 
Operatorii care mînuiesc telecamera as
cultă aceste indicații prin niște căști spe
ciale.

In cabina tehnică, curentul electric, fur

nizat de „telecamera" ,este „preparat" în 
mod corespunzător și apoi se dirijează 
spre postul de emisiune. Acest post are 
același rol ca și un post de radioemisiune, 
numai cu deosebirea că spre postul de 
televiziune este trimis un curent rezul
tat al unei imagini optice.

Cu ajutorul unei antene de construcție 
specială semnalele postului de televi
ziune se răspîndesc în aer pentru a fi re
cepționate de antenele aparatelor de tele
viziune.

Postul de emisiune a programelor de 
televiziune este completat cu un post de 
radioemisiune obișnuit.

Aparatul de televiziune (este vorba de 
aparatul de recepție care se găsește la 
fiecare abonat) din punct de vedere al 
aspectului exterior este asemănător unui 
aparat de radio dar el are și funcțiuni 
deosebite: recepționează semnalele elec
trice, le amplifică și apoi le transformă 
în energie luminoasă. Cum se produce 
aceasta ?

într-un moment oarecare valoarea sem
nalului electric transmis de postul de emi
siune corespunde cantității de lumină 
proiectată pe un oarecare fotocatod ele
mentar. Acest semnal este recepționat de 
antena unui aparat de recepție și după 
ce este amplificat intră într-un tub spe
cial care are un ecran acoperit cu o sub
stanță fluorescentă. Această substanță are 
proprietatea că sub influența curentului 
electric se lurpineazg mai mult sau mai 
ouțin după cum curentul are o intensitate 
mai mare sau mai mică. Poziția punctu
lui luminat pe ecran corespunde întocmai 
poziției fotoelementului din „mozaicul" 
t.elecamerei de la postul de emisiune. La 
emisiune are loc transformarea semnale
lor luminoase în semnale electrice iar la 
recepție dimpotrivă, are loc transforma
rea semnalelor electrice în semnale lu
minoase.

Cu cît este mai mare numărul de ele
mente din „mozaic" cu atît imagmea este 
mai clară Totalitatea elementelor în care 
este descompusă imaginea se numește 
„cadru". Desigur că transmiterea elemen
telor imaginii trebuie să se facă cu o vi
teză foarte mare, adică timpul între trans

miterea primului și a ultimului element 
al imaginii trebuie să fie foarte mic în 
așa fel îneît ochiul nostru să fie impre
sionat de o imagine omogenă. Acest lucru 
este deosebit de important cînd se trans
mit imagini mobile.

în practica televiziunii transmiterea 
unui „cadru" se face într-un timp de 1/25 
secunde. în U.R.S.S. „cadrul" este des
compus în 625 rânduri. Timpul de transmi
tere a unui rînd va fi 1/25625 secunde, a- 
dică 0,000064 secunde.

în decursul timpului, de la primele 
transmișiuni de televiziune pînă azi, o 
seamă de îmbunătățiri în privința clari
tății imaginii se bazează tocmai pe numă
rul din ce în ce mai mare a acestor rân
duri în care se descompune „cadrul". în 
timp ce la început el se descompunea în 
405 rînduri — cum se întrebuințează și azi 
în Anglia, mai tîrziu în 525 rînduri — așa 
cum se practică și azi în America, în pre
zent claritatea optimă a imaginei se ob
ține prin descompunerea în 625 ds rân
duri cum se face la toate stațiile din U- 
niunea Sovietică.

Deși este universal recunoscut în cercu
rile de știință care se ocupă cu televi
ziunea, că claritatea optimă este obținută 
prin descompunerea cadrului în 625 de 
rînduri, acest lucru este practicat numai 
în Uniunea Sovietică din cauze lesne de 
înțeles. în statele capitaliste, îmbunătă
țirea calității transmisiunilor de televi
ziune este la latitudinea societăților par
ticulare de televiziune, care nu o reali
zează pentru că ea cere transformarea ra
dicală a aparatajelor — și deci mari chel
tuieli de investiții — fără ca veniturile 
să se mărească prin această îmbunătățire.

★
Orice obiect ce se găsește în fața obiec

tivului telecamerei din studio poate fi 
văzut de către abonat pe ecranul apara
tului de televiziune. Astfel, din studio se 
pot transmite nu numai spectacole ci și 
filme de cinematograf. în acest caz tele
camera se deosebește de cea obișnuită a- 
tît prin sistemul de obiective cît și prin 
sistemul de iluminație.

Desigur că se naște întrebarea:
Cum se pot vedea pe ecranele aparate

lor de televiziune transmisiunile de pe 
stadioane, din expoziții de pictură, săli 
de concert ș.a.m.d ?

Pentru transmisiuni din afara studioului 
se folosesc stațiile mobile de televiziune 
de dimensiuni mai mici. Telecamera se 
găsește pe stadion iar cabina tehnică este 
înlocuită cu un autobuz în interiorul că
ruia se găsește aparatajul necesar. Postul 
de emisiune se găsește în alt autobuz. 

Postul este de proporții mai mici, deoarece 
el nu trebuie să asigure transmisiunea 
decît pînă la postul central de televi
ziune.

Cu ajutorul stațiilor mobile de televi
ziune se pot face ori ce fel de transmi
siuni din afara studioului. Astfel, în 
U.R.S.S. se transmit demonstrațiile de 1 
Mai Și 7 Noiembrie din Piața Roșie din 
Moscova. De asemenea Se transmit anu
mite competiții sportive, spectacole din 
teatre și săli de concerte.

Toate aceste mari realizări din domeniul 
televiziunii sînt rezultatul unei munci în
delungate a oamenilor de știință printre 
care oamenii de știință sovietici ocupă un 
loc de frunte.

în prezent problema cea mai arzătoare 
este problema lărgirii razei de acțiune a 
televiziunii. Datorită faptului că posturile 
de televiziune lucrează în gama undelor 
metrice, unde ce se răspîndesc în linie 
dreaptă în limita vizibilității optice, trans
miterea programului de televiziune nu se 
poate face decît pînă la distanța de apro
ximativ 60-70 km. Pentru înlăturarea a- 
cestei dificultăți există mai multe căi. Una 
din ele, și poate cea mai sigură, este fo
losirea stațiilor intermediare, care se gă
sesc la o distanță de 60-70 km. de postul 
central. Aceste stații recepționează sem
nalele postului central, le amplifică și le 
transmit mai departe.

O altă cale de lărgire a razei de acțiune 
a televiziunii o reprezintă stațiile aeriene. 
Postul de televiziune se montează pe un 
helicopter sau aerostat. Prin înălțarea ae
rostatului la aproximativ 10.000 de metri, 
lucru ce este astăzi posibil, raza de ac
țiune se mărește de 5-6 ori adică se mă
rește pînă la 350-400 km.

Transmiterea programului la acest post 
este asemănătoare cu transmiterea progra
mului de la stația mobilă la postul cen
tral de televiziune.

Atenția oamenilor de știință a fost în
dreptată înspre rezolvarea problemei te
leviziunii colorate. Această problemă a fost 
rezolvată cu succes și astăzi există trans
misiuni de televiziune în culori. Pentru a 
obține o imagine colorată este suficient 
a se transmite numai culorile de bază ale 
spectrului. Se știe că toate celelalte cu
lori sînt complimentare, adică rezultat al 
compunerii în diferite proporții a culori
lor de bază. Cu timpul televiziunea în cu
lori va deveni ceva foarte frecvent și va 
înlocui complet televiziunea în alb și 
negru. Prin perfecționarea televiziunii în 
relief, problemă care este în mare măsură 
rezolvată, Imaginile ce se vor vedea pe 
ecranul aparatului de televiziune nu se 

vor deosebi de imaginile reale decît din 
punct de vedere al dimensiunilor.

Televiziunea, această minunată realizare 
a gîndirii umane, servește nu numai pen
tru transmiterea manifestărilor artistice 
sau sportive. Pe zi ce trece televiziunea 
este din ce în ce mai mult folosită în in
dustrie, în construcție, în cercetări știin
țifice și în alte domenii.

Iată cîteva exemple:
Cu ajutorul televiziunii se poate face 

controlul la distanță ; astfel instalîndu-se 
o telecamera în fața unui tablou cu apa
rate de măsură se pot urmări de la dis
tanță indicațiile aparatelor. Asemenea in
stalații se pot folosi la Uzinele electrice 
mari, la hidrocentrale și stațiuni hidro- 
meteorologice pentru conducerea lor de la 
distanță.

O largă posibilitate de folosire a tele
viziuni; o oferă forajele și săpăturile sub
terane. Se coboară telecamera pînă la 
adîncimea ce interesează. Telecamera este 
prevăzută cu un sistem de iluminație spe
cial. Pe ecranele receptorului se va ob
ține imaginea a tot ce se întîmplă la 
aceea adîncime. La lucrările de construc
ție a hidrocentralelor se poate urmări dra
garea fundului apelor cu ajutorul unei te- 
lecamere. Se lasă „telecamera" în apă. 
Prin cablu sînt alimentate niște reflec
toare speciale, care luminează fundul apei.

în medicină televiziunea are aplicații jn-> 
teresante. Pentru ca numărul studenților în’ 
medicină cît și a medicilor tineri care 
asistă la operații importante efectuate de 
savanți cu renume să fie cît mai mare, în 
sala de operație se instalează o teleca- 
meră, iar într-o sală alăturată pe un ecran 
special amenajat se poate urmări operația 
în cele mai bune condițiuni Paralel cu 
aceasta se urmăresc și explicațiile profe
sorului.

De curînd tot în medicină, s-a aplicat 
televiziunea pentru observarea radiosco- 
piilor de la distanță Mod’cul radiolog nu 
mai este obligat să stea în aceeași sală cu 
aparatajul radioscopic (care prin acțiu
nea îndelungată a razelor sale dăunează 
sănătății) ci observă dintr-o sală radiosco- 
pia bolnavului.

Foarte frecvent se folosește televiziunea 
pentru cercetarea fundului mărilor, crate
relor vulcanelor și în general a locurilor 
greu accesibile pentru om.

Acestea reprezintă numai o parte din 
aplicațiile televiziunii Desigur că dato
rită gradului de perfecțiune pe care l-a 
atins această minunată realizare a știin*. 
ței și tehnicii moderne sfera de aplicare 3 
televiziunii se va lărgi tot mai mult.

Ing. MIRCEA RAUSER



Vom ridica productivitatea muncii „Obiceiurile pămînfuluî"
Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din 

19-20 august 1953, analizînd cauzele ră
mânerii în urmă a industriei producătoare 
de bunuri de larg consum a fixat un vast 
program de măsuri menite 
ritm mal înalt de creștere 
trai al oamenilor muncii, 
tregii economii naționale.

Sarcina întreprinderii noastre, care pro
duce postav, este de a pune la îndemâna 
oamenilor muncii, mai multe produse tex
tile trainice și la un preț redus.

Așa cum s-a subliniat în plenară, prin
cipala preocupare a muncitorilor trebuie 'să 
fie creșterea producției și productivității 
muncii, reducerea sistematică a prețului 
de cost al produselor.

Pentru a obține o mai înaltă producti
vitate a muncii în întreprinderea noastră, 
este necesară în primul rînd cunoașterea 
căilor care asigură îndeplinirea acestei 
sarcini.

Bazîndu-se pe cunoașterea acestor căi, 
conducerea întreprinderii a trecut la o mai 
bună organizare a muncii, ceea ce a asi
gurat folosirea întregii capacități de pro
ducție a agregatelor și îndeplinirea ritmică 
a planului. Colectivul nostru de muncă nu 
s-a mulțumit ca planurile lunare să fie 
îndeplinite mai de vreme sau mai tîrziu, 
ci a luptat pentru ca zilnic să se îndepli
nească planul pe fabrică, pe secții, pe bri
găzi, pe fiecare om în parte.

Pentru asigurarea îndeplinirii ritmice a 
planului, sectoarele au primit din timp 
sarcinile de plan, care au fost repartizate 
pe brigăzi, echipe și mașini. Pe baza succe
selor obținute în lunile precedente, mun
citorii și-au luat angajamente concrete, 
ținînd seama de posibilitățile existente 
pentru traducerea lor în fapt.

Luna noiembrie a fost perioada inten
sificării întrecerii socialiste pentru înde
plinirea înainte de termen a planului 
anual de producție, perioada celor mai 
rodnice succese.

La începutul lunii, în ședința de pro
ducție pe întreprindere a fost constituit 
un colectiv de tehnicieni, care să urmă
rească și să sprijine îndeplinirea zilnică 
a sarcinilor de plan. Această inițiativă a 
dat rezultate dintre cele mai bune, de
oarece sezisînd din timp unele lipsuri și 
greutăți, conducerea întreprinderii a luat 
măsurile necesare pentru înlăturarea lor.

Este știut faptul că organizarea muncii 
are o imensă însemnătate pentru creșterea 
productivității muncii. Dar rezolvând nu
mai această problemă nu poți pretinde că 
ai făcut totul.

Căile care duc la obținerea succesului 
sânt multiple și acest lucru este bine cu
noscut de întregul nostru colectiv de 
muncă.

încă de la începutul anului s-a accen
tuat la noi necesitatea aplicării experien
ței înaintate a oamenilor sovietici, a frun
tașilor în întrecerea socialistă din țara 
noastră. Numărul muncitorilor care aplică 
metodele înaintate de lucru a sporit în 
fiecare lună.

Numai în sectorul filatură au fost create 
trei brigăzi de calitate, care aplică me
toda Ciutchih, pe lîngă cele opt existente. 
Brigada nr. 6 condusă de Maria Bîrză și-a 
îndeplinit 
noiembrie, 
iar 99,4 la 
au fost de

S-a extins mult aplicarea inițiativei to
varășei Elena Chișiu. în urma acestui fapt 
brigada nr. 3, condusă de Maria Bătărel, 
a dat în ultimele luni ale anului trecut 
cel mai mare procentaj de fire de calitate 
superioară — 99,6 la sută — ceea ce re
prezintă o îmbunătățire a calității cu 12,75 
la sută.

S-ar mai putea vorbi despre multe suc- 
eese obținute de muncitorii întreprinderii

să asigure un 
a nivelului de 
înviorarea în-

sarcinile planificate pe luna 
în proporție de 107,6 la sută, 
sută din produsele executate 
calitate superioară.

noastre, despre tinerii care muncesc cu 
patos, care-și iubesc meseria mai presus 
de orice.

Comitetul organizației de bază U.T.M. a 
știut să folosească acele metode care să 
stimuleze spiritul creator, să antreneze ti
neretul in producție, să-l facă să-și iu
bească și să-și respecte 
muncă.

începând cu organizarea 
forme specifice de muncă, 
miște și posturile utemiste de control, co
mitetul U.T.M. a dat un sprijin deosebit 
de prețios conducerii întreprinderii, a 
sprijinit efectiv îndeplinirea sarcinilor de 
plan.

Activitatea rodnică a brigăzilor și mai 
cu seamă a posturilor utemiste de con
trol reprezintă cartea de vizită a comi
tetului organizației noastre de bază U.T.M. 
De remarcat este faptul că posturile ute
miste de control nu s-au pierdut în lu
cruri mărunte ci și-au îndreptat atenția 
înspre educarea tineretului în spiritul ati
tudinii noi, socialiste, față de muncă, față 
de bunurile obștești, proprietatea întregu
lui nostru popor muncitor. Ele n-au lăsat 
ca lipsurile să dăinuie, ci au intervenit la 
timp.

Postul utemist de control nr. 6 a semna
lat că în secția pregătirea firelor, deșeurile 
nu sînt bine destrămate din cauza unor 
condiții tehnice și că acest lucru produce 
pagube întreprinderii. în urma sezisării 
făcute, au fost înlocuite piesele uzate ale 
mașinii în cauză.

Membrii postului utemist nr. 2 din uni
tatea I, condus de William Kroner, au 
făcut și ei propuneri în ceea ce privește 
creșterea productivității muncii. Așa de 
pildă, tovarășa Sîrbu Maria a propus mă
rirea diametrului...................... .
unul din articole, 
grală a capacității

Postul utemist 
apretură se preocupă și el de antrenarea 
tineretului în lupta pentru obținerea de 
noi economii, fără a influența în rău ca
litatea produselor.

Un alt factor care ne-a asigurat înde
plinirea la timp a sarcinilor de plan a fost 
întărirea disciplinei socialiste a muncii. 
Existau înainte cazuri cînd unii muncitori 
lipseau sau întîrziau de la lucru. Uneori 
numărul absențelor se ridica zilnic la 8-10 
muncitori.

Pentru lichidarea acestei situații ruși
noase, la intrarea în întreprindere a fost 
afișată o tablă neagră cu o denumire su
gestivă : „Colțul somnoroșilor”. Efectul s-a 
văzut după cîteva zile. Numărul întîrzia- 
ților a scăzut cu 75-80 la sută, iar absen
țele nemotivate au fost complet lichidate.

Ca urmare a intensificării întrecerii so
cialiste, a activității vii, concrete, desfă
șurată de comitetul organizației de bază 
U.T.M., ca urmare a justei organizări și 
coordonări a întregului proces de produc
ție, planul anual de producție a fost înde
plinit la data de 10 decembrie. în deosebi 
s-au evidențiat sectoarele apretură și 
filatură.

Calitatea produselor a crescut și ea sim
țitor, ca urmare a extinderii aplicării ex
perienței înaintate în muncă.

Succesele dobândite în anul care a tre
cut dovedesc că avem mari posibilități 
pentru a produce și mai multe bunuri de 
larg consum, necesare satisfacerii cerințe
lor materiale și culturale mereu crescînde 
ale oamenilor muncii.

FLORICA CHIRIACESCU 
Inginer la fabrica de postav 

„Victorla“Cisnădie, 
regiunea Stalin

De mult timp, circulația pietoni
lor de pe trotuarul din fața magazi
nului „Consignația” 
devenit anevoioasă 
riscuri. Aceasta din

din Plbești a 
și plină de... 

cauza celor

colectivul de

tineretului în 
brigăzile ute-

țevilor de bătătură la 
pentru folosirea inte- 
suveicilor.
de control din secția

Ședința Consiliului General A. R. L. U. S
Ieri, 4 ianuarie, a avut loc ședința Con

siliului General A.R.L.U.S., la care au 
participat reprezentanți ai organizațiilor 
obștești, oameni de știință și cultură, oa
meni ai muncii, reprezentanți ai presei 
romîne și străine.

In prezidiul adunării au luat loc tova
rășii dr. Petru Groza, acad. prof. dr. C. I. 
Parhon. acad. Emil Petrovici, N. Teșa și 
E. N. Tihonov, reprezentantul permanent 
al VOKS-ului în R.P.R.

Ședința a fost prezidată de acad. prof, 
dr. C. I. Parhon, președintele A.R.L.U.S.- 
ului.

Consiliul General A.R.L.U.S. a analizat 
activitatea depusă de Asociație în cel de 
al II-lea semestru al anului 1954 și a ela
borat un plan de măsuri în vederea alege
rii organelor de conducere și organizarea 
celui de ai IV-lea Congres al A.R.L.U.S.- 
ului. (Agerpres)

Pentru o
a

★

gazinuluî, care au ramele 
și geamurile sparte. Deși 
sezisate, organele de resort 
tului popular orășenesc nu 
nici o măsură pînă în prezent.

două luminatoare al subsolului ma- 
distruse

— Ăsta, se vede, 
noaște... „obiceiurile

că-i străin. Nu cu-
pămîntului"...

Desen după o scrisoare trimisă 
de corespondentul voluntar Matei Dumitru

ry//-Ky

VACANȚĂ PLĂCUTĂ
vorElevii și pionierii din Capitală își 

petrece plăcut vacanța școlară.
Aproape în fiecare seară, în diferite 

școli elementare și medii, au loc carnava
luri ale pionierilor sau ale elevilor. La 
Palatul Pionierilor va avea loc zilele 
acestea un mare carnaval pentru instruc
torii de pionieri.

In cadrul vacanței s-au organizat de 
către U.T.M. o serie de manifestări ar
tistice, culturale, sportive la care iau par
te mii de tineri. Vor avea loc în această 
perioadă 28 spectacole teatrale cu prețuri 
reduse pentru copii, pionieri și școlari. 
Peste 15.000 de elevi vor putea vedea pie
se ca „Floarea purpurie” la Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale”, „David Copper- 
field” la Teatrul Tineretului, „Mașenka” 
la Teatrul Armatei, opereta „N-a fost 
nuntă mai frumoasă” la Teatrul de Stat 
de Operetă etc. Teatrul de Operă și Balet 
va prezenta pentru tineret baletul „Cop- 
pelia”. iar orchestra simfonică a Filarmo
nicii de stat va da un concert în seara 
zilei de 6 ianuarie. Vor avea loc specta
cole pentru tineret și la Circul de_ Stat,. 
Teatrul Țăndărică, Teatrul de Estradă 
etc.

Cinematografele prezintă în această pe
rioadă o serie de filme pentru copii și ti
neret ca „Echipa de pe strada noastră”, 
„Centru înaintaș”, „Epoleții purpurii” 
etc.

Un^le școli au organizat întîlniri cu 
scriitorii de literatură pentru copii și ti
neret. Pionierii din raionul Stalin vor 
face o vizită la stațiunea agricolă expe
rimentală Băneasa.

Cu sprijinul Consiliului Central al Sin
dicatelor s-a organizat in această perioadă 
o tabără pentru 400 copii la Sinaia și una 
la Tușnad pentru elevi din școlile medii.

La 8 școli din Capitală, cîte una pe fie
care raion, au fost înființate cu prilejul 
vacanței de iarnă cluburi, în care elevii 
și pionierii rămași în Capitală pot con
sulta cărți și revis'te, juca tenis de masă, 
volei, șah etc. (Agerpres).

Voi valorifica

mai bună aprovizionare 
oamenilor muncii

★ *

cît mai multe produse 1010 unități cooperatiste noi

prin cooperative
Ca și ceilalți 

Sibiu, eu am 
De aceea am aflat încă din 
pre Hotărârea guvernului și partidului cu 
privire la desființarea sistemului de apro
vizionare pe bază de cartele și rații. Acea
sta, constituie un avantaj însemnat pen
tru noi, deoarece cu banii ce-i vom primi 
prin valorificarea produselor pe piață și 
prin cooperative ne vom aproviziona și 
mai bine cu diferite articole.

Pentru a-mi da pe deplin și eu aportul 
la îndeplinirea în fapte a Hotărârii, voi 
desface surplusul meu de cereale și pro
duse alimentare prin cooperative și pe 
piața din Sibiu în scopul unei cît mai 
bune aprovizionări a populației munci
toare. Colectiviștii din gospodăria noas
tră printre care mă număr și eu, avem 
aceste posibilități. împreună cu membrii 
familiei mele am efectuat anul trecut în 
gospodăria noastră peste 700 zile-muncă 
pentru care am primit 4298 kg. cereale, 
2685 kg. cartofi și însemnate cantități 
de brînză, ulei, lină etc. Din acestea cît 
și din cele pe care le obțin în gospodăria 
mea personală ca lapte, carne și ouă, sînt 
hotărît să valorific o cantitate cît mai

colectiviști 
instalat in

din Turnișor- 
casă difuzor, 
prima zi des-

și piețe
în prima și a doua zi după apari-mare.

ția Hotărârii am și dus pe piața din ora
șul Sibiu 10 litri de lapte. în prezent eu 
îngraș trei porci. Unul dintre aceștia îl 
opresc pentru familie, iar ceilalți doi îi 
voi vinde prin cooperativă. La fel în pe
rioada care urmează voi mai pune în 
vînzare circa 300 kg. grîu, 600 kg. cartofi, 
ouă și alte produse.

Colectiviștii noștri sînt hotărîți să mun
cească pămîntul cu mai mult avînt, pen
tru a primi în noul an venituri tot așa de 
frumoase.

Efectuând în 1955 cît mai multe zile- 
muncă, folosind metode înaintate, care 
aduc produse sporite la ha. eu, alături de 
ceilalți colectiviști, voi căuta să contribui 
într-o măsură mai mare la aproviziona
rea oamenilor muncii cu cereale 
duse alimentare, la 
Hotărârii partidului 
vire la 
zionare

Rețeaua comerțului cooperatist se dez
voltă neîncetat. Anul acetta vor mai lua 
ființă alte 1.010 unități noi, dintre c ra 
122 de magazine universale sătești, 563 
de prăvălii și prăvălioare sătești, 50 de 
librării, 100 de magazine metalo-ch:'m:ce, 
textile și încălțăminte și art'cole de uz 
casnic, 50 de magazine mixte, 50 de ma
gazine pentru desfacerea mărfurilor din 
comerțul de întîmpinare și 75 de ui.i'.ăți 
de alimentație publică.

Produse alimentare
Hotărârea partidului și guvernului pri

vind desființarea sistemului de aprovizio
nare pe bază de cartele și rații a dat 
muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor 
de la combinatul „Prodaliment” din Sa- 
lonta un nou îndemn pentru creșterea con
tinuă a producției.

Roadele muncii însuflețite depuse de 
colectivul combinatului au început să se 
arate încă din primele zile după apariția 
Hotărîrii. In primele 3 zile, brigăzile con
duse de Ludovic Kincseș și Iuliu Herdea 
de la secția preparate din carne și-au de
pășit normele cu 120—130 la sută. Cei care 
muncesc în sectorul producției industriale 
au dat în aceste zile, peste plan, 25.000 
kg. de untură și slănină, 4.000 kg. de pre
parate din carne, 70 tone carne de vită și 
de porc.

Datorită desfășurării mai largi a între
cerii socialiste, care a cuprins majorita
tea muncitorilor, și folosirii metodelor so
vietice Ciutkih, Kuznețov, Savelieva, co
lectivul acestui combinat a început încă 
de la 23 decembrie 1954 să dea produse în

înștiințare
Ministerul Invățămîntului reamintește 

că examenul de stat și susținerea proiec
tului de diplomă în instituțiile de învăță- 
mînt superior va avea loc între 25 ia
nuarie—6 februarie 1355, cu excepția in
stituțiilor de învățămînt superior agricol, 
la care examenul de stat va avea loc în
tre 15 februarie—1 martie 1955.

(Agerpres)

desființarea 
pe bază de

traducerea în 
și guvernului 
sistemului de 
cartele și rații.

și pro- 
viață a 
cu pri- 
aprovl-

AVRAM PETRU 
membru în G.A.C. „Zorile" 

Turnișor-Sibiu

peste plan
contul anului care a început. Numai pînă 
la 28 decembrie, ei au dat peste planul 
anual 82,6 tone preparate din carne, 501,9 
tone de untură și slănină, 112 tone carne 
de vită și porc. Reorganizarea fluxului 
tehnologic prin regruparea utilajului, cît 
și aplicarea în producție a 38 de inovații 
au făcut ca în trimestru] IV al anului tre
cut, productivitatea muncii să crească cu 
18 la sută față de aceeași perioadă a anu
lui 1953.

Cu succese însemnate în producție se 
mîndrește și colectivul sectorului zooteh
nic al acestui combinat. Prin aplicarea re
gulilor zootehmce la creșterea și îngrășa- 
rea animalelor, acest sector a livrat pînă 
la 1 decembrie, peste plan, 322 tone de 
porci grași. Prin folosirea conținuturilor 
stomacale de la bovine și a diferitelor re- 
ziduri de la preparatele din carne, care 
înainte se aruncau, s-a realizat în anul 
trecut o economie de 3.116 tone de po
rumb, orz și alte furaje concentrate.

(Agerpres)

Incălțăminte mal ieftină 
și mai bună oamenilor muncii

Hotărârea partidului și guvernului cu 
privire la desființarea aprovizionării pe 
bază de cartele și rații arată că sarcina 
trasată oamenilor muncii de plenara lăr
gită a C.C. al P.M.R. din august 1953 de 
a lupta din toate puterile pentru sporirea 
producției și productivității muncii a fost 
în mare parte îndeplinită. Fe baza aces
teia s-a putut trece la desființarea apro- ■ 
vizionării pe bază de cartele și rații și la 
reducerea de prețuri la o serie de pro
duse.

Sarcinile Hotărîrii ne-a îndemnat și pe 
noi muncitorii de la fabrica de piele „Fla
căra Roșie” din București, să ne sporim 
eforturile și să luptăm pentru a produce 
tot mai multe mărfuri de calitate la un 
preț cît mai scăzut.

Succesele muncii noastre vor spori con
tinuu, iar contribuția noastră la lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor planului de 
produpție pe anul 1955, la ridicarea pro
ductivității muncii și îmbunătățirii cali
tății produselor va fi din ce în ce mai 
mare. Economisind cu grijă materia 
primă și materialele vom contribui la ief
tinirea prețului produselor, vom contri
bui astfel la creșterea bunei stări a oa
menilor muncii din patria noastră.

ILIE MFHAI
muncitor în sccț'a C.B. fabr’ca de piele 

,.Flacăra Roșie” București

Produce 
bunuri de 'arg consum
Printre întrenrinderile care, în urma 

sarcinilor trasate de Plenara C. C. al 
P.M.R. din august 1953, au început să pro
ducă bunuri de larg consum este și în
treprinderea I.S.A.R., de pe lîngă Comite
tul Geologic.

Această întreprindere a fabricat. in 
cursul anului 1954, pompe manuale pen
tru alimentarea cu apă a gospodăriilor 
agricole, un mare număr de cazane da 
rufe cu nituri cositorite, mașini de gătit, 
răcitoare etc.

în anul 1955, această producție se va ex
tinde. Se vor fabrica pompe manuale 
pentru adâncimi mai mari (15—17 m.) ale 
pânzei de apă. precum și alte 
talice de larg consum.

bunuri me-
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Este cunoscut fap
tul că în unele orga
nizații U.T.M. de an 
din institutul nos
tru adunările generale se desfășoară încă 
într-un mod neinteresant. Confundând 
munca de educație comunistă cu contabi
litatea, unele din birourile de an planifică 
ședințe de bilanț cu dări de seamă alcătuite 
după cele mai veritabile norme ale disci
plinei contabile, neinteresante firește și 
mai ales nerodnice. Asemenea probleme 
ca atitudinea socialistă față de muncă, 
forța colectivului, prietenia, dragostea 
etc., sînt considerate minore, nedemne de 
a fi discutate într-o adunare generală. Re
zultatele unei asemenea practici sînt în
deobște cunoscute. Lipsiți de îndrumarea 
competentă a organizației, tinerii caută 
rezolvarea problemelor care-i frămîntă în 
discuții izolate, deseori fără seriozitatea și 
maturitatea necesară și care de multe ori 
departe de a-i lămuri, îi îndrumă pe o 
linie greșită. De aceea, este cu atît mai 
îmbucurătoare inițiativa biroului U.T.M. 
al anului III de la Institutul de limbi 
străine din București care a organizat o 
adunare generală consacrată unui aspect 
important al educației comuniste: aju
torul și forța colectivului în procesul 
transformare a

Colectivul matur al tinerilor studenti
munca de educație s-a 

ales în dormitor, la can-

studenților.
★

utemiști al anului III 
limbi străine cuprinde

de

de 
un

Colectivul de 
la Institutul de 
număr de cîteva zeci de studenți. O parte 
dintre aceștia au venit direct din produc
ție exercitînd o puternică influență asu
pra colegilor lor printr-o serie de trăsă
turi de caracter proprii muncitorilor: sim
plitate, tenacitate, seriozitate, pasiune în 
muncă.

Unul dintre acești tineri, Jula Aurel, 
a cîștigat de la început stima și dragostea 
colegilor săi. Apropiat sincer de oameni 
el a reușit în puțină vreme să cunoască 
pe majoritatea studenților, împărtășin- 
du-le bucuriile ca și necazurile. Intransi
gent față de lipsuri, Jula Aurel alături de 
întreg colectivul de studenți, a avut o in
fluență hotărîtoare asupra lui Stroe Vic
tor. înzestrat cu o mare putere de muncă, 
capabil, Stroe se făcea însă remarcat și 
prin neseriozitatea sa, prin unele apucă
turi care nu-și puteau găsi locul în mij
locul colegilor săi. Influența colectivului 
s-a manifestat aici cu putere. Stroe a fost 
criticat cu putere în diferite ședințe de

organizație, dar 
desfășurat, mai 
tină, în orele libere. Membrii grupei, îm
preună cu Jula Aurel, nu l-au lăsat singur 
nici un moment, criticîndu-1 pe loc ori de 
cîte ori Stroe Victor ,Jși dădea în petec”. 
Astăzi, Stroe Victor, și-a lepădat multe din 
vechile-i năravuri și este un student apre
ciat de colegii lui pentru atitudinea to
vărășească.

Munca de educație comunistă a studen
ților ridică în fața colectivului zeci și zeci 
de probleme. Chițoran Dumitru, la venirea 
lui în Institut, era indisciplinat, uneori 
leneș. Colectivul anului a acționat asu
pra lui într-un mod inteligent și profund 
pedagogic. Ținând seama că, pe de altă 
parte, studentul dovedise o serie de cali
tăți, Chițoran a fost propus membru în 
biroul U.T.M. pe an. E drept că unii din
tre studenți au strâmbat atunci din nas 
și n-au fost de acord cu propunerea. Ma
joritatea covârșitoare a utemiștilor a spri
jinit însă candidatura lui Chițoran șl el 
a fost ales. încrederea acordată de colec
tiv a determinat la Chițoran schimbări 
fundamentale. înțelegînd că munca de or
ganizație nu se poate desfășura fără pu
terea exemplului personal, Chițoran a în
ceput să se preocupe mai intens de învă
țătură, devenind azi student fruntaș.

Forța colectivului utemiștilor din anul 
III al Institutului de limbi străine a con
stituit factorul hotărîtor în nașterea și 
dezvoltarea unor principiale relații de 
prietenie între studenți. Sălăjanu Vasile 
și Constantinescu Ionel s-au cunoscut abia 
în Institut. Năzuințele comune, activita
tea în comun, rezolvarea împreună a pro
blemelor i-a apropiat pe acești tineri, i-a 
făcut să simtă fiorul prieteniei adevărate, 
într-o vreme însă, Constantinescu, care 
ocupa o funcție de răspundere în cadrul 
organizației sindicale, a început să-și 
neglijeze activitatea. De unde pînă atunci 
el fusese inițiatorul organizării unui cerc 
de alfabetizare pentru personalul de ser
viciu, a unui cor studențesc etc., la un 
moment dat a renunțat la toate proiectele 
lui, devenind indiferent față de activita
tea obștească Prietenul lui, Sălăjanu n-a 
cocoloșit faptele găsind scuze pentru apa
tia lui Constantinescu ci i-a spus sincer

ce crede el despre toată povestea asta. în 
urma acestei discuții, pe care o bănuim 
furtunoasă, cei doi prieteni s-au certat. 
Constantinescu și-a dat însă seama curând 
că atitudinea lui nu este cea mai justă 
și în cadrul unei ședințe de an a mărturi
sit că atitudinea față de critica lui Să
lăjanu a fost nejustă.

— Sălăjanu a dovedit că-mi este Cu 
adevărat prieten atunci cînd m-a criticat 
— a spus Constantinescu. E drept că m-au 
durut cuvintele lui dar important este fap
tul că și durerea își are bucuriile ei.

Prietenia strânsă între Ștefan Iosif și 
Cosmovici Aurelia a început de la pasiu
nea pe care amîndoi o nutresc pentru 
muzică. Sfera preocupărilor lor comune 
s-a dovedit însă a fi mult mai largă.

Cei doi studenți au înțeles că prietenia 
adevărată constă în ajutorul reciproc, în 
realizarea țelurilor comune. Cînd Cosmo
vici, bolnavă fiind, a fost timp de cîteva 
săptămîni internată, prietenul ei a copiat 
lecțiile pe care i le ducea zilnic la spital. 
Asemenea relații de prietenie bazate pe 
stimă și considerație reciprocă, lipsite de 
interese meschine și egoiste, pline de fru
musețe și sensibilitate, sînt astăzi 
măsură tot mai însemnată proprii 
nilor muncii din țara noastră.

Succesele obținute pînă acum de 
tivul utemiștilor din anul III al Institutu
lui de limbi străine, nu pot ierta însă o 
serie întreagă de atitudini de izolare, de 
indisciplină, de imoralitate ale unor stu
denți și care se datoresc întru totul unei 
insuficiente munci educative a organiza
ției U.T.M. Circulă printre studenții anu
lui III vorba că o insulă aflată în largul 
oceanului are mal curând legături cu 
uscatul decît Crețu Ion cu colegii lui. In
dividualist, acest student trăiește într-o 
lume a sa populată de stele și patronată 
de o lună rea și rece Reacția colectivu
lui față de poezia atemporală, anti realistă 
a lui Crețu s-a mărginit la aceea că poe
tului i-a fost acordată cu generozitate și 
ironie titulatura de ..maestru”. O aseme
nea metodă departe de a-1 ajuta pe un om 
să se îndrepte, departe de a-1 îndruma 
pe o cale dreaptă, firească vieții pe care 
o trăiește, aspirațiilor lui pe care le 
credem cinstite, nu poate duce decît la

într-o 
oame-

colec-

menținerea izolării și 
a spiritului egoist. 
Un asemenea colec
tiv care a găsit îndru

marea cea mai justă față de Chițo- 
ran nu poate găsi oare și soluția pentru 
lichidarea atitudinilor lui Crețu ?

Nu mai puțină vină are colectivul în 
privința altor studenți, cum ar fi Ștefă- 
nescu Ludmila, Raul Niculescu, Hartaner 
Siegfried și alții. Fără 
discutării unor asemenea 
nări generale U.T.M. își 
A reduce însă munca 
munistă numai la ședințe înseamnă a 
neglija în fapt zecile de aspecte ale aces
tei probleme. Munca de educație comu
nistă nu se poate desfășura ca o campanie, 
precis delimitată în timp; ea trebuie sus
ținută permanent, în adunări generale ca 
și la cantină, în dormitor ca și pe stradă, 
împotriva studenților indisciplinați, rupți 
de colectiv trebuie creată o adevărată opi
nie critică de masă, capabilă să determine 
schimbarea celor recalcitranți. Mergînd 
uneori pe linia rezistenței ușoare biroul 
U.T.M. de an a neglijat celelalte aspecte 
ale educației comuniste mulțumindu-se 
cu discutarea în adunările generale a ce
lor indisciplinați. Din această pricină, co
lectivul grupei nu intervine operativ în 
anumite cazuri așteptînd ziua și ora șe
dințelor pentru discutarea și sancționarea 
vinovaților.

Educația comunistă a tineretului este 
fără îndoială o problemă a întregului 
colectiv. Ea este însă cu atît mai mult o 
sarcină pentru cadrele U.T.M. De aceea, 
este condamnabilă atitudinea utemistei 
Mânu Francisca, membră în biroul U.T.M. 
de an, studentă fruntașă care nu și-a 
pus niciodată problema combaterii mani
festărilor 
Hartaner 
acest caz 
puritatea, 
prieteniei 
vreme cît la baza ei nu stau principiile 
de viată ale constructorilor socialismului.

Rămîne ca o sarcină a noastră aceea de 
a duce mai departe succesele obținute, de 
a lărgi metodele de educație comunistă 
ale studenților, în vederea întăririi con
tribuției lor la opera de făurire a unei 
vieți tot mai fericite poporului muncitor.

Corespondent
MINZU ALEXANDRU

îndoiaiă metoda 
studenți în adu- 
are foloasele ei. 
de educație co-

cosmopolite ale prietenului ei 
Siegfried. Este firesc, analizînd 
să punem sub semnul îndoielii 

sinceritatea și maturitatea 
dintre cei doi studenți atîta

SCHI
de deal, mărginit de o 
de păduri înalte, se află

...Pe o coamă 
parte și de alta 
un sat de oameni gospodari și harnici. E 
satul Buda, nu departe de centrul de ra
ion, Buhuși.

— Mergi 
un activist 
sportive în 
și mai toți fac sport Mai ales acum, în 
timp de iarnă este tare greu să afli un 
tînăr care nu face sport.

Și iată că într-o după amiază fumurie, 
cînd din înaltul cerului fulgii cădeau din 
abundență, dealul din marginea satului 
Buda se acoperi de o pată neagră. De la 
depărtare nu se putea vedea bine ce anu
me se petrece acolo, sus. Mogîldețe ne
gre lunecau cu repeziciune la vale. Chiote 
vesele însoțeau această mișcare.

— Sînt tinerii din sat de la noi — îmi 
spuse cu mîndrie un unchieș ce-mi fusese 
tovarăș de drum. Și dîndu-și căciula mi- 
țoasă pe ceafă, bătrînul se-ndreptă din 
șale și privi iar spre dealul plin de tineri 
și tinere. Iaca acuș ajungem — spuse 
el — și-ai să vezi mata cît îs de 
neastîmpărați copiii noștri. Cît îi ziulica 
de mare ei se tot dau „pă doage”. Dar 
dumneata, știi ce-s alea doage ?

Vezi mata, la noi în Buda, doagele 
astea le fac chiar feciorii noștri. Mare 
meșteșug 1 Să tai lemnul, să-1 rindelezi, 
să-1 fierbi, ba să-1 și îndoi. Ehei, ce zici ? 
D-aia avem și mulți feciori care umblă 
„pă doage” sau... pă schiuri, cum le mai 
zice. Uite ăla care trece printre bețele 
cele înfipte în zăpadă e Stan Gheorghe. 
Vezj cu ce viteză coboară ? Zic oamenii 
de la noi că băiatul ăsta îi cel mai bun 
schior de prin părțile noastre. Dar mai 
sînt și alții. Uite, ăia doi care vin acum 
sînt frații Neculai și Ion Merlușcă, ălă- 
lalt e al lui Stanciu.

Iată-ne ajunși pe coama dealului, în 
mijlocul a zeci de tineri țărani munci
tori îmbujorați la față de frigul pătrun
zător dar nespus de fericiți pentru că 
vremea le-a permis să iasă în sfîrșit Cu 
schiurile la antrenament, în vederea con
cursurilor de schi din cadrul Spartachia
dei de iarnă a satelor.

Mare a fost bucuria tinerilor 
sat la vestea că și în acest an se va 
ganiza o competiție sportivă de mase 
zervată tineretului de la sate. Mai ales 
că aci la Buda, majoritatea tinerilor țărani 
muncitori îndrăgesc sporturile de iarnă 
și în special schiul

★
...Pe atunci Stan Gheorghe nu împli

nise încă cincisprezece ani. Abea-i mijise 
puful în barbă. Era tare neastâmpărat și 
zglobiu. De multe ori părinții îl certau, 
îl suduiau. Aveau oamenii nevoie de un 
ajutor pe lîngă ogradă, dar ia-1 pe Gheor
ghe de unde nu-i. Veșnic bătea mingea pe 
terenul din marginea comunei sau înota 
în apa limpede a rîului de munte. Toamna 
cînd ploile îl împiedicau să iasă din casă, 
tînărul își făcea de lucru sub șopron. Lu-

acolo, tovarășe, mă îndrumă 
care se ocupă de probleme 
raion Sînt mul ți tineri acolo

din 
or- 
re-

era destul de greu. Se mînia uneori 
venea să renunțe. Cîteodată lemnul 

îi crăpa sub daltă. Voința .însă îl stă- 
pînea. Dar iată că într-o bună zi Stan 
Gheorghe a pornit spre deal ca să-și dea 
drumul de sus. din vîrf, cu schiurile fă
cute de el. S-au adunat sătenii și tare 
s-au minunat Tînărul și curajosul schior 
gonea ca vîntul pe coama dealului.

— Să știi măi Stane — spuse într-o zi 
un vecin, .tatălui său — că Gheorghe al 
tău o să ajungă un bun sportiv.

...Utemistul Stan Gheorghe are astăzi 
peste 20 ani. înalt, cu o figură de atlet, 
foarte cumpătat atît în mișcări cît și la 
vorbă, Stan Gheorghe nu mai are nimic din 
neastîmpărul de odinioară. I-a rămas însă 
aceeași pasiune pentru sport. Și pe bună 
dreptate e socotit ca cel mai bun schior 
din sat. De la el, mulți tineri țărani 
muncitori au învățat să schieze, ba chiar 
să construiască singuri schiurile. Și iată 
că acum, în cadrul Spartachiadei de iarnă 
a satelor, tinerii sportivi din satul Buda 
și-au confecționat cu mijloace proprii 
peste 100 de schiuri. O cifră care 
fără-ndoială arată dragostea lor pentru 
acest frumos sport de iarnă.

Tinerii din sat se mîndresc pe bună 
dreptate cu utemistul Stan Gheorghe. 
Acest lucru a reieșit din discuțiile pur
tate cu ei. Tînărul sportiv a reprezentat 
cu cinste satul și pe tinerii care l-au 
trimis să ia parte la diferite competiții 
sportive. La întrecerile din cadrul Spar
tachiadei de iarnă a satelor desfășurate în 
iarna trecută, Stan Gheorghe nu s-a 
desmințit. In etapa pe comună la între
cerile de schi au luat parte peste 300 de 
tineri. După întreceri dîrze, victoria i-a 
revenit lui Stan Gheorghe. Tot pe locul 
I s-a clasat și în etapa pe centru de co
mune. Munca lui sîrguincioasă, antrena
mentele regulate i-au adus tânărului 
schior încă o satisfacție: la întrecerile pe 
raion, reprezentantul schiorilor din Buda 
a cucerit locul I. De acum rămăsese un 
ultim obstacol: etapa pe regiune. Ute
mistul Stan Gheorghe știa că acolo, la 
regiune, va avea de luptat cu adversa
ri mai puternici. De aceea antrenamen
tele s-au dublat. Ceasuri întregi tînărul 
schior, împreună cu alți tineri din sat se 
antrena intens. Și iată-1 într-una din zi
lele lui februarie la startul întrecerii celor 
mai buni schiori din regiune. Schiorul din 
satul Buda, s-a clasat atunci pe locul 5.

Al cincilea schior din regiune! Iată un 
succes care a bucurat pe toți țăranii 
muncitori7 din satul Buda. Și cine știe, 
poate acum, în întrecerile din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a satelor de anul 
acesta, tinerii schiori din Buda, ca și cei
lalți sportivi care vor lua parte la între
ceri, vor obține 
Este dorința lor 
muncitori din sat.

succese mai frumoase, 
și a tuturor țăranilor

R. CALARAȘANU
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Puternicul ecou internațional 
al răspunsurilor date de G. M. Malenkov

Wr

DERUTA LA WASHINGTON

NEW YORK 4 (Agenpres). — TASS 
Răspunsurile date de G. M. Malenkov 

la întrebările puse de Charles Edward 
Shutt au provocat o derută vizibilă în 
cercurile guvernante ale S.U.A Acest lu
cru s-a manifestai printre altele în fap
tul că publicînd știrea cu privire la răs
punsurile lui G. M. Malenkov presa ame
ricană a încercat să ocolească importan
tele principii expuse de președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. Majoritatea 
ziarelor americane se limitează doar să re
marce că la Washington răspunsurile lui 
G. M. Malenkov au fost „primite cu ră
ceală”.

„Reprezentanți sus puși (ai S.U.A.), re
levă corespondentul din- Washington al 
agenției Associated Press, au primit cu ră
ceală declarația... Departamentul de stat 
a refuzat să facă comentarii oficiale”.

Corespondentul diplomatic din Washing, 
ton al ziarului „New York Times”, Waggo
ner, subliniază că „reprezentanții politicii 
externe a S.U.A. eu reacționat cu răceală 
la noua declarație că Sovietele* sînt gata 
să ducă tratative cu privire la rezolvarea 
problemelor privind Extremul Orient. Ei 
au respins ca fiind „o simplă repetare a 
expunerii” politicii sovietice, încercarea 
primului ministru Gheorghi Malenkov de 
a obține o întîlnire între Răsărit și Apus, 
cu participarea deplină a Chinei comu- 
niste..,”.

Este semnificativ că dintre toate proble
mele internaționale atinse de G. M. Ma
lenkov presa americană comentează mai 
ales răspunsul cu privire la reglementarea 
problemelor Extremului Orient pe calea 
tratativelor. In această ordine de idei, co
mentatorii încearcă să creeze impresia că 
astfel de tratative ar fi inutile.

In ceea ce privește problema germană, 
doar puține ziare încearcă să opună punc
tul lor de vedere declarației lui G. M. Ma
lenkov. Astfel ziarul „New York Herald 
Tribune”, considerînd că „s-ar putea ca 
punctul cel mai important de pe actuala 
agendă a premierului rus să-1 constituie 
cererea sa de a se pune capăt măsurilor 
privind înarmarea Germaniei occidentale, 
ca o condiție pentru îmbunătățirea relații
lor dintre S.U.A. și Uniunea Sovietică”, 
încearcă totodată să intimideze prin „pri
mejdia” care chipurile s-ar ascunde pen
tru puterile occidentale în propunerile 
Uniunii Sovietice în problema germană, 
susținînd că Uniunea Sovietică ar urmări 
„scindarea occidentului și exercitarea unei 
influențe asupra lui”. Ziarul scrie: Țările 
occidentale „trebuie să facă tot posibilul 
pentru a obține unitatea”, ceea ce în lim
bajul diplomației americane înseamnă să 
urmeze docil linia politicii S.U.A.

Ziarul „New York Times” a publicat la 
3 ianuarie un articol în care opune răs
punsurile lui G. M. Malenkov faimoasei 
propuneri a primului ministru francez, 
Mendăs-France de a se duce tratative în
tre cele patru puteri în mai, adică în cazul 
ratificării acordurilor de la Paris.

Ziarul recunoaște fără să vrea că Men- 
dăs-France a folosit propunerea cu privire 
la tratative „ca unul din cele mai bune 
argumente pentru asigurarea ratificării 
acordurilor de la Londra și Paris”.

COMENTARIILE
PRESEI CHINEZE

ȘANHAI 4 (Agerpres). — China Nouă 
transmite: Răspunsurile lui G. M. Ma
lenkov la întrebările lui Charles Edward 
Shutt au stîrnit un viu interes în rîndu- 
rile opiniei publice chineze.

La 3 ianuarie, răspunsurile lui G. M. 
Malenkov la întrebările lui Charles Ed
ward Shutt au fost publicate de ziarele 
„Venhueibao”, „Sinvenjibao" și „Laodun- 
bao” care apar la Șanhai. Ziarul „Ven
hueibao” scrie: In răspunsurile sale, to
varășul G. M. Malenkov a făcut o anali
ză amănunțită a situației internaționale. 
El a arătat că cele trei puteri occiden
tale încearcă să rezolve în mod unilate
ral cele mai importante probleme inter
naționale și, în primul rînd, problema 
germană. Dar, conchide ziarul, este impo
sibil să duci o politică atît de unilatera
lă și in același timp să dai popoarelor ilu
zii în privința convocării unei conferințe 
a celor patru puteri.

Uniunea Sovietică și alte țări și po
poare iubitoare de pace din întreaga 
lume, scrie în continuare ziarul, la fel ca

totdeauna se pronunță pentru convocarea 
unei conferințe a marilor puteri pentru 
rezolvarea problemelor internaționale li
tigioase. Dar o asemenea conferință nu se 
poate ține într-o atmosferă de război.

DECLARAȚIA
MINISTERULUI AFACERILOR 

EXTERNE AL ANGLIEI
LONDRA 4 (Agerpres). — TASS trans

mite :
Răspunsurile lui G. M. Malenkov la în

trebările ziaristului american Ch. E. Shutt 
au stîrnit un viu interes la Londra. Deși 
știrea despre aceste răspunsuri a sosit la 
Londra tîrziu, totuși la 1 ianuarie majori
tatea ziarelor au publicat răspunsurile, 
fără să le comenteze însă. De pildă, ziarul 
„Daily Express” a refăcut complet prima 
pagină pentru a publica răspunsurile la 
loc de frunte.

Ministerul Afacerilor Externe al An
gliei a făcut comentarii oficiale.

Referindu-se la declarația lui G. M. 
Malenkov că tratativele diplomatice .între 
statele interesate cu privire la reglemen
tarea unei serii de probleme ale Extremu
lui Orient trebuie salutată luînd în con
siderare experiența conferinței de la Ge
neva, un purtător de cuvînt al Ministeru
lui Afacerilor Externe al Angliei a recu
noscut că „conferința de la Geneva a fost 
utilă”. Arătînd în continuare că guvernul 
englez tinde spre slăbirea încordării în 
Extremul Orient, el a afirmat totuși că 
în etapa actuală obținerea unui succes 
prin „discutarea problemelor Extremului 
Orient” este puțin probabil.

Referindu-se la răspunsul lui G. M. 
Malenkov la întrebarea privind tratative 
diplomatice care să ducă la o conferință 
între șefii guvernelor celor patru mari pu
teri. purtătorul de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe a declarat: „Politica 
noastră a fost explicată .în repetate rîn- 
duri în declarațiile primului ministru și a 
ministrului Afacerilor Externe”. In conti
nuare, purtătorul de cuvînt al Ministeru
lui Afacerilor Externe a citat răspunsurile 
persoanelor oficiale în care se spune că 
între cele patru puteri nu poate fi nici o 
conferință pînă la ratificarea definitivă a 
acordurilor de la Paris, subliniind din nou 
în felul acesta tendința guvernului englez 
de a duce politica ,,de pe poziții de forță”, 
deși este absolut evident că ratificarea 
acordurilor de la Paris ar face lipsită de 
obiect conferința dintre cele patru puteri, 
inclusiv asupra problemei germane.

Toate ziarele apărute la 2 și 3 ianuarie 
publică comentariile sus-menționate ale 
Ministerului Afacerilor Externe în legă
tură cu răspunsurile lui G. M. Malenkov. 
Unele ziare subliniază numai problema 
Extremului Orient.

Totodată, majoritatea ziarelor subliniază 
în titluri poziția negativă a guvernului 
englez față de tratative diplomatice în 
problemele Extremului Orient.

CHEMARE LA SPORIREA 
VIGILENȚeF POPOARELOR

PRAGA 4 (Agerpres). — Ceteka trans
mite : Presa și posturile de radio ceho
slovace acordă o deosebită atenție răs- 
punsurildr date de G. M. Malenkov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., la întrebările puse de Ch. E. 
Shutt.

Nu încape nici o îndoială, scrie ziarul 
..Rude Pravo”, că toți americanii cinstiți 
au primit cuvintele lui G M Malenkov 
ca un mesaj exprimînd atitudinea bine
voitoare a poporului sovietic, ca un mesaj 
de pace. Nu încape nici o îndoială că po
poarele iubitoare de pace din toate ță
rile vor saluta această declarație ca o ex
presie a hotărîrii nobile a Statului Sovie
tic de a contribui prin toate forțele la slă
birea încordării internaționale și de a în
tări și de acum înainte legăturile de prie
tenie și colaborare între popoare. Nu în
cape nici o îndoială că popoarele vor pri
mi aceste cuvinte ca o chemare fierbin
te de a spori vigilența față de uneltirile 
cercurilor agresive.

APRECIERILE NEÎNTEMEIATE 
ALE ZIARULUI „FIGARO”

PARIS 4 (Agerpres). — TASS
Ziarele pariziene din 3 ianuarie au pu

blicat la loc de frunte comentariile lor pe

marginea răspunsurilor lui G. M. Ma
lenkov.

Ziarul „Figaro” pune întrebarea „care 
va fi reacția diplomației sovietice și care 
sînt perspectivele tratativelor dintre ră
sărit și apus”. încercînd să răspundă la 
această întrebare, ziarul face afirmația 
neîntemeiată cum că perspectivele unor 
tratative s-au îmbunătățit în urma rati
ficării acordurilor de la Paris. Aceeași ati- * 
tudine o adoptă și alte ziare de dreapta.

Ziarul „Combat” scrie că aceste răs
punsuri ating „principiile fundamentale 
ale politicii externe sovietice” și că de 
aceea „ele au fost studiate cu toată aten
ția de diplomații occidentali, care își pun 
cu oarecare neliniște întrebarea care va 
fi de acum înainte poziția U R.S.S. în le
gătură cu măsurile occidentului”.

„Franc-Tireur” consideră posibilă con
vocarea unei conferințe pentru problemele 
Extremului Orient. Pierre Courtade, co
mentatorul de politică externă al ziaru
lui „L’Humanite”, scrie că adepții milita
rismului german încearcă să-și camufleze 
acțiunile prin pălăvrăgeli pe tema posibi
lității unor tratative după ratificarea 
acordurilor de la Paris. Este însă evident, 
scrie autorul, că după ratificare, tratative 
cu răsăritul în problema germană ar fi 
lipsite de obiect, pentru simplul motiv că 
n-ar mai exista nimic de discutat.

NECESITATEA UNIRII 
EFORTURILOR POPOARELOR

BERLIN 4 (Agerpres). — Presa demo
crată din Berlin a publicat la 3 ianuarie 
textul integral al răspunsurilor lui G. M. 
Malenkov la întrebările domnului Charles 
Edward Shutt. Ziarul „Vorwaerts” scoate 
în relief acele pasaje din răspunsurile lui 
G. M. Malenkov în care se vorbește des
pre necesitatea de a se pune capăt poli
ticii agresive a puterilor occidentale în
dreptată spre reînvierea militarismului 
german și pregătirea unui nou război. 
Ziarele subliniază de asemenea declarația 
lui G. M. Malenkov, care a arătat că „nu 
există în prezent o sarcină mai impor
tantă decît unirea eforturilor popoarelor 
din toate țările în interesul asigurării 
păcii și securității internaționale”.

PRESA INDIANA
DESPRE RELAȚIILE 

SOVIETO-AMER1CANE
DELHI 4 (Agerpres). — TASS.
In comentariile sale, postul de radio 

Delhi subliniază faptul că președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Malenkov a transmis poporului american 
un salut cordial și cele mai bune urări de 
Anui Nou. Postul de radio relevă declara
ția lui G. M. Malenkov potrivit căreia 
Uniunea Sovietică este gata să facă și .în 
viitor tot ce depinde de ea pentru a asi
gura relații pașnice, trainice și constante 
între U.R.S.S. și S.U.A. Sînt de asemenea 
scoase în evidență cuvintele lui Malenkov 
care au arătat că există toate temeiurile 
ca relațiile prietenești dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și Statele Unite ale 
Americii să se dezvolte și să se .întărească.

COMENTARIILE PRE SEI
DIN INDONEZIA Șl ARGENTINA

DJAKARTA 4 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 3 ianuarie, presa indoneziana, pre
cum si ziarele cercurilor de afaceri olan
deze care apar în Indonezia au publicat 
la loc de frunte răspunsurile date de G. M. 
Malenkov lui Charles Edward Shutt. Sub 
titluri mari ziarele „Berita Indonesia”, 
„Abadi”, „Pedoman”, „Nieuwsgier” și alte 
ziare scriu că Uniunea Sovietică este 
gata să ducă tratative în problemele pri
vind Extremul Orient.

BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — Ma
joritatea ziarelor argentiniene publică la 
loc de frunte o expunere a răspunsurilor 
date de G. M. Malenkov lui Shutt sub 
titluri mari: „Cel mai bun mijloc pentru 
menținerea păcii este coexistența — a spus 
Malenkov. Reînarmarea Germaniei face să 
crească primejdia de război”.

Ziarele „Democracia”, „Clarin” și cîteva 
alte ziare au publicat textul integral al 
răspunsurilor lui G. M. Malenkov la în
trebările lui Shutt.

Împotriva renașterii Wehrmachtului
MITINGUL TINERETULUI DIN VARȘOVIA

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — P.A.P. 
transmite :

La 3 ianuarie, în sala sporturilor a Aso
ciației sportive „Gwardia” a avut loc un 
mare miting de protest al tineretului din 
Varșovia împotriva remilitarizării Ger
maniei occidentale. La miting au parti
cipat delegații ale tineretului cehoslovac 
și german.

Primul a luat cuvîntul Szydlak, secretar 
al conducerii centrale a Uniunii Tineretu
lui Polonez. Conferința de la Moscova a 
statelor europene, a spus el, a scos în 
evidență faptul că țările lagărului păcii 
nu vor rămîne pasive în fața primejdiei 
reînvierii militarismului german. Mai cu 
seamă nu pot fi indiferente Polonia, Ceho
slovacia și Republica Democrată Germană, 
împotriva cărora sînt îndreptate, în pri
mul rînd, planurile de cotropire' ale re
vanșarzilor de la Bonn. Asigurăm că tine
retul polonez va face totul pentru a întări 
prietenia noastră cu tineretul democrat și 
progresist din întreaga lume, pentru a în
tări forțele statului nostru, forțele lagă
rului păcii și progresului.

In cuvîntarea sa, Franke, secretar al 
Consiliului Central al Uniunii Tineretului

Liber German, a subliniat că Declarația 
de la Moscova reprezintă un stimulent 
pentru lupta poporului german și "ntregu- 
lui tineret german pentru crearea unei 
Germanii unite, democrate și iubitoare 
de pace. Tineretul din țara noastră, a 
spus vorbitorul, știe bine că militarismul 
german este dușmanul lui de moarte. Ti
neretul din Republica Democrată Germa
nă întinde o mînă frățească tineretului 
polonez și se alătură tineretului din în
treaga lume în lupta comună împotriva 
remilitarizării Germaniei occidentale, îm
potriva renașterii Wehrmachtului. Calea 
spre pace în Europa este unificarea paș
nică a Germaniei pe baze democratice.

Luînd cuvîntul, Vedra, secretar al Co
mitetului Central al Uniunii Tineretului 
Cehoslovac, a vorbit despre lupta tinere
tului din Cehoslovacia împotriva planuri
lor criminale de înarmare a Germaniei 
occidentale.

Participanții Ia miting au adoptat cu 
mare entuziasm o rezoluție în care își ex
primă protestul hotărît împotriva remili
tarizării Germaniei occidentale, împotriva 
reînvierii Wehrmachtului.

REZOLUȚIA unei organizații a tineretului 
SOCIALIST BELGIAN

BRUXELLES 4 (Agerpres). — Federația 
regională din Bruxelles a Tineretului so
cialist a adoptat o rezoluție în care cere 
colaborarea cu țările democrate și duce
rea unei politici de pace.

„Federația — se spune în rezoluție — 
înfierează politica de instigare a unor po
poare împotriva altor popoare. Ea con
damnă cursa înarmărilor, care implică 
primejdia unui război.

Federația ia atitudine împotriva reînar- 
mării Japoniei și a Germaniei occidentale 
și insistă ca guvernul belgian să recu
noască Republica Populară Chineză”.

în rezoluție se spune în continuare că 
Federația stăruie asupra „restituirii Tai
vanului către China, retragerii flotei Sta
telor Unite din apele Chinei și sistarea 
oricărui ajutor acordat lui Cian Kai-și“.

„PATRIA NOASTRĂ NU ESTE BONN, CI GERMANIA"
BERLIN 4 (Agerpres). — Ultimele zile 

ale anului 1954 s-au desfășurat în Ger
mania occidentală sub semnul unor pu
ternice manifestații antimilitariste ale ti
neretului vest-german.

„Nu vrem să devenim mercenari ; „A- 
denauer să meargă singur la război”, „Nu 
avem nevoie de arme americane, vrem 
să muncim pentru pace”. Aceste lozinci 
au putut fi auzite zi de zi pe străzile și 
în piețele publice ale marilor orașe vest- 
germane ca Bremen, Heidelberg, Frank
furt etc., și au fost scrise cu litere mari 
albe și roșii pe garduri, copaci, poduri, 
șosele, în toate regiunile Germaniei occi
dentale.

La 31 decembrie peste 1.000 de tineri 
din Bremen au organizat o retragere cu 
torțe în cadrul căreia tineri membri ai 
sindicatelor, alături de membri ai orga
nizațiilor Die Falken și „Prietenii natu
rii”, precum și de studenți și elevi au in
tonat cu entuziasm cîntece antimilitaris
te ca „Niciodată nu vom trage în frații 
noștri”.

Retragerea cu torțe s-a încheiat cu un 
miting la care au luat cuvîntul repre
zentanți ai organizațiilor de tineret din 
Bremen precum și reprezentantul orga
nizației locale a partidului social-demo
crat, Hering. Toți vorbitorii au subliniat 
că tineretul vest-german este hotărît să 
zădărnicească planurile de război ale 
guvernului și să-și continue lupta sub lo
zinca : „Nu-războiului! înainte pentru 
unitatea Germaniei”.

Studenții din Heidelberg au organizat 
în ultima zi a anului 1954 o mare mani
festație antimilitaristă în cadrul căreia 
participanții au purtat pancarte cu lo
zinci ca: „Patria noastră nu este Bonn 
ci Germania”, „Jos cu politica de război 
a guvernului Adenauer”.

Numeroși profesori ai Universității din 
Heidelberg au luat și ei parte la mani
festația studenților și s-au declarat soli
dari cu lupta tinerilor împotriva recru
tării forțate și a remilitarizării.

^Pyrrhus ui parizian și îndoielile
prietenilor săi americani...

Răsfoind presa 
occidentală

pro-
de

Declarațiile unui spion american 
prins în R. P. Chineză

PEKIN 4 (Agerpres). — China Nouă 
transmite :

Spionul american William Baumer, con
damnat de un tribunal chinez, a făcut o 
declarație în care a recunoscut că „a par
ticipat la misiuni speciale pentru fotogra
fierea din avion a coastelor Chinei și 
U.R.S.S.”. Baumer a servit sub ordinele 
lui John Knox Arnold și împreună cu alți 
spioni americani se afla pe bordul avio
nului doborît deasupra provinciei chineze 
Liaonin Baumer a recunoscut că unitatea 
de aviație comandată de Arnold, care-și 
avea baza pe aerodromul Clark Field în 
Filipine „se ocupă exclusiv cu misiuni de 
spionaj” In decembrie 1951, Baumer a fă
cut parte din echipajul unui avion care a 
luat fotografii din avion de-a lungul coas-

tei Chinei, în fața Taivanului. „Am aștep
tat pe aerodromul Clark Field (Filipine) ca 
condițiile atmosferice să se îmbunătă
țească pentru a ne putea executa misiu
nea. Am decolat de pe acest aerodrom in- 
dreptîndu-ne spre Hainan și am început 
să fotografiem orașe, aerodromuri, porturi 
etc., de pe litoralul Chinei”. In ianuarie 
1952, Baumer a executat o nouă misiune 
de-a lungul coastelor Chinei „din dreptul 
Taivanului pînă la sud de Șanhai”. El a 
adăugat că misiunile lor deasupra coas
telor Chinei erau considerate „strict se
crete”. Spionul american a declarat de 
asemenea că a efectuat zboruri de recu
noaștere de-a lungul coastelor Siberiei și 
a insulelor sovietice din Extremul Orient.

Dezvăluirile unui spion al lui Gehlen 
aflat în R. P. Polonă

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — P.A.P.
In prezent, în Polonia se află Francis- 

zek Neugebauer, fost șef adjunct al unui 
centru de spionaj al organizației lui Geh- 
len din Berlinul occidental, a cărui acti
vitate era îndreptată împotriva Poloniei. 
Neugebauer a primit aprobarea să se re
întoarcă la familia sa în Silezia.

La întrebarea upui reprezentant al a- 
genției P.A.P. despre activitatea lui în 
cadrul organizației de spionaj a lui Geh- 
len. Neugebauer a răspuns:

„Am intrat în organizația de spionaj a 
lui Gehlen din Berlinul occidental acum 
trei ani.

Organizația de spionaj creată și con
dusă de generalul hitlerist Reinhard 
Gehlen este în prezent serviciul de spio
naj al Germaniei occidentale finanțat de 
S.U.A. Sediul ei principal se află la Pul
lach. în apropiere de Miinchen. Centrul 
de spionaj care conduce activitatea de 
spionaj îndreptată exclusiv împotriva Po
loniei se află la Augsburg și acționează

la adăpostul unei firme farmaceutice. 
Acest centru este cunoscut la statul ma
jor al lui Gehlen sub denumirea de 
„P.E.”.

Activitatea diversionistă și de spionaj 
este condusă exclusiv de foști hitleriști 
care au fost puși de americani în posturi 
de răspundere în cadrul organizației lui 
Gehlen.

Centrul de spionaj care acționează îm
potriva Poloniei și care, după cum. am 
mai arătat se află la Augsburg, este con
dus de Gothard Gebauer, cunoscut sub 
pseudonimele „Gehlers”. „Gebert” sau 
„Geber”. El este un fost ofițer al servi
ciului de contra spionaj hitlerist. Bucu- 
rîndu-se de încrederea deosebită a lui 
Hitler, a luat parte la atacul provocator 
împotriva postului de radio-difuziune din 
Gliwice, în ajunul celui de al doilea răz
boi mondial, ticluind un „motiv” pentru 
atacul fasciștilor împotriva Poloniei și 
astfel pentru dezlănțuirea unui nou 
război.

Da ce a fost rechemat trimisul 
lui Adenauer la Londra

LONDRA 4 (Agerpres). — Guvernul de la 
Bonn a fost silit să recheme de urgență pe 
însărcinatul cu afaceri al Germaniei oc
cidentale la Londra, Schlitter, din cauza 
declarațiilor publice făcute de soția aces
tuia.

După cum arată France Presse, soția lui 
Schlitter vorbind în fața membrilor am
basadei vest-germane a calificat Anglia 
„un teritoriu dușman”. în ciuda încer
cărilor ulterioare ale lui Schlitter de a 
dezminți știrea referitoare la cuvintele 
„inoportune” rostite de soția sa, ziarele 
engleze „Daily Express” și „Daily Sketch” 
au publicat pe larg această declarație.— a —

SCURTE ȘTIRI
• După cum transmite postul de radio 

Delhi, la 3 ianuarie președintele Iugo
slaviei, Tito, a plecat de la Calcutta la 
Rangoon (Birmania).

• Agenția United Press anunță că ame
ricanul K. E. Wallach, veteran al celui de 
al doilea război mondial, care a fost de
corat în 1945 cu Crucea de război fran
ceză, a trimis înapoi această decorație am
basadorului Franței la Washington, în 
semn de protest împotriva votului din 
Adunarea Națională franceză

• Potrivit datelor oficiale, în momentul 
de față se află în Malaya un mare număr 
de soldați și polițiști. Cu toate acestea, 
trupele colonialiste nu au putut infringe 
lupta dusă de Armata Populară de Elibe,- 
rare din Malaya care este sprijinită de 
întreaga populație a țării. Generalul en
glez Bourne a fost silit să recunoască acest 
fapt arătînd că patrioții malaiezi se bucură 
de sprijinul populației, care le asigură 
aprovizionarea cu alimente și nu „cola
borează” cu autoritățile britanice.

• La 2 ianuarie și-a încheiat lucrările 
la Madras Congresul pe întreaga Indie 
pentru pace și solidaritate asiatică.
• La 3 ianuarie, membrii delegației 

științifice romîne care vizitează R.P. Bul
garia în cadrul Săptămînii științei ro
mîne, s-au întîlnit cu membrii din con
ducerea Academiei de Științe a R.P. Bul
garia.
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fi cole. în anul 279 înain- 
<< tea erei noastre, un 
w rege al Epirului vestit 
>> în acea vreme, sărbă- 
(< torea victoria repurtat ă 
<> asupra inamicilor săi. 

Regele acesta se nu
li mea Pyrrhus și-i bătu- 

se pe romani la Aus- 
S culum, în Apulia. Ii 
<< bătuse atît de straș- 
11 nic îneît nici urmă nu 
$ rămăsese din...
« pria-i armată.

Intr-un moment
b inspirație, de curînd o 
<? gazetă occidentală a 
<< comparat rezultatul ob
li ținut de Mendes-France 
<7 la capătul dezbaterilor 
<< parlamentare asupra a- 
$> cordurilor de la Paris 
<? cu... victoria lui Pyrr- 
« hus. Analogia este pli- 
>> nă de tîlc și se pare că 
<7 tîlcul acesta l-au sim
ți țit și tutorii americani 
>> ai Pyrrhus-ului 
7 zian.
<> Nu-i astfel de 
<> re că „victoria”
11 șului francez 
t> Pyrrhus a stîrnit 
<< mentariț pline de amă- 

răciune dincolo de O- 
/> cean. La Washington, 
« ca dealtfel pretutin- 
>> deni în lume, rezulta- 

tul dezbaterilor din par
ti lamentul francez este 
m socotit mai de grabă 
/> drept un mare eșec 
« politic și psihologic al 

lui Mendes-France, și 
(? implicit al puterilor oc- 
<< cidentale, decît o vic
ii torie, fie ea chiar și 
<? de proporții reduse.

i
> Politicienii americani
? nu-și fac

< mari
> vește 
? din

<< nală 
>> că despre aceasta mis- 
<7 ter Dulles n-a suflat o 
<< vorbă nici măcar a- 
11 tunci cînd, sîmbătă di- 
<7 mineața, i-a convocat 
« pe ziariști la o confe- 
SS rință de presă. Ziariș
ti tii au remarcat însă 
<< lesne lipsa de entu- 

ziasm a șefului Depar- 
2? tamentului de Stat. Co
li respondentul din Was
ii hington 
)> „France 
<< că „i

pari-

mira- 
urma- 

al lui 
co-

i, prea 
ce pri- 
votului 
Națio-

iluzii
în ceea r 

valoarea 1 
Adunarea 
franceză. E drept

al agenției 
Presse” scria 

,în ciuda declara
ți țiilor oficiale, în cercu- 
>> rile politice domnește, 
<< după votul din Aduna
ți rea Națională, o atmos- 
>> feră de îndoială și ne
ol liniște” Deși formula
ți rea este înt.rucîtva alta, 
>> buletinul de știri al 
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ceeași idee și anume 
că după scrutinul pari- 
zian „există încă nu-

meroase îngrijorări” la 
Washington.

Majoritatea debilă ob
ținută de Mendes-Fran- 
ce, după ce cu puține 
zile înainte principiul 
reînarmării vest-ger
mane era respins, a 
stricat multe din soco
telile americane și a 
făcut să iasă la lumina 
zilei unele planuri tăi
nuite cu grijă. „Redusa 
majoritate cu care au 
fost adoptate de către 
Adunarea Națională a- 
cordurile de la Paris 
— transmite din Was
hington agenția „Fran
ce Presse" — a impre
sionat puternic o mare 
parte a opiniei publice 
și a presei... Sînt nu
meroși cei care au tras 
concluzia că reînarma
rea germană a fost a- 
doptată împotriva vo
inței Franței”. In legă
tură cu aceasta merită 
să fie remarcat comen
tariul agenției „Uni
ted Press”: „Franța 
s-ar putea să nu mai 
fie în stare 
un rol în 
mondiale, 
motiv se așteaptă 
Statele Unite și Marea 
Britanie să se bizuie 
din ce în ce mai mult 
pe Germania”.

Planul nu-i 
Chiar „United 
scria că Dulles 
minat deja împreună 
cu Eden și Adenauer 
posibilitățile unei re- 
înarmări vest-germane 
fără asentimentul fran
cez. Ceea ce este nou 
și plin de semnificație 
este însă faptul că la 
acest plan nu s-a re
nunțat nici măcar acum 
după ce cu chiu, cu 
vai, Mendes-France a 
reușit sj, smulgă o ma
joritate de 27 voturi. 
Dealtfel, coresponden
tul din. Washington al 
ziarului britanic „Ob
server” este de părere 
că „în ciuda rezultatu
lui dezbaterilor din 
parlamentul francez, fa
vorabil Uniunii euro
pene, guvernul ameri
can ar fi hotărît să a- 
corde în viitor o în
credere mai mică 
Franței”.

Politica fățișă de izo
lare a Franței pare 
nefirească pînă și pre
sei burgheze cel puțin 
acum, după ce proce- 
dînd împotriva intere-

a-și asuma 
problemele 
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că se organizează izola- >) 
rea Franței chiar de că. « 
tre pretinșii ei aliați și 
încă după ce acordurile >> 
au fost ratificate la <7 
Paris. O asemenea com- 11 
portare este contrară nu >> 
numai normelor interna- ?? 
ționale, dar chiar și pre- 11 
vederilor unor 
încheiate între 
occidentale. „Le Monde" 
scria că „textul 
lui de la Bruxelles, care 
mai este în vigoare, in
terzice categoric Angliei 
să înarmeze Germania 
fără asentimentul Fran. 
ței. Obligații asemănă
toare — sublinia ziarul— 
decurg pentru S.U.A. din 
tratatul nord-atlantic.
Ori — desprinde con
cluzia „Le Monde" — 
„aceasta înseamnă că 
Marea Britanie și S.U.A. 
și-au însușit teoria „pe
tecului de hîrtie" încă 
înainte ca ele să fi sufe
rit influența molipsi
toare a Germaniei în ca
drul N.A.T.O.".

Este lesne de înțeles 
că votul din parlamen
tul francez departe de a 
aplana divergențele din 
coaliția occidentală a 
declanșat o gravă „criză 
de încredere" („Le Mon
de"). Pe de o parte 
S.U.A. și Anglia n-au 
încredere în valoarea a- 
cestui vot și procedează 
la izolarea Franței iar pe 
de altă parte, unii 
deputați burghezi, con- 
știenți de grava pri
mejdie pe care o re
prezintă aplicarea acor
durilor de la Paris, n-au 
încredere în intențiile 
partenerilor lor occi
dentali. Nu-i de a- 
ceea de mirare că dez
baterile din Consiliul 
Republicii, care vor fi 
hotărîtoare în ceea ce 
privește soarta acordu
rilor de la Paris, sînt 
așteptate la Washington 
— după expresia agen
ției „France Presse” — 
cu „un sentiment de 
neliniște".

Pyrrhus-ul parizian 
nu are motive să fie mai 
fericit decît premergă
torul său din Epir...

E. OBERST

tratate 
puterile

acordu-

-----$cr‘5Ct'i <33 prietoni-----

Angajamentul 
lui Udo Molkentin

In fața mea stă un tînăr blond. El 
n-are mai mult de 18 ani. In 1954 a 
devenit mecanic. Se numește Udo Mol
kentin. In prezent lucrează la un agre
gat industrial...

...Mă aflam în întreprinderea 
„Secura" din Berlin. întreprinderea 
este situată pe o străduță din apropie
rea Pieței Alexander, adică în centrul 
capitalei Germaniei.

Un tînăr mă conduce pînă la biroul 
secretarului organizației de bază 
F.D.J. (Tineretul Liber German). El nu 
este aici. Noua mea cunoștință știe să 
se descurce. El mă lăsă un moment să 
aștept și îl chemă apoi din fabrică pe 
locțiitorul secretarului organizației de 
tineret. Acesta este Udo Molkentin. Ii 
spun că doresc să prezint prietenilor 
romîni un tînăr membru al F.D J.. 
fruntaș în muncă din Berlin. „Așteaptă 
puțin și am să vorbesc imediat cu un 
tînăr fruntaș în muncă" — ne spune el. 
Udo vrea să plece. Dar îl opresc, de ce 
nu ne-ar povesti el ceva despre sine ?

La început se simte emoționat că in
tr-un ziar străin se va scrie despre el. 
Aflăm apoi încetul cu încetul despre 
felul în care a învățat la școala de me
serii de pe lingă întreprindere. Acolo 
Udo a trebuit să învețe 2 ani și jumă
tate. „Multe am învățat la această 
școală — ne spune el. Toți ucenicii 
sînt mulțumiți. Am terminat școala în 
luna februarie a anului 1954. Eu m-am 
deprins repede cu munca".

După cum ne povestește Udo mai de
parte și în prezent se învață. In secția 
de premontaj există colțul învățăturii. 
Aci tinerii muncitori studiază și pot 
face practică. „Mie îmi place munca. 
Poate voi deveni inginer. Dar și mai 
multă plăcere am pentru artă. In pre
zent activez într-un cerc dramatic. 
Poate că voi putea vreodată să studiez 
la o facultate de teatru". Pentru toate 
acestea, pentru ca năzuințele noastre 
să se înfăptuiască, ne spune Udo, este 
însă nevoie de pace, de o pace trainică.

Am început să discutăm apoi despre 
problemele care frămîntă astăzi pe toți 
oamenii din Europa: acordurile de la 
Paris a căror ratificare contribuie la 
creșterea primejdiei de război.

Fin hrbr'iter dir VEB Secura.-Werke
Berlin, wunscht Euch fur das faJir 19S5 
weitere Frlelff 'm Mhiui Jes xwalismri. 
Icb will meine fMze /(Mt fur un ueuger 
vnd friedliches Oe<Jti<hla.nd eihsetze/jf

Freundschaft

Traducerea textului salutului lui Udo Molken
tin : Un tînăr muncitor de la întreprinderea 
V.E.B. Secura-Berlin vă urează pentru anul 1955 
noi succese în construirea socialismului. Eu voi 
depune toate eforturile pentru realizarea unei 
Germanii unite și iubitoare de pace !

Prietenie
UDO MOLKENTIN

„Este doar clar că noi trebuie să fa
cem totul pentru a împiedica un nou 
război. Fiecare tînăr trebuie să lupte 
împotriva primejdiei războiului". Udo 
își dă seama că în fața tineretului pro
gresist german stă o sarcină măreață, 
sarcina de a lupta din toate puterile 
pentru pace. El vorbește despre confe
rința tinerilor metalurgiști care a avut 
loc în urmă cu puține zile la Berlin și 
care s-a pronunțat împotriva remilita
rizării Germaniei occidentale. „Noi nu 
trebuie să așteptăm ca pacea să ne 
vină de la sine — spune el. Noi înșine 
trebuie să luptăm pentru eșuarea pla
nurilor americane care urmăresc un 
nou război".

La despărțire Udo a adăugat: „In 
anul care a început voi depune toate 
eforturile pentru pace".

Asemenea lui Udo, milioane de tineri 
germani se angajează ca în noul ansă 
facă totul pentru ca patria lor iubită 
să fie unită în pace.

GUNTER WERTH

Știri sportive
* Marți a părăsit Capitala, plecînd spre 

Egipt, echipa cicliștilor din R.P.R. care 
va lua parte la cel de al doilea tur c'clist 
al Egiptului. Din echipă fac parte Con
stantin Dumitrescu, cîștigătorul circuitu
lui ciclist al R.P.R. pe anul 1954, Constan
tin Șandru, Gheorghe Moiceanu și Ștefan 
Ștefu.

Echipa este însoțită de antrenorul Ma
rin Niculescu.

Turul ciclist al Egiptului se va desfă
șura între 12 și 27 ianuarie pe un traseu 
în lungime de 1500 km.

Anul acesta la turul Egiptului participă 
cei mai buni cicliști amatori din Franța, 
R.P.R., Belgia, Anglia, Danemarca, Sudan. 
Libia, Liban, Suedia, Olanda, Egipt și 
alte țări.

* Anul acesta, turneul campionatului 
republican de hochei pe gheață, pentru 
desemnarea echipei campioane a R.P.R. 
pe anul 1955 se va desfășura în Capitală. 
După cum s-a mai anunțat, la acest tur
neu care va avea loc între 21 ianuarie și 
6 februarie vor participa 6 din cele mai 
valoroase echipe : Știința Cluj, campioana 
R.P.R. pe anul trecut, C.C.A., Avîntul 
Miercurea Ciuc, Voința București, Dinamo 
Tg. Mureș și Metalul Steagul Roșu Orașul 
Stalin.
* Răspunzînd invitației Comitetului 

pentru cultură fizică și sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., la 3 ia
nuarie au sosit în Uniunea Sovietică echi
pele de patinaj viteză ale R. D. Germane, 
R. P. Ungare, R.P.R.. R. P. Polone și R. 
Cehoslovace

* La 3 ianuarie s-a desfășurat cea de 
a cincea rundă din cadrul turneului inter
național de șah de la Hastings.

După cinci runde în clasament conduc 
șahiștii sovietici Smîslov și Keres cu cite 
4 puncte fiecare.

SPECTACOLE
MIERCURI 5 IANUARIE 1955

CINEMATOGRAFE: Patria I. C. Frimu: Mal tare 
ca noaptea; Republica, Lumina: Bânutul; 23 Au
gust, Miorița: Ordinul Anna; București: Copiii 
partizanului; Maxim Gorki: Antilopa de am. Valsul 
pe gheată, Smeul cel r$u; Victoria: Nu-i pace 
sub măslini; Elena Pavel Alex Sahla; Alarma la 
circ: Libertății : Cei trei mușchetari : llie Pintilie: 
Epava din laigul măiii; Constantin David; Tine
rețea lui Maxim ; Gh. Do;a: Zilele mîniei; Alex. 
Popov: Misterul lacului din munți; 8 Martie, Cul
tural: Fetele din piața Spaniei; Unirea : Campio
natul mondial de fotbal; Moșilor, N Bălcescu : 
Caut o nevastă. Volga: Circul Slavia; f. Vladi- 
mirescu : Examen de maturitate ; Munca: Primă
vara pe gheată . Popular : Asaltul fortului din 
munți. M. Eminescu : Volga Volga; Donca Slmo : 
Clocheme. le; 8 Mai : Scanderbeg : I Mal: Chibri
tul suedez. Turnul fecioarei; Gh. Coșbuc : Slugă la 
doi stăpîni;Rahova : Aleko, Frații Llu; Flacăra: 
Stele vesele.
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