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A VENIT IARNA. Cei ce muncesc 
pe ogoare, după arăturile a- 
dînci își pun plugurile în șo- 

proane, mai cercetează adăpostul vite
lor și felul în care se păstrează recol
ta culeasă. In multe locuri însă, trac
toarele mai îngroapă sub brazda nea
gră, catifelată și primii fulgi de ză
padă. Abia cînd dă înghețul, tracto
riștii își strîng mașinile și se îndreap
tă către S.M.T. Iarna nu aduce în 
sat, ca acum 10-15 ani și mai îna
inte, o perioadă de ședere pe vatră, 
un sezon mort. Pentru țăranii munci
tori, un nou anotimp înseamnă un nou 
fel de activitate, legată firește de lupta 
pentru obținerea unei noi recolte, 
care să întreacă pe cea din anul tre
cut. In cadrul acestei activități un loc 
însemnat îl ocupă învătămîntul agro
zootehnic de masă.

A intrat în obiceiul multor țărani 
muncitori ca în serile lungi de iar
nă să-și petreacă vremea la căminele 
culturale, la colturile roșii din gospo
dăriile colective. Aici ei petrec ore 
plăcute citind cărți, vizionînd un film., 
jucînd șah etc., dar deprind și noi 
metode agrotehnice indicate de știin
ță, sau culese din experiența frunta
șilor recoltelor bogate. Și în anul a- 
cesta, multi țărani muncitori cu gos
podării individuale, colectiviști sau 
întovărășiți au început deja să-și no
teze în caiete primele indicații date de 
agronomi sau zootehniști în cadrul 
cercurilor și cursurilor agrozooteh- 
mce de masă. Intovărășitii din satele 
Tămășești și Stănceasca, raionul Vida, 
au și participat la prima lecție pre
dată de agronomi. Colectiviștii din 
Șura Mare, raionul Sibiu, au început 
și ei lecțiile. A început un nou an de 
învătămînt agrozootehnic de masă.

Invățămîntul agrotehnic și zooteh
nic de masă s-a dovedit a fi un lu
cru bun, pe care țăranii muncitori îl 
apreciază. Nu întîmplător la consfătui
rea fruntașilor din agricultură, ți
nută în primăvară la București, a re
ieșit că pe terenurile lucrate după în
vățăturile căpătate la cursul agrozoo
tehnic, recoltele au fost mai mari, iar 
vitele îngrijite așa cum scrie la carte 
au crescut mai mari, mai frumoase, 
avînd o. productivitate mai mare. De
altfel și recoltele din acest an dove
desc același lucru, iar printre frunta
șii prezenți în expozițiile agricole re
gionale și raionale sînt multi din acei 
ce au urmat și urmează învătămîn
tul agrozootehnic de masă.

Cercurile și cursurile agrozootehni
ce de masă oferă tineretului sătesc 
mari posibilități de a-și însuși cuno
ștințele necesare pentru a putea lupta 
cu succes pe frontul obținerii unor 
producții agricole vegetale și ani
male bogate. Pentru aceasta, orga
nizațiile U.T.M. au datoria de a lă
muri pe fiecare tînăr și a-1 în
drepta către această formă de învă
tămînt. La cursurile agrozootehnice 
de masă participă regulat multi vîrst
nici, unii cu părul albit, alții care au 
învățat să scrie și să citească în anii 
puterii populare, trecînd de pe băncile 
școlii de alfabetizare pe cele ale în
vătămîntului agrozootehnic. Aceasta 
pentru că regimul nostru democrat- 
popular a rupt zăbranicul negru ce 
întuneca ochii mintii multor țărani 
muncitori ținuți în întuneric și igno
rantă în trecut și le-a dat posibilita
tea să învețe carte. Tinerii țărani

muncitori, viitorii maiștri ai recolte
lor bogate de pe cîmpiile aurii 
ale tării noastre au nevoie tot 
atît de mult, ba chiar mai mult de 
știința cărții agrotehnice. Se cuvine 
deci ca ei să fie în număr mai mare 
la cursul agrozootehnic de masă. 
Acesta este un lucru firesc. Atra
gerea către învătămîntul agrozooteh
nic de masă este o problemă impor
tantă a organizațiilor U.T.M. din sa
tele patriei noastre. Urmînd exemplul 
comuniștilor, fiecare utemist să con
sidere ca o obligație a sa înscrierea 
și participarea cu regularitate la 
cercuri și cursuri și să atragă după 
sine pe toti prietenii și cunoscufii săi, 
pe tofi tinerii țărani muncitori. Ute- 
miștii pot de asemenea să contri
buie la buna funcționare a învățămîn- 
tului agrozootehnic de masă, ajutînd 
la pregătirea sălilor, la aducerea ma
terialelor demonstrative, la mobiliza
rea oamenilor.

La învătămîntul agrozootehnic de 
masă au participat și participă multi 
utemiști, nu numai în calitate de 
cursanti, ci și ca lectori — agronomi, 
zootehniști etc. De munca lor e le
gat în bună măsură felul în care 
cursanții prind dragoste de învăță
tură și își însușesc cele predate la 
lecții. Acești utemiști și tineri, din rîn- 
dul lectorilor, ' ' .'
organizațiilor U.T.M. pentru a pre
zenta lecțiile ‘ 
tr-un limbaj apropiat ascultătorilor, 
bine documentate, cu exemple locale 
și îndeosebi din experiența frunta
șilor.

Un exemplu bun într-o lecție, o zi
cală sau un proverb popular lămu
resc mai bine decît frazele lungi și 
întortochiate. Un lector bun se face 
iubit și ascultat de cursanții săi dacă 
vine regulat la lecții și se pregătește 
în cele mai mici amănunte. Fără în
doială, cînd lectorul lipsește de cî
teva ori sau vine nepregătit, cursanții 
încep să facă și ei la fel.

O zicală populară spune „Ziua bună 
se cunoaște de dimineață“! Este lim
pede că pentru buna desfășurare a 
învătămîntului agrotehnic în tot tim
pul iernii, pentru antrenarea unui nu
măr cît mai mare de tineri la el, co
mitetele regionale și raionale U.T.M. 
au datona să ia încă de la început 
toate măsurile de a ajuta organizațiile 
U.T.M. în această privință. Tinerii tre
buie jndrumati către cele mai cores
punzătoare cercuri și cursuri — po
trivit profesiei lor: tinerii care lucrea
ză la culturile de cîmp către cercurile 
și cursurile agrotehnice, cei ce îngri
jesc de animale către cercurile și 
cursurile zootehnice etc.

Organele și organizațiile U.T.M. 
trebuie să tragă învățămintele cuvenite 
de pe urma modului cum s-a desfă
șurat învătămîntul agrozootehnic de 
masă în cursul anului trecut și să fo
losească experiența pozitivă cîștigată.

Fără 
treburi 
ciparea 
mîntul 
oruri pe care organizațiile U.T.M. le 
cunosc. Important este ca organiza
țiile U.T.M., privind cu răspundere 
sarcinile ce le revin în această pri
vință, să ia toate măsurile necesare 
ca la învătămîntul agrozootehnic de 
masă, tinerii să fie printre cei care 
participă activ.

au nevoie de ajutorul

în mod atrăgător, în- 
ascultătorilor,

îndoială că mai sînt și alte 
de făcut în legătură cu parti- 
tineretului sătesc la învătă- 
agrozootehnic de masă, lu-

Răsplată a muncii pline de avînt

<? 
<?

Către cuptoarele Siemens 
Martin ale oțelăriilor patriei 
au plecat rind pe rind din 
București, șiruri de vagoa
ne purtînd încărcătură pe 
cit de obișnuită, pe atît de 
prețioasă. Atunci cînd de 
la Hunedoara, de la Reșița 
ori de la „Oțelul roșu" se 
anunță elaborarea unei noi 
șarje de oțel peste plan, ti
nerii care au colectat fie
rul vechi trimis industriei 
siderurgice s-au gîndit fără 
îndoială că în oțelul aces
ta se află și bucățele de 
fier pe care ei le-au strîns. 
Aceasta este cea mai mare 
satisfacție a lor.

ir
Ieri, la București, a avui 

loc festivitatea premierii ti
nerilor din Capitală eviden- 
țiați în cea de a treia eta
pă a acțiunii de colectare 
șl expediere a fierului ve
chi.

La această entuziastă a- 
dunăre a tineretului s-au 
spus cuvinte de laudă co-

mitetelor raionale U.T.M. 
din Capitală care s-au dis
tins în această patriotică 
acțiune.

Tinerii muncitori, elevi, 
pionieri, funcționari din ra
ioanele Grivița Roșie și N. 
Bălcescu au raportat cu a- 
ceastă ocazie că în etapa 
ce s-a încheiat, ei și-au 
întrecut angajamentul pe 
care l-au luat la sfîrșitul 
celei de a Il-a etape cu 
401.789 kg. fier vechi. Prin 
această realizare cele două 
comitete raionale s-au 
tuat în fruntea acestei 
țiunl pe Capitală.

„Se decerne drape’ul
mitetului orășenesc U.T.M. 
București comitetului ra
ional Grivița Roșie".

Aplauzele cu care cei pre
zenți au întîmpinat această 
veste — nu 
mult timp.

Un aparat 
Pik-up, o

frunta- 
premii 

U.T.M., 
ale or-

— a fost darul pe care 
primit drept răspla- 
muncit pline de avînt 
două comitete 
Au primit

si-
ac-

co-

au contenit

de radio cu 
bibliotecă cu

cărți, precum și toate căr
țile prevăzute în bibliogra
fia concursului „Iubiți car
tea" 
l-au 
tă a 
cele 
șe. 
comitete raionale 
precum și comitete 
ganizațiilor de bază U.T.M. 
din fabrici, întreprinderi șt 
școli care s-au distins în 
acțiunea de colectare a fie
rului vechi.

Acțiunea de colectare a 
fierului vechi în raioanele 
Capitalei nu se va opri însă 
aci. Prin curțile întreprin
derilor, prin cele ale cetă
țenilor se mai găsesc încă 
însemnate cantități de fier 
vechi. Tinerii participanți la 
această adunare s-au anga
jat ca în perioada ce va 
urma să colecteze încă 
300.000 kg. fier vechi.

C. MIHAI

Unul din tinerele cadre de nădejde de 
la uzina de tractoare „Ernst Thallman“ 
din Orașul Stalin. Rectificatorul Schiau 
Cornel, de 18 ani, absolvent al școlii pro
fesionale, lucrează de acum piese extrem 
de precise, la care toleranța poate fi 
doar de 8 microni.

Foto: RADU COSTIN

Cu sarcinile de

visase el comuna. Case mari, 
ulițe drepte.,. Cîte visuri de la ple
carea din oraș și pînă aici. Și a- 

cum... Nimic din cele închipuite. Căsuțele 
mici din bîrne, acoperite cu șindrilă stă
teau pitite printre pomi. Aproape că nici 
nu se vedeau printre verdeața aninilor și 
a sălciilor ce-și lăsau pletele peste albia 
Gilortului. „La drept vorbind nu-i o co
mună urîtă" gîndi Vasile Zeleneac și ridi- 
cîndu-și valiza porni pe uliță, la vale, 
spre sfatul popular.

Inima începuse să i se strlngă. Parcă 
tși mai pierduse din elanul cu care plecase 
din fabrică pentru întărirea muncii la sate. 
Și de-odată își aduse aminte de spusele 
secretarului de partid din fabrică. „Nu va 
fi de loc ușor. Vor fi multe greutăți, dar 
tu ca utemist trebuie să le înfrunți". Și 
parcă i se făcu rușine.

Nu știa prea bine ce va avea de făcut 
în munca de secretar și începuse să-l cu
prindă îndoiala. Privi ceasul și se gîndi 
că la ora aceasta băieții din echipa lut 
slnt în toiul lucrului. Ii lăsase în focul în
trecerii pornite în cinstea zilei de 23 Au
gust. La plecare îl rugaseră să le scrie 
despre noua lui muncă, li promiseseră 
chiar să-i facă o vizită la toamnă, să vadă 
ce a făcut el ca secretar de sfat. Furat de 
gîndurile acestea, nici nu-și dădu seama 
cînd ieși din comună. Se opri descumpănit. 
Alături un om suduia de mama focului 
boii care nu țineau drept printre rîndurile

de porumb. După ce-i dădu bună ziua, 
Vasile Zeleneac îl întrebă de ce folosește 
rarița.

— Dumneata ești al doilea pe ziua de 
azi care-mi spui lucrul acesta. Mai bine 
ai face să-fi vezi de drum, că se vede că 
nu ești de pe la noi, și lasă-mă pe mine 
cu ale mele.

— Nu prea ai dreptate să-mi spui că 
nu slnt de pe aici. De azi înainte fac și 
eu parte din comuna dumneavoastră. Sînt 
noul secretar de sfat. Fîstîcit de noua cu
noștință omul vru să întindă mina dar 
era plină de pămînt și o retrase repede. 
Secretarul se făcu că nu vede aceasta, ti 
strtnse mina și apoi îl întrebă din nou de 
ce rărifează. Peste două ore se îndrep
tau împreună spre sat. Geamantanul se
cretarului era pus în car alături de rariță.

Vasile Zeleneac își începuse munca de 
secretar.

*
De-atunci au trecut trei ani de zile, tipip 

în care tinărul secretar a avut mult de 
muncă și multe de tnvăfat. La început a 
fost greu. Nu cunoștea toate problemele. 
A luat legătura cu organizația de partid, 
a cerut ajutorul. De clte ori se împotmolea 
mergea la tovarășul Popescu, secretarul 
organizației de bază. TI întreba, îi cerea 
sfaturi. Acesta, cu vorba lui domoală, ca a 
tuturor de prin partea locului, îl îndruma. 
A adunat deputății în jur și împreună au

In cinstea 
Congresului 
partidu lui

Succesele metalurgiștilor
PLOEȘTI (de la corespondentul nostru). 

— Pe ambele părți ale aleei ce duce în uzi
nele „Macazul“ sînt așezate panouri proas
păt vopsite. Pe ele sînt scrise angajamen
tele metalurgiștilor luate în cinstea celui 
de al II-lea Congres al partidului.

Pe scurt: angajamentul metalurgiștilor 
de la uzinele „Macazul“ e, ca în cinstea Con
gresului partidului să livreze toate piesele 
de schimb planificate anul acesta la repa
rarea mașinilor agricole din S.M.T. și 
G.A.S.

plan îndeplinite
despre munca avîntată pentru 
cinstea celui de al ll-lea Con-

Din toate colțurile țării sosesc în aceste zile vești 
realizarea înainte de termen a angajamentelor luate în 
greș a! P.M.R. Muncitorii raportează cu mîndrie: „Ne-am respectat cuvîntul dat parti
dului, îndeplinind înainte de termen planul cincinal și planul de producție pe anul 
în curs".

îndeplinind cu mult îna
inte de termen producția 
prevăzută în planul cincinal, 
colectivul fabricii de mașini 
și unelte agricole din Boc
șa Romînă, raionul Reșița, 
a dat peste plan în perioada 
ianuarie-noiembrie 2.220 de 
pluguri, 15 grape și discui- 
toare, 72 tone piese de 
schimb pentru pluguri, culti
vatoare și discuitoare, pre
cum și însemnate cantități 
de unelte agricole simple.

*
Respectîndu-și angajamen

tele luate în cinstea Con
gresului partidului, muncito
rii. inginerii și tehnicienii de 
la secția L 2 C.F.R.-Turda 
au îndeplinit și depășit ola 
nul lucrărilor prevăzute pen
tru anul 1955 privind repa
rarea traverselor, înlocuirea 
șinelor de cale ferată, ame
najări de terasamente, clă
diri etc.

*
Succesul dobîndit de mun

citorii de la trustul de indus
trializare a lemnului din 
Cîmpulung — îndeplinirea 
înainte de termen a planu
lui cincinal — se datorește 
dezvoltării întrecerii socia
liste, întrecere pentru cîști- 
garea titlului de cel mai bun 
gaterist, la care participă 
peste 200 de muncitori. In 
prezent, în fruntea acestei 
însuflețite întreceri se află 
gateriștii Mircea Dumitru și 
Ion Harena de la unitatea 
de industrializare a lemnu
lui din Vatra Domei care

au întrecut cu mult indicele 
de utilizare a mașinilor și au 
efectuat economii de materie 
primă în valoare de 34.000 
lei.

★
La jumătatea lunii noiem

brie, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la întreprinde
rea de construcții metalice 
de căi ferate din Pitești au 
sărbătorit două evenimente: 
împlinirea unui an de la 
data cînd a fost realizat pla
nul cincinal și realizarea cu 
46 de zile înainte de termen 
a planului de producție pe 
acest an.

Tehnica înaintată de care 
dispune întreprinderea le-a 
permis muncitorilor de aici 
să mărească productivitatea 
muncii cu 8 la sută și să 
reducă prețul de cost cu a- 
proape 10 la sută față de 
plan In prezent 60 de mun
citori de la această între
prindere lucrează în contul 
anilor .1956-1961.

★

Colectivul combinatului 
chimic nr. 1 a înștiințat prin- 
tr-o telegramă Ministerul In
dustriei Chimice de succesul 
obținut în ziua de 28 noiem
brie : îndeplinirea planului 
de producție pe anul 1955 cu 
două zile mai devreme față 
de angajamentul luat în cin
stea Congresului partidului. 
Productivitatea muncii a spo
rit anul acesta față de plan 
cu 13 la sută, iar prețul de 
cost al produselor a fost re
dus cu 2 la sută. Pînă la

oftrșitul anului muncitorii de 
aici s-au angajat să dea 
peste planul anual cu 4,1 la 
sută mai multe îngrășăminte 
azotoase și cu 15 la sută mai 
multe articole presate din 
bachelită și aminoplast.

★
La 28 noiembrie, cu două 

zile mai înainte față de pre
vederile angajamentului și-a 
îndeplinit planul anual de 
producție și colectivul com
binatului chimic „I. V. Sta- 
lin“. Muncitorii de aici au 
sporit în acest an producti 
vitatea muncii 
față de plan și 
țul de cost cu*

încă de la 
colectivul fabricii chimice nr 
12 a raportat îndeplinirea 
planului global de producție 
pe anul 1955. In cinstea 
Congresului partidului, mun
citorii au realizat pentru 
prima dată în țară noi arti
cole tehnice și sanitare din 
bachelită presată. Ei au pus 
la dispoziția industriei de 
medicamente mai mult de 
800.000 ambalaje din bache
lită. Merite deosebite în ob
ținerea acestor realizări au 
muncitorii Ștefan Gheorghe, 

Goinescu

cu 10 la sută 
au redus pre- 
5 la sută.

23 noiembrie

Mircea Popa, Ion 
și alții.

★ 
anual a 
și de

Planul 
îndeplinit 
fabricii „Adesgo" din Capi
tală, precum și de alte în
treprinderi.

(Agerpres)

mai fost 
colectivul

Sărbătorirea acad. prof. dr. N. Hortolomei
Joi după amiază a avut loc în sala Aca

demiei R.P R., o ședință festivă organizată 
de secția de științe medicale a Academiei 
R.P.R. și Societatea Științelor Medicale din 
R.P.R., pentru sărbătorirea academicianului 
prof. dr. N. Hortolomei cu prilejul împli
nirii a 70 de ani.

Au participat tovarășii dr. Petru Groza, 
președintele Prezidiului Marii 
ționale, acad. prof. <‘ 
ședințe de onoare al Academiei 
prof. Traian Săvulescu. președintele Aca
demiei R.P R.. dr. Voinea Marinescu, mi
nistrul Sănătății. numeroși academicieni, 
membri corespondenți ai Academiei R.P.R., 
profesori universitari, medici etc.

In prezidiu au luat loc tovarășii acad, 
prof. dr. C. I Parhon, dr. Voinea Marinescu, 
acad. prof. dr St. Milcu, secretar prim al 
Academiei R.P.R., acad. prof. dr. N. Gh. 
Lupu, acad. prof. dr. M. Nasta, prof. dr. 
T. Burghele, membru corespondent al aca
demiei RP.R. prof. dr. Oscar Franke.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de 
acad. prof. dr. N. Gh. Lupu, care a relevat 
meritele deosebite ale sărbătoritului în do
meniul științei medicale și al chirurgiei în 
special.

Acad prof. dr. M. Nasta, președintele So
cietății Științelor Medicale din R.P.R. a adus 
academicianului N. Hortolomei omagiul de 
admirație, recunoștință și dragoste al tutu
ror chirurgilor, medicilor și muncitorilor sa
nitari din țara noastră.

In numele secției de chirurgie a Societății 
Științelor Medicale și a foștilor elevi ai 
acad. prof. dr. N. Hortolomei, a luat cuvîn-

Adunări Na-
dr. C. I. Parhon, pre- 

i R.P.R. acad.

tul prof. dr. T. Burghele, rectorul Institutu
lui medico-farmaceutic din București,

La sfîrșit, a luat cuvîntul acad. prof. dr. 
N. Hortolomei care a mulțumit Academiei 
R.P.R. și tuturor celor care, apreciind munca 
sa, îl sărbătoresc astăzi

întreaga mea activitate științifică și di
dactică a fost legată strîns de munca de
votată a colaboratorilor mei, a spus acad. 
N. Hortolomei, de aceea consider ziua de as
tăzi ca o sărbătorire a întregului nostru co
lectiv.

Am considerat întotdeauna munca medi
cului ca o înaltă misiune și m-am străduit 
să corespund acestei misiuni, contribuind la 
progres, în măsura puterilor mele.

Progresul științei medicale romînești — a 
spus acad. N. Hortolomei — care a luat un 
deosebit avînt în anii construcției democrat- 
populare a fost posibil numai pentru că 
Partidul Muncitoresc Romîn și Guvernul 
R.P.R. au avut și au o deosebită grijă pen
tru apărarea sănătății poporului, creînd o 
largă rețea sanitară, bine înzestrată și în
cadrată cu medici bine pregătiți.

Mă gîndesc cu încredere la viitorul ce se 
deschide în fața noilor generații de chi
rurgi și le adresez cel mai călduros apel 
să continue lupta pentru cucerirea tainelor 
încă ascunse, să creeze și să desăvîrșească 
noi tehnici, să fie umani, să se devoteze 
științei și să ducă puterea binefăcătoare a 
chirurgiei spre noi orizonturi, nebănuite 
încă.

Cuvintele acad. prof. dr. N. Hortolomei au 
fost primite cu vii aplauze.

Cei prezenți au felicitat cu căldură pe 
eminentul om de știință. (Agerpres)

de la uzinele „Macazul”:
Zilele acestea colectivul uzinei a avut o1 

mare bucurie. Făcîndu-se bilanțul întrecerii 
pornită în cinstea Congresului, a reieșit 
pînă la 26 noiembrie producția globală 
întregul an a fost depășită cu 9 la sută, 
productivitatea muncii a crescut cu 4 
sută.

Colectivul uzinei „Macazul“ se mîndrește 
acum pe bună dreptate cu o nouă realizare. 
Nu de mult el a realizat cea de a 5-a ma
șină cu patru rînduri de plantat cartofi în 
cuiburi așezate în pătrat. Pe lîngă celelalte 
produse de bază, ca: greble mecanice, re
morci de 3 tone, pe patru roți de cauciuc 
pentru S.M.T. și G.A.S., piese de schimb 
pentru tractoare, secerători-legători, semă
nători și discuitori etc., se va începe în anul 
viitor fabricarea în serie a două noi tipuri 
de mașini agricole, — mașina pentru clădit 
stoguri de păioase și mașina de brichetat 
fîn.

Noi produse aîe industriei 
materialelor de construcții
In anul 1955 sectorul industriei materiale

lor de construcții a obținut numeroase rea
lizări în ceea ce privește produsele noi (în
locuitorii, sau produse speciale).

Ajutat de Institutul de cercetări al indus
triei materialelor de construcții, colectivul 
fabricii de ciment de la Cerna-Vodă a creat 
un nou tip de ciment. Datorită calităților 
sale, acest ciment este solicitat și la export.

La fabrica de ciment din orașul Dej. re
giunea Cluj și la fabrica de cărămidă refrac
tară „Proletarul“ din Turda s-au realizat 
cărămizile forsteritice. Aceste cărămizi sînt 
folosite la rezidirea cuptoarelor de c’.inker în 
zona de clinkerizare.

O altă realizare a sectorului industriei ma
terialelor de construcții este și aceea a fa
bricării țiglelor de ciment. In prezent, pen
tru extinderea fabricării acestui produs, la 
Atelierele „9 Mai“ s-a realizat un laminor 
pentru țiglă de ciment, cu o productivitate 
foarte mare.

O realizare importantă pentru industria 
bunurilor de larg consum este fabricarea 
vaselor de sticlă rezistentă la foc. Studiul 
de laborator al acestui produs a fost făcut 
la I.C.I.M.C., iar realizarea industrială la 
fabrica de geamuri din Tîrnăveni.
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trecut la înfrumusețarea comunei. Acum 
comuna Pociovaliștea este comună model 
pe regiunea Craiova. Ulițele slnt drepte și 
curate așa cum le visase el înainte de a 
veni. In comună s-a format o brigadă ar
tistică de agitație, trei echipe de dansuri 
și una de teatru. Duminica, toți locuitorii 
vin la cămin să vadă ce noutăți mai au 
tinerii. Și nu numai în ceea ce privește 
munca de înfrumusețare stă în frunte co
muna Pociovaliștea : la colectări locuitorii 
ei sînt fruntași pe raionul Novaci, iar la 
muncile de toamnă la fel. Acum cîteva 
luni, în Pociovaliștea au venit în schimb 
de experiență oaspeți din zece 
regiunii. La acest schimb a 
activă și tînărul candidat de 
sile Zeleneac, în calitate de 
sfatului popular comunal.

TEOFIL SILVE

în orașele

și satele patriei

că 
pe 
iar 
la

Se dezvoltă 
gospodăria 

colectivă

GALAȚI (de la co
respondentul nostru). 

In toamna aceasta 
s-au împlinit cinci ani 
de cînd, la îndemnul 
partidului, mai multe

familii de țărpni muncitori din comuna Mo
vila Miresei, raionul Brăila au hotărît să 
pornească pe drumul belșugului, înființînd 
in comuna lor o gospodărie agricolă colec
tivă. La început lucrurile n-au mers tocmai 
bine. In fața țăranilor muncitori ce intraseră 
în gospodărie se iviseră greutăți ce păreau 
de neînvins. Comuniștii nu au dat însă îna
poi, ci au luptat cu greutățile, învingîndu-le. 
Fiecare nou an a adus gospodăriei lucruri 
noi ce au făcut să se întărească gospodăria, 
să crească nivelul de trai al colectiviștilor. 

O preocupare de seamă a colectiviștilor 
a constituit-o șl dezvoltarea creșterii anima
lelor, In anul 1953, spre exemplu, gospo
dăria nu avea decît 150 de oi și 20 scroafe. 
Prin îngrijirea și selecționarea atentă a ani
malelor, colectiviștii au reușit ca în acest 
an să aibă 400 de oi și 107 porci mari și 
mici. Prin buna îngrijire a oilor, asigurîn- 
du-le o hrană consistentă, atît iarna cit 
și vara, producția de lînă a fost sporită 
cu 600 gr. pe fiecare cap de oaie, iar pro
ducția de lapte a sporit de asemenea mult, 
față de anii precedenți. In una din adu
nările generale ținute în primăvara acestui 
an colectiviștii din comuna Movila Miresei 
au hotărît să creeze o nouă ramură de pro
ducție prin înființarea unei ferme de vaci. 
In acest scop ei au cumpărat 10 vaci roșii 
de stepă de la gospodăria de stat ..Ion 
Sion".

Ca o preocupare de seamă a stat în anii 
aceștia în fața colectiviștilor și sporirea va
lorii zilei-muncă. Astfel, cele 2 secerători- 
legători pe care gospodăria le-a cumpărat 
au fost folosite din plin la recoltarea celor 
175 hectare culturi păioase, lucru ce a dus 
la o economie de 937,50 zile-muncă. In fe
lul acesta va'oarea zilei muncă a crescut la 
32 lei, față de 30 lei cît era cu un an în 
urmă. Fondul de bază al gospodăriei a sporit 
și el cu 300.000 lei față de anul 1953.

Peste cîteva zile, cu prilejul împărțirii 
veniturilor pe anul 1955, belșugul de pro
duse se va revărsa în casele colectiviști
lor din comuna Movila Miresei.

Un nou orășel pe harta patriei ? Nu Fotogra
fia noastră reprezintă un aspect al cartierului 
muncitoresc unde locuiesc împreună cu fami
liile lor petroliștii de la Trestul 2 foraj din 
regiunea Pitești. Ridicat în anii regimului 
democrat-popular, cartierul petroliștilor arată 
într-adevăr ca un frumos orășel.

Foto : Agerpres

Școala — mîndria comunei
BIRLAD (de la corespondentul nostru). 

De^curînd, într-o frumoasă adunare popu
lară, țăranii muncitori din comuna Păncești, 
raionul Adjud, au inaugurat noua lor școală 
construită din sumele depuse la fondul de 
autoimpunere. Noua școală a venit să în
locuiască localul vechi și necorespunzător 
în care învățau pînă nu de mult copiii ță
ranilor muncitori din această comună. Do. 
rința fierbinte de a avea o școală cu care 
întreaga comună să se mîndrească a înflă
cărat pe tineri și vîrstnici care au făcut mii 
de ore muncă voluntară. Sub îndrumarea

deputaților Ion Huduman și Ioniță Tănase 
țăranii muncitori din Păncești au executat 
aproape toate lucrările. Noua școală are o 
săli de clasă mari, luminoase, o sală de 
gimnastică, o sală pentru grădiniță sezo
nieră, o cameră pentru materialul didactic 
și alte încăperi pentru bibliotecă, cancela
rie etc. Cei peste 450 de țărani muncitori 
care au luat parte la festivitatea de inaugu
rare a școlii au asistat apoi la un frumos 
program artistic prezentat de elevii acestei 
școli,
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Pe drumul realizării 
angajamentelor

♦ 180 tone de țiței recuperate din batale, 
* 140 tone țiței obținut prin reactivarea a 
17 sonde părăsite, * recuperarea a 10.000 kg. 
parafină * terminarea forajului de către 
brigăzile de tineret la un număr de 8 sonde, 
înainte de termenul planificat. Iată angaja
mentele tinerilor petroliști din regiunea Plo- 
ești în cinstea Congresului partidului. De la 
luarea acestor angajamente s-au scurs pu
ține zile la număr. Ele se deosebesc însă de 
altele prin avîntul cu care tinerii se stră
duiesc să obțină noi succese pe care le în
scriu în cartea de onoare a realizărilor. Iată 
numai cîteva din acest noian de fapte care 
exprimă recunoștința și dragostea tinerilor 
petroliști față de partid.

Ei sînf mîndria foraj'ului
Cînd au început forajul la sondele 427 și 

98 din schela Berea, cele două brigăzi — 
a comunistului Scoruș Constantin și a ute- 
mistului candidat de partid Nicolae Vasile, 
s-au chemat la întrecere în cinstea celui de 
al doilea Congres al partidului pentru a da 
sonde în producție înainte de termen. Fora
jul a început. După fiecare schimb de lucru, 
ambele brigăzi își comunicau rezultatele ob
ținute de tinerii maiștri sondori Cristian 
Ion, Gătej Tudor, Iamandache Gheorghe, 
Marcu Alexandru și alții, care executau fora
jul celor două sonde. De la o zi la alta, in
dicatoarele graficelor de foraj de la sonde 
înregistrau adevărate recorduri. Folosind 
din plin puterea mecanică a granicului de 
foraj, a pompelor de noroi și creind sapei în 
talpă un regim optim de lucru, brigada co
munistului Scoruș Constantin a obținut o vi
teză comercială pe granic lună cu 37 la 
sută mai mare decît cea prevăzută în co
manda de lucru a sondei 427, Cu avans spo
rit și apăsări mari pe sapă, au străbătut for
mațiunile de teren la sonda 98 și sondorii 
echipelor din brigada utemistului Nicolae 
Vasile întrecerea între cele două brigăzi a 
fost plină de roade. Din primele zile ale 
lunii noiembrie brigada lui Scoruș a termi
nat de săpat ultimii metri prevăzuți în co
manda sondei, a cărei terminare era planifi
cată la 15 decembrie a.c. Și iată-i mîndri că, 
prin aplicarea metodelor sovietice, sonda 
427 a fost terminată cu aproape 40 de zile 
mai de vreme. Brigada utemistului Nicolae 
Vasile și-a terminat și ea forajul la sonda 
98, cu 7 zile mai de vreme. Cu viteza me
canică obținută pe granic oră de fiecare 
schimb, cît a durat forajul la sonda 427, 
brigada comunistului Scoruș mai poate fora 
încă o sondă pînă la data deschiderii Con
gresului partidului.

Vești despre forarea sondelor înainte de 
termen au sosit și de la alte brigăzi de ti
neret din celelalte schele petrolifere ale re
giunii. La schela Moreni, brigada de tineret 
condusă de încercatul brigadier rMarinoiu 
Ioan, a înscris în carnetul brigăzii sale, în 
ziua de 12 noiembrie, cea de a șasea sondă 
forată începînd din aprilie anul acesta. 
Forarea ultimelor două sonde, ce poartă nu
merele 744 și 745, a constituit obiectivul an
gajamentului lor în cinstea Congresului. 
Folosind cu pricepere ca și cei de la Berea, 

•regimuri de foraj adecvate fiecărei formațiuni 
de teren, sondorii Drăguț Aurel, Aldoiu Ion 
și alții din echipele tinerilor maiștri Heineric 
Heisemberger și Poer.aru Drăgulin au ob
ținut o depășire a vitezei mecanice de 1,50 
pîp.ă la 2 metri pe oră față de comandă pe 
tot timpul forajului, iar viteza comercială 
pe granic-lună a fost și ea depășită cu 31 
la sută. Respectarea întocmai a indicațiilor 
maistrului și aplicarea metodelor sovietice au 
ajutat brigăzile de tineret să-și realizeze an
gajamentul terminînd forajul celor două 
sonde cu 7 și respectiv 10 zile mai devreme. 
De cîteva zile ei au început să foreze peste 
angajament cea de a treia sondă. Asemenea 
brigăzilor de foraj din schelele Berea și Mo
reni, lucrează și brigăzile din schela Boldești 
conduse de comuniștii brigadieri Nicorescu 
Ion și Hangiu Dumitru. încă din prima ju
mătate a lunii noiembrie, pe întreaga regiu
ne, brigăzile de foraj ale tineretului au ter
minat primele 5 sonde din cele 8 pe care 
s-au angajat să le foreze înainte de termen 
în cinstea Congresului.

Patriei mai mult tijei
Acesta este cuvîntuj tinerilor petroliști de 

la intervenții și reparații capitale sonde.
Pe colinele prahovene întîlnești nenumă

rate turle vechi, părăsite, care amintesc de

exploatarea nerațională a țițeiului din vre
mea cînd pe aici stăpînea capitalul străin. 
Astăzi multe din aceste sonde renasc la 
viață. Inițiativa prețioasă a geologilor din 
Cîmpina pentru reactivarea sondelor pără
site, a fost îmbrățișată de tinerii petroliști. 
Cu fiecare sondă repusă în funcție, produc
ția de țiței crește. Angajamentul în legă
tură cu cele 140 de tone țiței peste plan ce 
trebuiau obținute prin reactivarea sondelor 
părăsite a fost deja realizat. Folosind din 
plin indicațiile geologilor și ale inginerilor 
petroliști, brigăzile de tineret de la inter
venții și reparații sonde au reușit ca pînă 
la data de 15 noiembrie să redea produc
ției 8 sonde inactive, cu un debit de ți
ței mult sporit față de cel pe care-1 aveau 
cu zeci de ani în urmă. Numai în schela 
Tîrgoviște brigada a treia de tineret de la 
reparații, condușă de comunistul Safta 
Petre, realizînd reactivarea a două sonde 
din cele trei prevăzute în angajament, va 
spori producția de țiței pe schelă pînă la 
Congres cu circa 380 de tone țiței. Cuvinte 
de laudă merită și brigăzile de tineret con
duse de pricepuții brigadieri Stoieescu Ion 
și Dan Ion. Producția sondelor 415 și 114 
reactivate de ei în cinstea Congresului parti
dului a sporit cu 5 la sută față de cea plani
ficată. însemnate succese au obținut și bri
găzile de tineret din schelele Băicoi și 
Cîmpina ca, de pildă, cele conduse de co
muniștii Andrei Ion și Neacșu Dumitru din 
schela Băicoi, care au terminat ultimele 
operații de reactivare la sondele 1, 6 și 12. 
Din primele zile sondele au dat o producție 
sporită cu 15 pînă la 20 de tone de țiței, 
față de cea prevăzută.

Nici o picătură de tijei pierdută
Cînd sondele sînt puse în producție după 

ce forajul a fost terminat sau atunci cînd 
au necesitat o deparafinare, țițeiul pînă a 
fi dirijat pe conducte la rezervoare, se 
scurge mai întîi, în beciul sondei. In alte 
cazuri unele sonde din pricina presiunilor 
mari în strat erup de îndată ce zăcămîntul 
a fost străpuns. Pentru a nu se pierde, acest 
țiței provenit din erupții sau deparafinări 
este captat în batale prin canale de scur
gere. Unul din principalele obiective ale 
tinerilor petroliști ce se întrec în cin-.pa 
Congresului, îl constituie recuperarea țițeiu
lui din batale și beciuri de sonde. In ulti
mul timp, comitetul U.T.M- al schelei petro
lifere Urlați a dat mare atenție recuperării 
țițeiului din batale. După adunarea generală 
în care s-a dezbătut problema recuperării ți
țeiului. utemiștii Brideanu V., Neagu Ion, 
Liploașcă Nicolae și Gheorghe Ștefan, în 
frunte cu inginerul utemist Pușcoiu Nico
lae, au și pornit la treabă. A doua zi, după 
ce au terminat schimbul, ei au plecat cu 
cisterna pentru a colecta țițeiul adunat în 
batale. Munca plină de entuziasm a tineri
lor a avut drept rezultat recuperarea a 4 
tone țiței în cîteva ore. Asemenea acțiuni 
sînt întreprinse cu regularitate și de brigada 
condusă de utemistul Căpriță Panait, care 
a strîns pînă acum 5 tone de țiței. Pînă în 
prezent utemiștii din schela Urlați au și 
recuperat 22 de tone țiței din cele 30 
cît s-au angajat. Aceeași preocupare pen
tru strîngerea țițeiului din batale există și la 
schela Băicoi, unde tinerii au recuperat 12 
tone țiței, iar tinerii din schela Berea 10 
tone țiței. Dar nu numai forajul, reactiva
rea și recuperarea țițeiului constituie anga
jamentele tinerilor petroliști din regiunea 
Ploești. Ei mai au de îndeplinit un anga
jament tot atît de frumos ca și obiectivele 
de mai sus. Acest angajament este de a 
strînge în cinstea Congresului 10 tone pa
rafină. Utemiștii petroliști au acordat și 
acestui angajament tot aceeași atenție. Cele 
9 tone parafină recuperată pînă în prezent 
de ei, dovedesc posibilitatea depășirii anga
jamentului. Comitetele organizațiilor de bază 
U.T.M. din schelele petrolifere mobilizează 
tot mai mult tineretul, la» realizarea și de
pășirea angajamentelor în cinstea Congre
sului partidului.

PUIU NICOLAE 
și C. ANDREESCU

Foto Agerpres

La fabrica 
de acetilenâ Nr. 1

Dezvoltarea cu precădere a industriei 
grele constituie cauza întregului popor. 
In anii cincinalului industria grea din 
țara noastră a cunoscut o dezvoltare ne- 
mai întîlnită. Paralel cu dezvoltarea im-

petuoasă a industriei siderurgice, con
structoare de mașini, extractive, a mate
rialelor de construcții etc., s-a dezvoltat 
în anii primului cincinal și industria chi
mică bazată pe marile bogății minerale 
ale țării noastre.

Foto : aspecte de la una din noile fa
brici ale industriei noastre chimice, fa
brica de acetilenă nr. 1.

Prin cantinele de la
în prezent la majoritatea cantinelor 

I.S.E.P. se servește studenților o masă 
satisfăcătoare, bine gătită, mai variată 
și în condițiuni igienice. Mai sînt însă 
unele cantine la care, datorită proastei 
organizări a muncii, nepriceperii și lip
sei de interes a administratorilor și a 
personalului de deservire, se servește o 
masă sub nivelul posibilităților.

Iată două cantine față în față.

O cantină bine 
gospodărită

Printre cantinele care servesc studenți
lor o mîncare gustoasă, consistentă și la un 
preț care menține nivelul plafonului reparti
zat, este cantina nr. 2, sau „Covaci“, cum 
îi mai spun studenții.

Mîncărurile la această cantină conțin 
întotdeauna caloriile prevăzute. De acest 
lucru s? preocupă îndeaproape un bun 
gospodar — tovarășul Nănescu Emil 
— administratorul cantinei. El are grijă
să întocmească meniurile cu o zi înainte împreună cu șeful 
bucătar și delegatul studenților, respecțînd indicațiile medi
cului cantinei. O atenție deosebită o dă procurării de alimente de 
o calitate cît mai bună și cît mai variate. Administratorul urmă
rește respectarea gramajului pe haza rațierului dat de minister, 
asistînd la scoaterea alimentelor din magazie.

Justa repartizare a sarcinilor și răspunderea în muncă impri
mată de conducerea cantinei întregului personal, duc la o bună 
deservire a studenților. îmbunătățirea calității mîncării e o pre
ocupare permanentă a întregului colectiv. Tovarășul Luchian Eugen 
și tovarășa Derji EJisabeta se întrec în a pregăti studenților o 
mîncare cît mai gustoasă.

Conducerea cantinei studiază îndeaproape și propunerile venite 
din masă, cu ajutorul condicii de sugestii.

Astfel, un student a propus ca pîinea să se dea la discreție. 
Punerea în practică a acestei propuneri, a făcut ca pe lîngă aspec
tul mai civilizat să se aducă o importantă. economie consumului 
zilnic. Mulți studenți nu consumau întreaga rație de pîine ce li 
se cuvenea la o masă și partea neconsumată se arunca. Acum 
pîinea se taie în felii, se așează în cqșulețe și fiecare servește cît 
dorește.

De asemenea, s-a observat că nu toți studenții vin să îa masa 
de dimineață. De aci s-a tras concluzia că e bine să se pregă
tească un număr mai mic de porții, iar restul să fie folosit pentru 
prepararea desertului și îmbunătățirea mesei de seară.

In obținerea acestor rezultate un rol important l-a avut orga
nizația de bază P.M.R., care a dat indicații practice cum să se 
muncească. Din inițiativa organizației de bază P.M.R., în ulti
mul timp s-au inițiat cîteva comisii de control și îndrumare per
manentă a cantinelor. Comisiile au ca sarcină să supravegheze ridi
carea rației exacte de Ia magazie, calitatea hranei, organizarea 
muncii și să dea raport periodic de felul cum funcționează cantinele.

Străduința colectivului cantinei nr. 2 pentru a pregăti studen
ților o masă consistentă și gustoasă, a fost răsplătită; în cinstea 
lui 7 Noiembrie ea a fost declarată cantină fruntașă a institutului.

I. S. E. P.
...Și una prost 

gospodărită
Că la cantina nr. 3 lucrurile merg șchio- 

pătînd, aceasta o știe toată lumea. Dacă în
trebi pe tovarășul administrator Scarlat 
Teodor, de ce nu întotdeauna mîncarea este 
bine gătită, va „tuna și fulgera“ împotriva 
tovarășei Romanescu Viorica, bucătar-șef. 
Aceasta, la rîndul ei, va răspunde că tova
rășul administrator e de vină. Iar dacă pui 

4 aceeași întrebare conducerii serviciului so 
cial-administrativ, va răspunde că amîndoi

sînt de vină. Și noi sîntem de acord cu aceasta și mai ales stu
denții, pentru că toate acestea se fac pe seama lor.

Ce s-a făcut însă pentru a se îndrepta munca la această cantină? 
Iată întrebarea pe care forurile competente nu și-au pus-o încă.

Aproape toată lumea a observat că de multe ori se pune pu(ină 
mîncare în farfurii, iar după ce s-a servit masa, mai rămîne mîn
care în cratiță. Acest rest de mîncare se trimite la gospodăria 
anexă, ca hrană pentru porci. Alteori se întîmplă să nu mai ră
pună mîncare pentru ultimii studenți, cărora li se dă hrană rece. 
Nimeni însă — dintre cei competepți — nu a luat nici o măsură 
ca mîncarea să se împartă în cantități egale, în tot timpul servi
tului mesei. Nu era greu să se găsească cîteva polonice — cu aju
torul cărora să se servească porții egale.

La această cantină calitatea mîncării nu este întotdeauna la 
nivelul posibilităților, cu toate că pe grafic e foarte pompos înfă 
■fișată. Să luăm spre exemplu, ziua de 9 noiembrie și să vedem ce 
s-a servit studenților : dimineața — ceai cu marmeladă; la prînz — 
ciorbă de cartofi, iahnie de fasole cu carne și salată de varză ; 
seara — ghiveci național și budincă. Să vedem ce s-a gătit și la 
cantina nr. 2 din aceeași cantitate de alimente : dimineața — cafea 
cu lapte, la prînz — ciorbă cu orez, friptură de proc cu cartofi 
prăjiți, salată de sfeclă și gogoși; seara — ghiveci cu carne și 
macaroane cu brînză. La cantina nr. 2 depășirea a fost de cîțiya 
lei, pe cînd la cantina nr. 3, care a făcut mîncare mai proastă, 
depășirea a fost mult mai mare. Exemplul este edificator pentru 
a ne da seama că numai lipsa de interes a conducerii cantinei și 
al bucătarilor cantinei nr. 3 îi împiedică să pregătească studen
ților o masă bună.

Toate aceste lipsuri s-ar putea ușor înlătura dacă administra
torul s-ar ocupa mai mult de cantină, dacă ar supraveghea ca să 
fie respectate rațiile de alimente și. împărțirea mîncării, dacă s-ar 
îngriji mai îndeaproape de felul cum se gătește mîncarea și ar ști 
să conducă personalul de deservire. La fel, dacă tovarășa Roma
nescu Viorica, bucătar-șef, ar da întotdeauna atenție calității și 
cantității mîncării, și nu ar găti după toane, s-ar reuși ca și 
această cantină să fie la înălțimea celorlalte cantine ale I.S.E.P.

ION NACEA

Două noi gospodării agricole colective
Zilele trecute în comunele Ibrianu și Amara 

din raionul „Filimon Sîrbu“ au fost inaugu
rate două noi gospodării agricole colective 
cărora colectiviștii le-au dat denumirea de 
„Cel de al 2-lea Congres al P.M.R.“.

Gospodăria agricolă din comuna Ibrianu 
a fost formată de 29 de familii de țărani

muncitori și dispune de o suprafață de 72 
ha. în gospodăria agricolă colectivă din 
Amara au intrat 22 de familii cu 51 ha. In 
consiliul de conducere al gospodăriei agri
cole colective din Ibrianu au fost aleși oa
menii cei mai harnici și pricepuți ca Vizi- 
rean Constantin, Cristea Baciu, Stanciu Ivan,

Ioana Cireașă și Gh. Răileanu. Colectiviștii 
din Amara au ales ca președinte al gospo
dăriei agricole colective pe țăranul munci 
tor Alexandru Ghinea, fruntaș al recoltelor 
bogate. în prezent, în regiunea Galați sînt 
153 de gospodării agricole colective.

(Agerpres)

RAID ANCHETĂ

lipsă de preocupare 
față de rezolvarea sezisărilor

Prin numeroasele scrisori trimise redacție^ 
corespondenții voluntari ne informează des
pre succesele ce le obțin tinerii din patria 
noastră, cît și despre lipsurile ce se ivesc, 
contribuind astfel la lichidarea lor.

Parte din seziăările ce ne sosesc apar în 
coloanele ziarului. Multe dintre ele sînt tri
mise spre cercetare și rezolvare comitetelor 
regionale, raionale și orășenești U.T.M., mi
nisterelor, organelor economice și de stat.

Unele organe U.Ț.M., cum ar fi de pildă 
comitetele regionale U.T.M. Craiova, Bucu
rești etc. respectă întocmai hotăririle cu pri
vire la rezolvarea sezisărilor și rpclamații- 
lor oamenilor muncii. Ele cercetează cu aten
ție atît sezisările trimise de redacție cît și 
cele primite direct de la tineri și răspund în 
termenul prevăzut. Tnșă nu toate organele 
U.T.M. dau atenția cuvenită semnalelor cri
tice.

De pildă, Comitetul regional U.T.M. Con
stanța, care are unele realizări în ceea ce 
privește îmbunătățirea muncii în cadrul or
ganizațiilor de bază, nu a dovedit aceeași 
preocupare și în ceea ce privește rezolva
rea sezisărilor. Cîteva fapte ne vor dovedi 
justețea acestei afirmații.

Organizația de bază U.T.M. de la fabri
ca „Cimentul Păcii“ din Medgidia — ne scrie 
un corespondent voluntar — nu se preocupă 
de mobilizarea tinerilor la recenziile și se
ratele literare ce se organizează în cadrul 
clubului. Acesta nu este un caz întîmplă- 
tor, ci, în general, activitatea culturală exis
tă doar în planurile de muncă.

Un alt corespondent voluntar ne arată că 
utemiștii din cadrul personalului sanatoriului
T. B.C. „Vasile Roaită” au strîns circa 4000-— 
5000 kg fier vechi. Tovarășii din comitetul a- 
cestei organizații de bază au cerut comitetu
lui raional U.T.M. Negru Vodă să le arate 
unde trebuie să depună acest fier. N-au primit 
nici o îndrumare. Și în ceea ce privește or
ganizarea concursului „iubiți cartea“ tova
rășii de la comitetul raional U.T.M. au pro
cedat la fel.

Intr-o altă corespondență se arată că de 
foarte multă vreme în organizația de bază
U. T.M. din comuna Oltina, raionul Adamclisi, 
n-au mai fost primiți membri, cu toate că în 
comună sînt tineri merituoși. Adunările ge
nerale se țin foarte rar. Din cauza lipsei de 
educație, tinerii sînt indisciplinați.

Secretarul organizației de bază U.T.M. de 
la G. A. C. „loan Corvin“ — ne informează 
un alt corespondent — nu se străduiește ca 
sarcinile ce revin organizației să fie duse 
la îndeplinire. Din această cauză după cîteva 
lecții cercul politic și-a încetat activitatea. 
De gazeta de perete și abonamente nu se 
ocupă nimeni. Comitetul raional U. T. M. 
Adamclisi nu dă atenția cuvenită acestei or
ganizații, nu o controlează în muncă și nu-i 
dă îndrumări concrete.

Comitetul regional U.T.M. Constanța a 
primit aceste semnale critice încă din lunile 
mai, iunie și august. Rezolvarea lor nu ne-a 
fost adusă la cunoștință nici pînă astăzi. 
Aeeasta pentru că ea de fapt nici nu s-a 
produs.

Tovarășii nu au cercetat pe teren cazurile 
amintite și deci nu au putut să ia măsurile 
necesare la timp, pentru îmbunătățirea si
tuației. Era deci firesc ca să nu se îndrepte 
situația la „Cimentul Păcii“ — de pildă, unde 
din 600 de tineri numai 132 sînt cilitori ai 
bibliotecii și pe luna octombrie numai 70 au 
fost abonați la presa de tineret.

In cadrul acestei organizații de bază există 
o brigadă artistică de agitație formată din 
12 tineri care este pregătită destul de slab 
și care prezintă cîte un program la cîteva 
luni odată.

Fierul strîns de tinerii de Ia sanatoriul 
T.B.C. „Vasile Roaită“ este aruncat în curte, 
în ploaie, fără a fi predat centrului de 
colectarea metale’or, pentru că tovarășii de 
la Comitetul regional U.T.M. Constanța au 
rămas pasivi la sezisările ce li s-au trimis.

♦
Munca organizațiilor de bază U.T.M. și 

îmbunătățirea ei acolo unde încă nu merge 
bine, trebuie să fie principala preocupare a 
Comitetului regional U.T.M. Constanța. Iată 
de ce este necesar ca acesta să considere 
sezisările tinerilor ca un ajutor în munc.ă și 
să le rezolve operativ. încrederea ce o au 
tinerii că lipsurile semnalate vor fi lichidate, 
că propunerile făcute vor ajuta munca orga
nizațiilor de bază U.T.M. trebuie răsplătită 
printr-o muncă atentă și plină de dragoste 
față de scrisorile lor.

ELISABETA CÎMPEANU

Pe marginea proiectului Statutului modificai al P. M. R.

Partidul prețuiește și încurajează 
inițiativa tineretului

„Noi slntem partidul inovatorilor, iar pe 
inovatori totdeauna tineretul îi urmează 
mai cu dragă inimă"

V, I. Lenin
Partidul revoluționar al clasei muncitoare, 

partidul luptătorilor plini de abnegație pen
tru fericirea omului, este caracterizat în cel 
mai înalt grad printr-o grijă nemărginită și 
prin dragoste fierbinte pentru tînăra gene
rație. In ochii partidului, în ochii comuniști
lor — tineretul reprezintă viitorul. Și ce poa
te fi mai demn de atenție și de părintească 
îngrijire din partea celor care își pun întrea
ga viață în slujba poporului decît generația 
tînără în care se întruchipează noul, în care 
crește și se dezvoltă ziua de mîine a poporu
lui ?

Grija pentru tineret s-a vădit și se vă
dește de-a lungul întregii istorii de luptă a 
iubitului nostru Partid Muncitoresc Romîn. 
Mina de cîrmaci încercat a partidului a con
dus decenii de-a rîndul organizația comunis
tă a tineretului și o călăuzește și astăzi. Or
ganizația noastră vede în partidul clasei 
muncitoare un model înalt, o pildă vie pe 
care se străduiește necontenit s-o urmeze și 
din a cărui experiență soarbe cu sete ca din- 
tr un izvor de apă vie.

fntîmninînd cel de al II-lea Congres al 
P.M.R.. nenumărați utemiști și tineri din pa
tria noastră studiază cu mult interes și rîvnă 
„Proiectul Statutului modificat al Partidului 
Muncitoresc Romîn", care va fi dezbătut în 
cadrul Congresului.

Proiectul Statutului modificat este un do
cument fundamental nu numai pentru partid, 
ci și pentru organizația noastră. Uniunea 
Tineretului Muncitor. El cristalizează și ge
neralizează din punct de vedere teoretic vas
ta experiență a muncii partidului, cuprlnzînd 
totodată expunerea ansamblului formelor or
ganizatorice celor mai potrivite pentru duce
rea la îndeplinire a sarcinilor partidului în

„Scînteia tineretului“
Pag. 2-a 2 decembrie 1955 

etapa actuală. Unul din capitolele proiectu
lui de Statut — capitolul VIII — este in
titulat : „Partidul și Uniunea Tineretului 
Muncitor“. Aici sînt cuprinse principiile 
care stau la baza existenței U. T. M. și 
în primul rînd conducerea sa de către par
tid, este definit rolul U.T.M. și locul său 
în sistemul dictaturii proletariatului din țara 
noastră. Față de Statutul în vigoare în pre
zent. proiectul Statutului modificat cuprinde 
prevederi noi de o mare importanță pentru 
viața U.T.M., prevederi menite să ducă Ia 
creșterea rolului Uniunii Tineretului Munci
tor în cadrul luptei întregului nostru popor 
muncitor pentru construirea socialismului. A- 
ceste prevederi vorbesc din plin, încă odată, 
despre grija partidului comuniștilor pentru 
tînăra generație.

Partidul Muncitoresc Romîn — se arată 
în proiectul noului Statut — este detașamen
tul de avangardă, organizat al clasei mun
citoare. forța conducătoare a poporului în 
Republica Populară Romînă El mobilizează, 
cu ajutorul organizațiilor de masă, pătu 
riie largi ale poporului nostru la înfăptuirea 
sarcinii istorice de construire a socialism» 
lui. Una dintre aceste organizații este Uniu
nea Tineretului Muncitor creată și crescută 
de partid. „Partidul desfășoară activitatea sa 
In rîndurile tineretului din R.P.R. prin Uniu
nea Tineretului Muncitor — se arată în ca 
pitolul VIII al proiectului Statutului modifi
cat. — U.T.M. este organizația unică revolut 
(ionarfi a tineretului muncitor de la orașe și 
sote". Această formulare concisă definește cu 
precizie caracterul U.T.M, de organizație de 
masă a tineretului muncitoresc și țărănesc, nu 
o organizație de partid dar care ține direct de 
partid, și rolul și de ajutor al partidului în 
munca cu tînăra generație, de purtător al li
niei partidului în masele largi ale tineretu
lui.

Principala sarcină a U.T.M. este aceea de 
a ajuta part'dul în realizarea măreței opere 
de edpcare a tinerei generații în spiritul co
munismului ,1'TM ut — se arată de aseme
nea în capitolul VIII — ajută partidul In 
educarea comunistă a tineretului, în mobi- 

Uzarea lui la lupta întregului popor muncitor 
pentru întărirea regimului democrat-popular 
și construirea socialismului". In același timp 
desfășurîndu-și activitatea ca ajutor de nă
dejde ai partidului, U.T.M.-ul este și o bo
gată rezervă de cadre a sa. U.T.M.-ul creș
te și călește din rîndurile sale cadre tine
re, proaspete, pentru partid, pentru toate 
celelalte organizații de masă, pentru toate 
ramurile aparatului de stat.

Succesul întregii activități a U.T.M. de
pinde însă de realizarea în practică în per
manență, zi de zi șj clipă de clipă, a PRINCI
PIULUI FUNDAMENTAL AL EXISTEN
ȚEI EI : CONDUCEREA DE CĂTRE PAR
TID. — „Uniunea Tineretului Muncitor duce 
munca sub conducerea Partidului Muncito
resc Romîn" (proiectul Statutului modificat, 
capitolul VIII). Conducerea de către partid 
asigură îndrumarea tinerei generații pe ca
lea justă în viață, mărește forța și cura
jul tineretului, pune în valoare mai bine 
calitățile sale specifice, organizează ener
gia sa, îl orientează în participarea la ope
ra întregului popor de construire a socia
lismului.

Asupra fiecăreia dintre aceste prevederi cu
prinse în proiectul Statutului modificat (ca
racterul U.T.M. ca organizație de masă, con 
ducerea de către partid — ca lege de exis
tență a U.T.M. — rolul U.T.M. ca ajutor și 
rezervă a partidului ț. a.) fiecare utemist 
trebuie să se oprească și s-o aprofundeze 
cu seriozitate. De asemenea, organele U.T.M. 
și activiștii utemiști trebuie să pătrundă 
înțelesul și însemnătatea profundă a unei 
prevederi noi, cuprinsă în articolul 65 din 
capitolul VIII al proiectului Statutului mo
dificat, și la rîndul lor să explice utemiști- 
lor și tineretului însemnătatea aplicării aces
tei prevederi în viață. Această prevedere se 
referă la dreptul pe care partidul, prin 
statutul său. îl acordă organizațiilor U.T.M. 
— acela de a dezbate și a pune în fața 
organizațiilor de partid toate problemele le
gate de înlăturarea lipsurilor și îmbunătă
țirea activității în locul respectiv de mun
că. Să ne oprim mai îndeaproape asupra 
acestei prevederi din proiectul Statutului mo. 
dificat,

Partidul clasei muncitoare prețuiește mult 
calitățile specifice tineretului, entuziasmul 
său, îi cultivă energia. întreaga conducere 
exercitată de către partid poartă amprenta 
adîncă a marii sale încrederi în tineret, a 
credinței sale în capacitățile tinerei ge
nerații.

Tineretului îi sînt proprii o seamă de trăsă
turi morale specifice vîrstei : dorința de a 
săvîrși fapte mari, elanul nestăvilit, un pu
ternic spirit de sacrificiu, dorința de a se face 
folositor, capacitatea de a săvîrși minuni de 
eroism atunci cînd este însuflețit de un țel 
măreț. Una din aceste calități, și printre 
cele mai importante, este nemărginita sa ini
țiativă, spiritul inovator. Tineret — aceasta 
înseamnă gîndire îndrăzneață, imaginație 
bogată. In cele mai felurite împrejurări, tî- 
nărul găsește soluții noi. Spiritul de inițiati
vă îi îndeamnă să caute căi noi — mai bune, 
să nu se mulțumească cu potecile bătătorite. 
In viața multor organizații U.T.M., în acti
vitatea a nenumărate întreprinderi, instituții, 
unități agricole etc. inițiativa tineretului a 
găsit soluții pentru rezolvarea unor proble
me grele, de mare importanță, contribuind 
efectiv la îmbunătățirea muncii.

Prevederea nouă cuprinsă în articolul 65 
al proiectului Statutului modificat al P.M.R. 
este menită tocmai să stimuleze și să ușu
reze dezvoltarea și aplicarea în practică a 
uriașei energii creatoare și a inițiativei ti
neretului. „Organizațiile U-T.M., — se spune 
în acest articol — au dreptul de a dezbate 
larg și de a pune în fața organizațiilor de 
partid respective toate problemele muncii în
treprinderii, stațiunii de mașini și tractoare, 
gospodăriei agricole de stat, gospodăriei a- 
gricole colective, instituției etc. în vederea li
chidării lipsurilor din activitatea acestor uni
tăți și a acordării ajutorului pentru îmbu
nătățirea activității lor, pentru organizarea 
întrecerii socialiste și a campaniilor de masă".

înscrierea acestei prevederi în Statutul 
partidului va constitui o mare cinste acorda
tă Uniunii Tineretului Muncitor, o dovadă a 
încrederii înalte a partidului în tînăra gene
rație. Aceasta va însemna ridicarea rolului 
pe care îl are U.T.M.-ul în întreaga viață 
social economică a țării noastre. Ea va face 
să crească prestigiul organizației noastre în 
ochii întregului popor muncitor și cerințele 
poporului față de tînăra lui generație. Este 
de la sine înțeles că aceasta va însemna o 
foarte mare creștere a răspunderii U.T.M. ca 
organizație comunistă de masă a tineretu
lui, ajutor credincios și rezervă a P.M.R., a 
răseunderii fiecărui utemist în parte.

Introducerea acestei prevederi în proiectul 
St.ntptului modificat arată că succesele obți
nute sub conducerea organizațiilor de partid, 
de către unele organizații U.T.M. în privința 

participării active, responsabile, la rezolva
rea unor probleme de interes general ale 
muncii din unitatea respectivă, pot și trebuie 
să fie extinse, generalizate. Experiența a do
vedit într-adevăr că în numeroase întreprin
deri, sate, facultăți etc. în rîndurile tinere
tului au luat naștere inițiative valoroase, care 
— atunci cînd organizațiile U.T.M. au știut 
să le seziseze și să le pună în fața organi
zațiilor de partid, cerînd sprijin pentru apli
carea și extinderea lor — au dat rezultate 
excepționale. Astfel, în rîndul tinerilor oțe- 
lari de la secția Cuptoarele Siemens.Martin 
a uzinelor „Oțelul Roșu“ din regiunea Ti
mișoara, a luat naștere o inițiativă intere
santă. Tinerii oțelari de aici au socotit că 
ei pot aduce o contribuție mai mare la în
deplinirea sarcinilor de plan a secției alcă
tuind în schimburi bine organizate o formă 
înaintată a sistemului de organizare a 
muncii. In acest scop, ei au făcut propune
rea să ia ființă un „Cuptor al tineretului“. 
Organizația de partid a îmbrățișat cu căl
dură această propunere. Acum, tinerii oțe
lari de la „Cuptorul tineretului“ realizează 
indici ai productivității mult mai ridicați 
decît înainte de a pune în practică iniția
tiva lor

Există de asemenea și alte numeroase 
exemple care arată spiritul de inițiativă al 
tineretului și sprijinul acordat de către or
ganizațiile de partid, de către comuniști or
ganizațiilor U.TM. în organizarea unor ac
țiuni însemnate.

Totodată însă, s-a putut constata că ade
seori, din cauza atitudinii pasive a unor or
ganizații U.T.M., marea energie și bogatele 
resurse de inițiativă ale tineretului n-au fost 
puse în valoare, n-au fost folosite. Aceste 
organizații U.T.M. n au dezbătut și n-au pus 
în fața organizațiilor de partid respective 
diferite probleme ale muncii întreprinderii, 
S.M.T. ului sau instituției respective în re
zolvarea cărora tineretul ar fi avut un cuvînt 
de spus. Tn felul acesta contribuția organi
zațiilor U.T.M. în vederea lichidării lipsu
rilor din activitatea acestor unități a fost 
insuficientă.

Din acordarea acestui important drept — 
expresie a încrederii partidului în organiza
ția noastră — decurge în mod nemijlocit pen
tru organizațiile U. T. M. datoria de a 
pune regulat și sistematic în fața organi
zațiilor de partid acele chestiuni în care con
sideră că tineretul poate contribui Ia îmbună
tățirea muncii întreprinderii respective. Fo
losirea în practică a acestui drept, realiza
rea lui activă de către organizațiile U.T.M. 
va duce la întărirea conducerii lor de către 
partid, adică tocmai la asigurarea condiției 
principale a succesului muncii lor. Căci, de 
fapt, ce înseamnă pentru organizațiile U.T.M. 

apărarea neștirbită și realizarea principiului 
conducerii de către Partid? ACEASTA ÎN
SEAMNĂ A PARTICIPA CU TOATE FOR
ȚELE LA LUPTA ORGANIZAȚIILOR DE 
PARTID PENTRU ÎNFĂPTUIREA IN 
PRACTICA A LINIEI POLITICE ELABO
RATE DE PARTID. „Organizațiile U.T.M. 
— arată proiectul — trebuie să militeze activ 
pentru traducerea tn fapt a directivelor parti
dului în toate domeniile construcției socta~ 
liste, mai ales acolo unde nu există organi
zații de bază ale partidului". Și tocmai în 
focul acestei lupte pentru realizarea politicii 
partidului sînt chemate organizațiile U.T.M. 
să pună în fața organizațiilor de partid toate 
problemele ce le ridică participarea tineretu
lui la munca întregului no tru popor.

Se pune întrebarea : în mod concret, ce 
probleme trebuie să dezbată și să pună or
ganizațiile U.T.M. în fața organizațiilor de 
partid ? In proiectul Statutului modificat se 
arată în primul rînd că organizațiile U.T.M. 
sînt chemate să acorde tot ajutorul în vede
rea lichidării lipsurilor și a îmbunătățirii ac
tivității unității respective de muncă. Aceas
ta înseamnă că organizațiile U.T.M. trebuie 
să dezbată și să aibă în permanență în cen. 
trul atenției lor problemele muncii întreprin
derii, gospodăriei agricole de stat sau co
lective respective, să cunoască sarcinile pre
văzute în planul de producție și mersul în
deplinirii lor, să fie la curent cu greutățile 
care se ivesc și să cunoască unde există ră- 
mîneri în urmă. Trebuie combătută, acolo un
de se mai manifestă, practica dăunătoare a 
preocupării înguste, exclusive, pentru un cerc 
restrîns de probleme lipsite de interes gene
ral. Cunoașterea desfășurării procesului 
de muncă va da organizațiilor U T. M po
sibilitatea de a propune acordarea unui 
sprijin special acelor verigi în care treburile 
merg mai prost, organizarea de pildă, a unor 
„brigăzi de șoc“, „echipe voluntare" etc. care 
să ajute acele secții unde sa produs o stran
gulare a procesului de producție ș. a.

Fără îndoială că venind în fața organiza
ției de partid cu o asemenea propunere, nu 
numai că ea va fi acceptată, dar organizația 
U.T.M. va primi și îndrumarea și sprijinul 
necesar pentru o cît mai bună realizare a 
ei în practică. Astfel, sezisînd lipsurile exis
tente, organizațiile U.T.M. vor putea să în
drepte într acolo forțele tineretului. doritor 
prin firea lui să lupte acolo unde e mai greu 
și să contribuie la mai grabnica lichidare 
a rămînerilor în urmă.

Participarea la organizarea întrecerii so
cialiste și a campaniilor de masă inițiate de 
partid constituie de asemenea un teren vast 
deschis activității organizațiilor U.TM. Par-



Reuniunea tinerilor căsătoriți
Ideea organizării unei astfel de seri în

colțise in mintea lui Marcu în timpul unei 
consfătuiri. Sîrbu Dragomir, primul se
cretar al Comitetului regional U.T.M. Hu
nedoara, le povestise in după amiaza a- 
ceea unele aspecte ale muncii organiza
țiilor de Comsomol. Printre altele le vor
bise și despre serile tinerilor căsătoriți, 
despre felul cum organizează Comsomo- 
Iul aceste seri.

In multe organizații de secție U.T.M. 
de la Combinatul siderurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" Hunedoara se petrecea un lu- 
cru tare curios, in fața căruia unii se
cretari își încrucișau brațele. Utemiști, 
fete sau băieți, care înainte participau la 
toate acțiunile întreprinse de organizație, 
imediat după căsătorie se înstrăinau de 
activitatea U.T.M. Se mai încerca un timp 
reactivizarea lor, se discuta cu ei, iar 
după aceea erau uitați, lăsați deoparte, 
iar inactivitatea lor scuzată cu: ,,căsă
torit“, însoțit de o ridicare din umeri.

Din cauza unei astfel de situații, lui 
Marcu, secretarul comitetului U.T.M. pe 
combinat, ideea organizării unei astfel de 
seri i se păru un mijloc destul de atrac
tiv pentru o reatragere a utemiștilor că
sătoriți în munca de organizație.

Dar în problema tinerilor familiști se 
mai ridică încă o serie de chestiuni care 
necesită a fi rezolvate. Tendința aceea de 
retragere din colectiv, „numai noi doi", 
micile neînțelegeri din familie provenite 
în majoritatea cazurilor din lipsa de ex
periență 'în închegarea unui cămin, ci- 
teodată lipsa de căldură, de tandrețe, din 
partea unuia sau celuilalt dintre soți, care 
s-a lăsat copleșit de grijile mărunte de 
fiecare zi, lucruri care duc treptat la o 
atmosferă încărcată în familie care în 
unele cazuri se soldează cu divorțuri. Ele 
trebuiau intr-un fel sau altul combătute, 
trebuiau acești oameni învățați cum să se 
ferească de unele, cum să le înlăture pe 
altele.

O prelucrare într-o ședință nu ar da 
prea multe rezultate, iar o intervenție 
directă în viața familiară a acestor oame
ni ar putea fi de multe ori inoportună. 
Trebuia deci găsită o cale mai accesibilă, 
un'mijloc mai plăcut, care totuși să-și a- 
tingă ținta. Și astfel a venit ideea îmbo
gățirii acelei seri cu invitarea unui bă- 
trtn muncitor care să le povestească tine
rilor cîte ceva din viața lui de familie.

Au început pregătirile. Sală, muzică, 
bufet, mă rog tot ce trebuie pentru o pe
trecere. în combinat vî.lvă prea mare nu 
s-a făcut. Un freamăt plin de curiozitate 
s-a ștîrnit însă din momentul cînd au în
ceput să fie împărțite invitațiile.

..Sînleți invitat împreună cu soția (sau 
soțul) la reuniunea tinerilor căsătoriți“.

■ir

— Vin, sau nu vin ? lată marea între
bare.

Celui care vorbise i se aruncă din mai 
multe părți priviri destul de lipsite de bu
năvoință.

— îți arde de glumă ? Ce naiba ne 
fierbi și tu.

Gluma nu a fost făcută însă fără tîlc. 
Era ora 8 și cîteva minute și în sală, 
In afară de cocardele care împodobeau 
salonul, cei cîțiva membri ai comitetului 
UT.M și muzica ce de la ora 8 fix, ca 
o ironie la adresa sălii goale, își făcea 
datoria, nu se mai afla nimeni. Respon
sabilul bufetului începu să se nelinișteas
că. El nu putea pricepe „Cum ? Cu o ast
fel de marfă și sala goală ?'"

Era întuneric. De pe deal izvorau mit 
de lumini din ferestrele blocurilor orașu
lui muncitoresc. Din vale ți se deschidea 
în față aproape întreaga panoramă a ora
șului vechi străjuit într-o margine de si
lueta ascunsă parcă în întuneric a castelu
lui Huniazilor. iar în vecinătate de imen
sitatea combinatului, din mijlocul căruia 
se ridicau spre cer ca niște uriași de oțel, 
furnalele. Din cînd în cînd o lumină roșie 
— violetă se întindea peste întregul oraș, 
creînd doar pentru cîteva secunde, o pri
veliște stranie de basm... Atunci se descăr- 
cau cuptoarele.

...Pe coridorul lung din fața salonului 
își făcu apariția prima pereche. Tnainta 
fără grabă, discutînd.

— Aici?...

dansul, ti- 
învins, in- 

glumele, 
veselia, 
ochi veseli

Deschiderea expoziției 
de mașini și uâîlaj© agricole 

din K. Cehoslovacă
Joi la amiază, pe terenul Asociației spor

tive „Recolta“ din Capitală a avut loc des
chiderea expoziției de mașini și utilaje agri
cole din R. Cehoslovacă.

Au luat parte tovarășii AL Moghioroș, 
prim vicepreședinte al Consiliului de Mini
ștri, S. Bughici, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Marcel Popescu. ministrul Co
merțului Exterior, ing. Popa Gherasim, mi
nistrul Industriei Metalurgice și Construc
țiilor de Mașini, C. Popescu, ministrul Agri
culturii, Aurel Aăălnășan, locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe, Stancu Marin, prim 
locțiitor al ministrului Agriculturii, Al. Ivan- 
cenco, locțiitor al ministrului Industriei Me
talurgiei și construcțiilor de mașini, ingineri 
și tehnicieni agronomi și diji industria con
strucțiilor de mașini agricole, reprezentanți 
ai presei.

Au participat J. Sedivy, ambasadorul R 
Cehoslovace la București și alfi membri ai 
ambasadei.

Expoziția prezintă diferite tipuri de ma
șini și utilaje agricole de înaltă tehn'citate

Participanjii la deschiderea expoziției au 
cercetat cu mult interes mașinile și utilajele 
agricole prezentate, asistînd la unele demon
strații practice.
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— Da, da. Aici, tovarășe Trandafir. Pof
tiți înăuntru. Ceilalți nu au venit încă. 
Știți... gospodăria...

Trandafir răspunse cu un zîmbet su
perior.

— Mai ales pînă își fac femeile toa
leta. E ceva tovarășe... Ești căsătorit ?

— Nu. Dar poftiți, uite aveți aici două 
locuri bune Ungă muzică.

La bufet responsabilul își frecă mîinile 
mulțumit. „Se putea ? Cu astfel de mar
fă“ l Și-și învălui tăvile încărcate cu bu
nătăți într-o privire plină de admirație.

Treptat, au început șă apară și alții, ca 
în curînd la ușă să se iște îmbulzeală. 
Majoritatea invitaților, îmbrăcați în haine 
de sărbătoare, eleganți, pășeau grav, salu- 
tîndu-se sau strîngîndu-se la un loc mai 
mulți cunoscuți și discutînd.

Ca. la orice început totul era timid. Lipsea 
atmosfera aceea veselă, tinerească, chiar 
gălăgioasă, dar care are darul să umple 
totul de voie bună, să împrietenească oa
meni care nu s-au văzut niciodată, să 
dezlănțuie verva. Clnta cea mai bună mu
zică din oraș, dar de dansat nu dansa ni
meni. Ci te o tovarășă își mai trăgea so
țul de mînecă să danseze. „Dar se poate I 
De ce tocmai noi. Ce-ar zice lumea“. 
Printre primii care au început dansul a 
fost și tovarășul luga, secretarul cu pro
blemele de propagandă al comitetului raio
nal U.T M. ...de altfel și el proaspăt căsă
torit.

Și iată că treptat, muzica, 
nerețea din acești oameni, a 
troducînd în sală voia bună, 
hohotele de rls, într-un cuvînt,

In jurul unui om cărunt cu
s-au stpîns o parte din tineri. Mulți îl 
cunoșteau pe bătrîn, iar alții îi cunoșteau 
copiii care lucrează tot în combinat.

— Așa-i măi feciori. De un singur lu
cru îmi pare rău : că nu sînt și eu proas
păt căsătorit. Să am, bine înțeles, și anii 
voștri.

— Te-ai mai înhăma încă odată?
— Înhămat ? Și tovarășul Dobroțchi îl 

privi pe tînăr în ochi. Nu-i bine spus, măi 
fecior. Ești însurat ?

Timofte, pare-se oțelar, roși, iar fata 
de lingă el plecă capul.

— Aproape. Nu mai am mult.
— De ce te însori ?
Tînărul îl privi mirat pe omul cărunt 

din fața sa...
— Păi cum să nu mă însor...
Eătrînul privi zîmbind și continuă 

tinînd capul.
— Căsătoria e lucru bun. dar e 

sarcină mare.
Adevărat că e și tare plăcută, dar 

multă răspundere.
Iaca, eu m-am căsătorit din... 22, 

de 33 de ani. Mi-o făcut nevasta 
copii...

— Să-ți trăiască.
— Mulțumesc, trăiesc 

înalte.
Și bătrtnul Dobroțcht 

ba cu cîte o vorbă de 
serios, după cum era întîmplarea, despre 
anii lui de căsnicie, despre greutățile în
vinse împreună cu soția, le dezlegă poves
tea cu cînțatul cocoșului șt al găinii, des
pre copii și bucuria pe care o aduc în 
casă, cîte ceva despre educarea lor. mă 
rog, tot ce a crezut dînsul de cuviință că 
trebuie să știe și cei care își întemeiază 
acum un cămin proaspăt.

Și în acest timp, au fost soți ce schim
bau priviri cu înțeles, alții ce plecau capul 
pentru cine știe ce amintire pe care o știau 
doar ei și cîte odată vecinii, ca după aceea 
să se privească cu căldură și să se strîngă 
de mină ca în seara aceea, pe care nu o 
știe nimeni, afară de ei.

...Se dansa, se făceau glume și oamenii 
erau veseli.

Voicu Trandafir se aplecă spre urechea 
Soției și o întrebă:

— După dansul acesta plecăm ?
— Nu, mai stăm. Este atît de frumos. 

Stăm pînă la sfîrșit, Voicule. Da ?
Voicu își privi mirat soția,. întotdeauna 

ea era aceea care vroia să plece de la pe
treceri. „Hai Voicule. Hai să mergem 
acasă. M-am plictisit“ Și acum...

IJWBMAȚII
Joi, pe terenurile gospodăriei agricole de 

stat Fundulea, regiunea București au fost 
experimentate plugurile P5-35 și P3-30 a- 
daptate pentru, executarea arăturii după me
toda cunoscutului colhoznic sovietic — om 
de știință Terente Malțev.

La probele făcute, adîncirea stratului afi
nat a fost corespunzătoare plugurilor folo
site Gradul de mărun{ire bun, iar stratu
rile de sol își mențin poziția inițială fără 
răsturnare și deplasare, așa cum recomandă 
Malțev.

★
Cu începere de la 5 decembrie se va desfă

șura în întreaga țară „Luna cărții“. Cu acest 
prilej vor avea loc numeroase acțiuni de popu
larizare a cărții romînești.

La librăriile din Capitală și provincie vor 
fi amenajate standuri unde scriitorii 
noștri vor da autografe și se vor întîlni cu 
cititorii lor

clă-

și o

cere

adică
cinci

și-s pe

povesti 
duh, ba

la școli

tinerilor, 
grav și

I. PETRE

★
Joi au început la Ministerul Comerțului 

Exterior tratative comerciale și financiare 
cu o delegație guvernamentală franceză.

Delegația romînă este condusă de M. No
vac, locțiitor al ministrului Comerțului Ex
terior. iar delegația franceză de M. Louet 
din Ministerul Afacerilor Externe al Fran
ței-

■k
In sgla Teatrului Consiliului Central al 

Sindicatelor, a avut loc joi seara 
spectacol dat în tara noastră de o 
ție artistică italiană din Ferrara care 
zitează tara.

Și-a dat concursul clavicenistul N 
lescu Spectacolul s-a bucurat de succes.

(Agerpres)

primul 
forma 
ne vi-

Rădu

a I

___________________ j 
Jurnal artistic , ___________________ l

Primele imagini ale noului film mexi
can ce rulează pe ecranele noastre ne în
fățișează un bărbat tînăr, înalt, cu ochii 
triști. El pășește rar, îngîndurat prin 
colbul șoselei, ducînd parcă în legăturica 
pe care o poartă sub braț toată amără
ciunea adunată în anii grei de temniță. 
Aurelio — eroul principal al filmului — 
un om simplu un țăran mexican oare
care, se reîntoarce în sat după ce a stat 
pe nedrept șase ani în închisoare. E în
setat după o viață liniștită și curată. 
Nici nu are de gînd să se răzbune pe cei 
care i-au batjocorit logodnica, vrînd să-i 
distrugă fericirea. Aurelio dorește să 
muncească, să-și lucreze cinstit pămîntul, 
să-și întemeieze un cămin împreună cu 
femeia pe care o iubește mal mult ca ori- 
cînd

Dintr-un început, creatorii filmului sub
liniază cu putere 
morale ale acestui 
tînăr, căldura lui 
sufletească, profun
zimea, cinstea și 
modestia — proprii 
omului simplu. 
„Poate cineva 
mă oprească 
muncesc cinstit 
mîntul meu ?“, 
întreabă Aurelio, 
„au dreptul bogă
tașii satului să-mi 
distrugă toată via
ța ?“.

Dar filmul dezvă
luie cu forță ideea 
că în societatea ba
zată pe exploatare 
este absurd să te 
aștepți la dreptate 
din partea celor bo- 
gați. Asemenea oa
meni cinstiți, cum 
este Aurelio, au de 
înfruntat multe du
reri și înjosiri, au 
de duș multe lupte 
oină a-și realiza nă
zuințele lor, chiar și 
cele mai simple. Moșierii care l-au vîrît 
în închisoare pe Aurelio, care au necinstit 
fata pe care o iubea, sînt gata să făptu- 
iască alte fărădelegi pentru a-l zdrobi, 
pentru a-l supune.

Meritul creației cineaștilor mexicani 
constă în aceea că demonstrează prin 
personalitatea lut Aurelio, că omul sim
plu este în drept să sfideze puterea bur
ghezilor și a moșierilor, că lupta lut va 
fi încoronată pînă la urmă de succes. Cu 
toată dușmănia celor doi moșieri. în ciu
da influenței pe care aceștia o au asu
pra locuitorilor satului. Aurelio nu-și va 
pleca capul El îi va înfrunta semeț tre
cînd peste amenințările, șantajul și cort 
strîngerile lor.

Creatorul filmului (scenariul și re"ia 
Emilio Fernandez, operator Gabriel Fi-

minunatele trăsături

gueroa, muzica Antonio Diez Conde) dez
văluie dragostea puternică și adevărată 
a lui Aurelio pentru Paloma, dragostea 
ce învinge prejudecățile și reliefează 
înaltele trăsături morale ale lor, ca pe o 
forță motrice ce~l va sprijini în lupta îm
potriva dușmanilor lor haini.

întors în sat, Aurelio o căuta pe Pa
loma. Drama acestei femei care, după ce 
a fost batjocorită și părăsită de moșit 
rul Julio, trăiește mîndră și demnă, fără 
a cerși mila nimănui, muncind din greu 
pentru a-și agonisi existența ei și a co 
pilului, răsună ca un act de acuzare îm
potriva acelor purtători ai concepției mo
rale putrede care disprețuiesc femeia, so- 
cotind-o doar un mijloc pentru satisfa
cerea capriciilor lor.

Reîntîlnirea celor doi logodnici este de 
un dramatism copleșitor. Paloma fuge, nu 
vrea să-i vorbească omului pe care îl iu-

nedorit, copilul celui care te-a trimis ta 
ocnă. Ucide-mă mai bine, decit să m-aco- 
peri cu mila ta“, îi spune ea lui Aure
lio. Grija, căldura și respectul cu care el 
o înconjoară vor spulbera însă încetul cu 
încetul neîncrederea din sufletul Palo- 
mei. Ea înțelege că în cele din urmă nu 
mila, ci sentimente puternice, dragostea, 
îl aduce la ea. Paloma se căsătorește cu 
Aurelio, avînd ca martori trei deținuți 
și secretarul primăriei. Sătenii amenin 
(ați de bogătașii satului și-au plecat 
deocamdată capul, n-au avut curaj să 
asiste la căsătoria lor civilă.

Cei doi interpreți — Columba Domin
guez (Paloma), Roberto Canedo (Aure
lio) — transmit spectatorilor printr-o 
simplitate cuceritoare sentimentele eroi
lor, durerile și bucuriile lor, hotărirea de 
a învinge orice piedici. Este suficient să 
amintim scena nunții lor cînd indrăgos-

O scenă din film
bește, dar în fața căruia se simte umilită. 
Cu ochii plini de lacrimi Paloma îl roagă 
pe Aurelio să plece, să nu-i mai stea în 
cale. A suferit prea mult tînăra femeie șl 
aceste suferințe i-au zdruncinat încre
derea în sentimente sincere și adevărate

Dar dragostea puternică, mistuitoare a 
lui Aurelio va triumfa Emoționează pro
fund pe spectator scena plină de poezie 
în care cei doi tineri se întîlnesc la riu 
Trecînd prin apă. Paloma ia cu simpli
tate rufele pe care Aurelio încerca neînde- 
mînatec să le spele. Fără a-și spune mă 
car un singur cuvint cei doi înțeleg că 
nu pot trăi unul departe de celălalt și pe- 
cetluiesc prin acest gest viitoarea lor uni
re Paloma își înfrînge totuși greu urni 
lin ța

,,Am un copil cu un altul. Un copil

tiții, după ce au 
așteptat în zadar 
sosirea invitaților, 
se privesc unul pe 
celălalt. Paloma 
își pleacă genele, 
în ochi îi strălu
cesc lacrimi; ea 
cere iertare soțului 
pentru durerea pe 
care i-o pricinuiește 
dar, în același 
timp, își manifestă 
hotărirea de a îm
părți viața cu el, 
nricît de grea le-ar 
fi soarta.

Compoziția ca
drelor, chipurile oa
menilor capătă o 
expresivitate deo
sebită datorită mă
iestriei talentatului 
operator Gabriel Fi. 
gueroa. Imaginile 
care dezvăluie fru
musețea peisajului 
mexican, secvențele 
înfățișînd cerul, îți 
dau impresia că 

norii sînt niște broderii prețioase, dove
dind arta cu totul și cu totul excepțio
nală a aceluiași operator care a creat șl 
neuitatele scene de pescuit din filmul 
Maclovia.

Finalul filmului dă o rezolvare puțin 
viabilă conflictului. căci nu prin teroare 
individuală, nu prin uciderea de unu sin
gur a dușmanului, așa cum a procedat 
Aurelio, va triumfa omul simplu, ci prin 
lupta unită alături de toți asuprițti Acest 
sfîrșit transmite totuși un mesaj de op
timism viguros cu o mare forță de gene 
ralizare. un mesai care vorbește cu eloc
ventă despre victoria ce va încorona fără 
îndoială lupta poporului pentru dreptate 
și o viață mai bună

ANA MIHAILESCU

PEDALIND ÎN TIMPUL IERNII * « «

tidul cheamă pe oamenii muncji la desfășu
rarea unor campanii de masă în vederea 
ridicării productivității muncii, a scăderii 
prețului de cost al produselor, a îmbunătăți
rii calității lor, a ridicării producției agricole 
etc.

Dezbaterea felului cum participă tineretul 
la aceste campanii, căutarea căilor și meto
delor celor mai eficace pentru o asemenea 
participare, iată mijloacele de a spori con
tribuția tineretului sub îndrumarea partidu
lui, la rezolvarea celor mai importante pro
bleme. Faptele au dovedit pînă acum că în 
patosul revoluționar al întrecerii socialiste 
și al marilor campanii de muncă își găsește 
energia creatoare a tineretului făgașul cel 
mai potrivii și tot ele arată că pe această 
linie există încă mari resurse nefolosite. Și 
nu trebuie șă uităm că munca fiecărei or
ganizații de bază U.T.M. în parte va fi 
apreciată în primul rînd după felul în care 
a reușit să mobilizeze tineretul la îndepli
nirea planului uzinei, minei, gospodăriei 
colective sau instituției respective și după 
felul cum în focul acestei munci i-a făcut 
educația în spiritul comunismului.

Tn același timp trebuie prevenită interpre
tarea greșită a noii prevederi din proiectul 
Statutului modificat al P.M.R. în sensul ri
dicării oricăror chestiuni, fără nici un discer- 
nămînt în fața organizațiilor de partid. Mai 
există încă la unii activiști manifestări ale 
înțelegerii greșite a ceea ce înseamnă aiu 
torul și conducerea de către partid La 
S.M.T. Zănoaga, regiunea Qraiova, de pildă, 
secretarul organizației de partid și cel al 
organizației UT.M au participat la o șe
dință la raion, în care au fost instruiți să 
organizeze adunări generale de partid și 
U.T.M. în legătură cu problemele însămîn- 
țărilor. Cînd s-au reîntors, secretarul orga
nizației UTM a lăsat în „grija“ organi
zației de partid să-i organizeze adunarea, 
el dezinteresîndu se complect. în alte 
locuri, birourile unor organizații U.T.M. au 
înțeles că a cere ajutorul organizației de 
partid înseamnă numai a cere să li se procu
re o sală de spectacole pentru un festival, 
bilete la un meci de fotbal, hîrtie colorată 
pentru pavoazarea sediului organizației etc 
Asemenea înțelegeri minore, greșite ale „aju
torului' organizației de partid trebuie pu
ternic combătute. A realiza în mod activ 
prevederea înscrisă în proiectul Statutului 
modificat înseamnă în primul rînd a solicita 
sprijinul partidului, al comuniștilor, așa cum

s-a arătat mai sus, în toate problemele im
portante, complexe ale participării tineretului 
la munca unității respective, la lichidarea lip
surilor, la organizarea întrecerii socialiste, 
la organizarea campaniilor de masă etc.

Există la îndemîna organizațiilor U.T.M; 
un aparat cu ajutorul cărora ele pot interveni 
în modul cel mai operativ în îmbunătățirea 
procesului de producție : acestea sînt postu
rile utemiste de control. Posturile utemiste de 
control sînt adevărate antene răspîndite pre
tutindeni, care pot semnala rapid locurile 
unde există rezerve interne nefolosite, unde 
se risipește materia primă, unde se fac chel
tuieli inutile, unde este indisciplină, dezor
ganizare etc. Sezisările posturilor utemiste 
de control constituie un material foarte pre
țios pe baza căruia organizațiile U.T.M. pot 
propune în fata organizațiilor de partid mă 
suri concrete, pot cere îndrumări și ajutor 
pentru rezolvarea deficiențelor semnalate.

Pentru a putea ridica în fața organizațiilor 
de partid cu adevărat cele mai importante 
probleme, organizațiile U.T.M. trebuie să se 
orienteze spre antrenarea maselor largi ale 
tineretului (utemiști și neutemiști) la o par
ticipare activă la viața obștească, să le a- 
tragă în conducere, să le stimuleze iniția 
tiva și energia, Energia și inițiativa nu tre
buie așteptate să acționeze „de la sine". 
Ele trebuie organizate, trebuie stimulate și 
promovate în mod conștient.

Introducerea dreptului organizațiilor U.T.M 
de a dezbate și a pune în fața organiza 
fiilor de partid toate problemele activității 
în locul respectiv de muncă, va avea un rol 
însemnat în viata organizațiilor U.T.M. Orga- 
nele U.T.M și activiștii utemiști au datoria 
de a răspîndi și a lămuri în masele largi 
ale tineretului, după ce ei înșiși vor fi apro 
fundat în prealabil, importanta și semnifi 
capa acestui eveniment în viața organizație' 
noastre. în întîmpinarea Congresului parti
dului care va lua în dezbatere spre aproba 
re proiectul Statutului modificat al P.M.R.. 
organizațiile U.T.M. trebuie să se străduiască 
din toate forțele spre a și ridica munca pe 
o treaptă calitativ superioară, pen-ru a se do 
vedi pe deplin mature și coapte și de a primi 
și folosi acest înalt drept.

M. CERNEA

Titlul acestui articol pare desigur destul 
de curios Intr-șdevăr, iarna — după cît se 
știe nu este un anotimp propice practi
cării ciclismului Acum, cînd numeroși a- 
depți ai sporturilor de iarnă, schiori, 
cheiști, patinatori, boberi, turiști-alpini, își 
pregătesc uneltele specifice aș’eptînd cu ne
răbdare gerul și ninsoarea, pare destul de 
nefiresc să vorbești de o activitate ciclistă. 
Cu atît mai mult de intense pregătiri ale 
cicliștilor. Și totuși. în aceste zile, alergă
torii noștri fruntași se pregătesc eu multă 
sîrguintă în vederea unei mari întreceri in
ternaționale de peste 1500 km.: Turul ci
clist al Egiptului, care e la a treia ediție și 
se va desfășura în luna ianuarie. Așadar, o 
mare întrecere ciclistă în plină iarnă 1

In timp însă ce în mai toată Europa tem
peratura este mult sub zero grade, iar dra
murile sînt acoperite cu troiene de zăpadă, 
la mii de kilometri depărtare, pe valea Nilu
lui, participanții la această competiție își 
vor disputa întîietatea pe o vreme 
nătoare cu cea a frumoaselor zile 
tembrie de la noi..

După cum se știe, cicliștii noștri 
parte la cele două ediții de pînă acum ale 
competiției egiptene, obținînd rezultate de 
valoare, iar anul acesta (la a doua ediție) 
reprezentantul nostru Constantin Dumi 
trescu, unul din protagoniștii cursei, a purtat 
tricoul galben de-a lungul a mai multe 
etape.

In vederea acestei competiții, la ștartul 
căreia se aliniază cei mai buni cicliști din 
aproape 20 de țări (Anglia, Belgia, R. P. ®

Pregătiri’e 

penfru Turul

Iotului R. P R.
eichst a! Egiptului

ho

asemă- 
de sep-

au luat

Bulgaria, Danemarca, Franța, Liban, Egipt 
etc.) alergătorii noștri fruntași au începui 
deja pregătirile. Mai exact, după ultima cursă 
pe șosea, Cupa 7 Noiembrie, comisia centrală 
a selecjionat un număr de 10 alergători care, 
la 15 noiembrie au început pregătirea spe
cială pentru Turul Egiptului.

...Intr-una din după amiezile acestea des
tul de „răcoroasă“ înd.reptîndu-ne spre Giur 
giu nu mică ne-a fost surpriza întîlnind un 
grup de cicliști pedalînd în spatele unei mo
tociclete. După felul în care învîrteau pe
dalele, după poziția în șea și suplețea rula
jului, se putea distinge de la distanță că 
este vorba de cicliști cu multă experiență. Și, 
într adevăr, apropiindu-ne cu mașina de 
grupul de cicliști, am recunoscut o serie de 
alergători renumiți. In fata grupului, pe o 
motocicletă, antrenorul M Niculescu. Era lo 
tul R P.R de ciclism care se pregătea pen
tru Turul Egiptului. Am renunțat pentru 
moment la drum, urmărind antrenamentul 
cicliștilor. Se rula cu aproape 50 de kilo
metri pe oră. Și, după cît se părea, lucrul nu 
era de fel greu pentru cei zece cicliști în-

-------o--------

Construcții 
prin autoimpunere

Din anul 1953 și pînă la sfîrșitul lunii 
octombrie 1955. în regiunea Suceava s-au 
construit prin autoimpunere 41 de școli, 39 
de cămine culturale, au fost electrificate 19 
sate și comune, s au construit 86 de poduri. 
Numai în acest an s au ridicat 77 noi con 
structii. printre care 13 cămine culturale, 6 
școli, un internat, o grădiniță de copii și 
altele Copiii țăranilor muncitori din comu
nele Hîrtop, raionul Fălticeni. Calafindești, 
raionul Rădăuți. Saru Dornei, raionul Vatra 
Dornei, învață acum în noile localuri de 
școală construite prin autoimpunere De cu 
rînd a fost dat in folosință în comuna 
C.ucorăni din raionul Botoșani un nou că
min cultural construit prin autoimpunere, cu 
contribuția comuniștilor Artin Constantin, 
Maria Pavel, Ion Anijei, a deputaților Para- 
schiva Doroftei, Elena Buga și a altor țărani 
muncitori.

Frumoase succese în construcțiile prin 
autoimpunere s-au obținut în raioanele Făl 
ticeni și Rădăuți.

șiruiți în spatele motocicletei, căci învîrteau 
pedalele fără efort vizibil.

După trecerea podului de peste Argeș, la 
km 19. grupul de alergători se împrăștie 
pe șosea și asistăm la o serie de sprinturi 
ca într un veritabil serai-fond pe pistă. A- 
ceasta durează cîțiva kilometri, apoi alergă
torii se regrupează, urmînd un rulaj mode
rat. în pluton.

Motocicleta, condusă de antrenorul M Ni
culescu cămine în urma grupului. îl auzim 
dînd indicația : facem rulaj cu schimbul, 
fiecare duce întins un kilometru și apoi tre
ce în uima plutonului 
ca șă ne apropiem de 
din mers să i luăm un 
văzut.

— Facem cîte patru 
mente pe săptămînă -

Dacă timpul ne permite vom face și cîte 
cinci, dat fiind că în curînd vremea se va 
burzului și atunci o să ne cam încurce pu 
țin programul. Profităm de aceste cîteva 
zile bune ca să punem accentul pe rulaj ra
pid, cu sprinturi și acțiuni de evadare din 
pluton, aspecte specifice etapelor din Turul 
Egiptului, care sînt scurte și se desfășoară 
într-un tempo rapid. Antrenamentele noa-

Iată un bun prilej 
antrenorul lotului și 
mic interviu nepre-

asemenea antrena- 
ne spune el.

stre. începute cu 40-50 de km la o ședință, 
au ajuns acum la 60, 70 și chiar mai multi 
kilometri.

— Dar, ce veți face cînd va începe vre
mea rea ?

- Ori cît de rea ar fi, atît timp cît ză
pada nu ne va stingheri, vom ieși pe șosele, 
chiar dacă va fi frig sau ploaie. Ne vom 
antrena firește și în sală. Și aici programai 
va fi deosebit de variat: gimnastică, haltere 
ușoare, jocuri ^sportive și vom pune accentul 
pe rulaj pe rulouri (hometrainer), aparat 
pentru pedalat în cameră. In aer liber vom 
face ușoare crosuri și schi...

...Din nou grupul cicliștilor a început să 
se agite Am trecut de Călugăreni și începe 
urcușul în serpentină de Ia km. 33.

Potrivit schemei tactice, stabilită I. înce
putul fiecărui antrenament — ne informează 
antrenorul — pe deal se sprintează. Și, în- 
tr adevăr. primul atacă Moiceanu îndată 

după el pornesc C Șanrlru, C. Dumitrescu. 
Zanoni Ludovic, I. Constantinescu, Ion Va 
sile, G Șerban, Șt. Poreceanu, C. Tudose și 
N. Maxim.

La km. 36, cicliștii încetinează ritmul, frî- 
nează și întorc...

— Pînă aci a fost antrenamentul de astăzi, 
ne anunță tovarășul M. Niculescu.

Ii dăm binețe, urîndu-i succese în această 
muncă destul de dificilă și, apăsînd din nou 
pe accelerator, ne continuăm drumul spre 
Giurgiu.

E. IENCEC

Concursul
„Iubiți

Concursul literar „Iubiți cartea" este bine 
cunoscut tinerilor din comuna Mitoc, raionul 
Saveni. in adunările deschise ale organizației 
de bază U.T.M. s-a prelucrat regulamentul 
concursului și fiecare uțemlst consideră că 
a fi purtător al insignei „Prieten al cărții“ 
este o datorie importantă. Tinerii neutemiști 
urmează exemplu! utemiștilor. Ca urmare a 
cunoașterii reguîamentu'ui de participare la 
concurs a crescut mult numărul cititorilor 
bibliotecii. Totodată s-a făcut o vie populari
zare a concursului prin lozinci, afișe și col
țuri „Prieteni ai cărții" unde s-au expus co
perte, regulamentul concursului și recenzii. 
De asemenea, la căminul cultural s-au 
organizat recenzii la romanele „Secerișul“, 
de Calina Nicolaeva, „Pămînt desțelenit" de 
Mihail Șolohov, „Taras Bulba” de N. Gogol. 
în sat mai funcț'onează 20 cercuri de citit 

organizate de căminul cultural unde se citesc 
cărți indicate în bibliografia concursului. In 
noiembrie s-au făcut primele discuții finale 
cu participanții care au citit cărțile obliga
torii și la alegere. în urma acestor discuții, 
tinerii Pascal Constantin. Vasiliu NIcolae, 
Pascal Ilie, Cornea Zamfir, V. Hîncu și Pas
cal Agripina au fost declarați purtători ai 
insignei „Prieten a! cărții".

Corespondent 
VASILE HÎNCU

» cartea“

Inițiativa
Utemiștii din comuna Măgura, raionul 

Alexandria, și-au pus în gînd ca în cinstea 
celui de al doilea Congres al partidului să 
înfăptuiască ceva deosebit. Dar ce? Ideea 
a dat-o Ion I. Bunea, secretarul organizației 
de bază U.T.M., care s-a gîndit că ar fi ni
merit ca prin munca politică dusă de ei în 
rîndurile țăranilor muncitori să fie crea
tă o nouă întovărășire agricolă. Știa că a- 
semenea inițiative găsesc un sprijin prețios 
din partea tineretului și mai ales a utemiș
tilor și că ele se bucură de prețuirea și aju
torul organizației de partid. Munca de lă
murire în vederea creării întovărășirii agri
cole nu este însă un lucru așa de simplu.

...Prima dată, Ion Bunea a adus vorba 
despre întovărășire cînd s a întîlnit cu mem
brii comitetului U.T.M. Cînd a văzut că pro
punerea lui e bine nrimită, și că toti se an
gajaseră să o sprijine. Ion Bunea le-a pre
zentat un întreg plan de acțiune în vederea 
bunei organizări a muncii politice a tinere, 
tului. Toți utemiștii au cerut în adunarea 
generală a organizației de bază U.T.M. ca 
propunerea secretarului să fie trecută în 
planul de muncă ca un angaiament în cins
tea Congresului partidului. Tot în această 
adunare generală au fost stabilite și mă
surile concrete care să asigure victoria ac
țiunii desfășurate de utemiști. Printre mă
surile luate sînt: instruirea temeinică a agi
tatorilor utemiști, stabilirea cîte unui sec
tor de care să răspundă fiecare agitator, 
studierea statutului model al întovărășirilor 
agricole S a mai hotărît și organizarea unei 
întîlniri între țăranii muncitori și întovără- 
șitul Voicu Bunea, fruntaș al recoltelor 
gate din întovărășirea „Grivita Roșie“ 
aceeași comună Așa au pornit utemiști’ 
Măgura să înfăptuiască angajamentul 
în cinstea Congresului Partidului

Primul care a făcut cerere pentru ca să 
intre în întovărășirea agricolă a fost Ion 
Bunea, secretarul organizației de bază 
U.T.M Mai lipsea din cerere un singur lu 
cru ■ semnătura soției sale, Tudora.

Ion Bunea judeca ca pentru sine: „Dacă 
ar semna o și ea, s-ar duce ți la Alexan
dru. fratele său. să-I îndemne și pe el să facă 
cerere pentru a intra în întovărășire". Toc
mai intră și Tudora în casă.

— Veniși tocmai la timp, o întîmpină el. 
Șezi și ascultă 1

bo- 
din 
din 
lor

Apoi începu să citească cererea cu glas 
tare. După ce termină de citit îi explică pe 
îndelete despre ce este vorba. La început 
Tudora l-a ascultat mirată, apoi i-a rete
zat-o scurt:

— Eu nu dau pămîntul pentru nimic în 
lume. Așa, ca să știi 1

Degeaba a început Ion Bunea să-i spună 
că pămîntul nu va fi dat nimănui. Nu gă
sea înțelegere. Tudora o finea morțiș : „Eu 
nu dau pămîntul...“

O privea cu mirare. Nu știa ce să crea
dă. Oare nu reușise el să-și cunoască îndea
juns soția pînă atunci? Cum va lămuri oare 
pe alții dacă nu-și poate lămuri nici ne
vasta ?

..Trecuse cîtva timp de atunci. Venise și 
vremea culesului porumbului. Tudora era bu
curoasă că a obținut 2400 kg. boabe la hec
tar. Mai mult cu 400 kg. ca alți țărani din 
comună. II semănașe la timp și-l îngrijise 
bine aplicînd regulile agrotehnice. Tudora 
se mîndrea cu așa o recoltă. Ion a privit-o 
zîmbind, în ziua aceea, cînd au terminat cu
lesul porumbului. Ei și-a dat seama că a 
sosit timpul cel mai prielnic pentru a o lă
muri pe Tudora că e mai bine în întovă
rășire. A chemat-o să meargă în vizită la 
Voicu Bunea, întovărășitul. Și s-au dus. Au 
discutat despre una, despre alta ca între gos
podari. Tudora prinse a povesti despre po
rumbul cules „o mîndrețe nu alta" — spu
nea ea, lăudîndu-se că putini le poate șta 
alături cu o așa recoltă Voicu pofti pe oas
peți să vadă porumbul din hambarul lui.

— Noi, întovărășiții — le-a spus el — am 
obținut 4200 kg. la hectar. De, ceva mai 
mult ca voi și ceva mai mult ca cei îndă
rătnici ce fug de bine Așa-i în întovărășire. 
Lucrezi cu mașinile, te ajuți cu ceilalți, 
aplici metodele agrotehnice...
_Tudora căzu pe gînduri. Gîndj la început 

că Voicu Bunea caută să ducă muncă de lă
murire cu ea, dar de vreme ce văzuse ade
vărul chiar cu ochii ei, nu mai era loc de 
îndoială.

Voicu Bunea obținuse 4200 kg. porumb 
boabe la hectar și ea numai 2400. înțelese 
atunci strădania spre mai bine a sofului ei. 
Cînd s au înapoiat acasă Tudora i-a spus 
lui Ion : „Uite ce e, dă-mi cererea s-o sem
nez și eu“...

...Agitatorii utemiști cunosc statutul înto
vărășirilor cum s-ar zice „ca pe apă". Cu

toate acestea cînd merg să 
cu cineva au statutul la ei. 
explică cu răbdare și cît se 
piu fiecăruia ce este o întovărășire agricolă, 
care sînt avantajele și roadele unei întovă
rășiri în comuna Măgura sînt multi tineri 
de nădejde. Aceasta o dovedesc cu priso
sință rezultatele obținute pînă acum. Tînă
rul Geantă Oprea și-a luat angajamentul să 
lămurească pe țăranca muncitoare Căpă- 
țînă Tudora. Și a lămurit-o. Aceasta, deși 
are 60 de ani, a făcut cerere printre cei 
dintîi pentru a intra în noua întovărășire.

Și Tudora Bunea a devenit agitatoare. 
Unii cînd stau de vorbă cu ea, îi cer să le 
povestească despre felul în care s-a con
vins ea că e mai bine să lucreze pămîntul în 
comun, cu mașinile, folosind și metodele 
cele înaintate în agricultură. Tudora spune 
țăranilor muncitori că ceea ce a convins-o 
pe »a mai mult a fost exemplul întovărășitu- 
lui Voicu Bunea. care a obținut 4200 kg. de 
porumb la hectar.

In urma acestei munci s-a convins și bă- 
trînul Dragnea Chercea care a făcut cerere 
să intre în întovărășire cu cele două hec
tare de pămînt pe care le are. Și utemistul 
Petre Bunea s-a înscris printre primii în 
întovărășire.

Agitatorii găsesc întotdeauna 
ple și convingătoare, folosind 
fapte petrecute în fiecare zi 
lor și în cele vecine. Iată de ce 
rerilor crește mereu. Pînă 
s-au înscris zece țărani muncitori 
noua întovărășire. Utemiștii, conduși și în
drumați de organizația de partid din co
mună, desfășoară o muncă politică din ce 
în ce mai plină de roade. In fiecare seară 
îi vei găsi pe utemiști în mijlocul țăranilor 
muncitori discutînd despre noua lor întovă
rășire agricolă. Cu fiecare zi ce trece, acești 
tineri de nădejde se apropie tot mai mult de 
țelul lor dorit.

ANA CARANFIL 
corespondentul „Scînteii tineretului“ 

pentru regiunea București

stea de vorbă
11 citesc, apoi 

poate mai sim-

vorbe sim- 
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[la i decembrie N, A» Bulganin și N. S. Hrușciov Adincirea crizei politice in Franța

’■»

CALCUTTA 1 (Agerpres). — Corespon
dentul special al agenției TASS transmite: 
Iii dimineața zilei de 1 decembrie, N. A. Bul- 
gânin, președintele Consiliului de Miniștri al 
U.'R.S.S. și N. S. Hrușciov, membru în Pre
zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S., au pă- 
ră'sit Calcutta, plecînd spre Rangoon — ca
pitala Birmaniei.

'N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov sînt în
soțiți de generalul de armată I. A. Serov; 
A. A. Gromîko, prlm-locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.; P. N. Kumî- 
kin, locțiitor al ministrului Comerțului Ex
terior al U.R.S.S.; D. R. Rasulov, locțiitor al 
ministrului Agriculturii al U.R.S.S., și Z. 
Rphinbabaiev, locțiitor al ministrului Culturii 
al R.S.S. Uzbece.

,1 a aeroport, N. A. Bulganin și N. S. Hruș- 
cipv au fost conduși de primul, ministru al 
Indiei, J. Nehru, guvernatorul statului Ben
galul de vest, Mukerdji; ministru principal 
al statului Bengalul de vest, B. K. Ro. 
membri ai guvernului statului; K. P. Menon, 
ambasadorul Indiei în U.R.S.S.; membri ai 
cornului consular și alte personalități ofi
ciale.

N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov au fost 
de asemenea conduși de: M. A. Menșikov, 
ambasadorul U.R.S.S. în India; Ș. Rașidov, 
președintele Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Uzbece; . N. A. Mihailov, ministrul 
Culturii al U.R.S.S., și colaboratori ai insti
tuțiilor sovietice din Calcutta.

Pe aerodrom a fost aliniată o gardă de 
onoare și au fost intonate imnurile de stat 
ale U.R.S.S. și Indiei.

Deși era foarte devreme, sute de mii de

au sosit în capitala Birmaniei
Dizolvarea Adunării Nationale 

franceze
de zile și cel mult după 30 de zile de la di
zolvarea Adunării Naționale.

locuitori din Calcutta s-au adunat pe tot par
cursul de la reședința guvernului Bengalu
lui de vest pînă la aerodrom și au salutat 
călduros pe scumpii oaspeți sovietici — 
N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov.

★

RANGOON 1 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 1 decembrie, ora 13, avionul pe 
bordul căruia se aflau N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de miniștri al U.R.S.S. 
și N. S. Hrușciov, membru în Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S., a sosit în Bir
mania, venind de la Calcutta. Avionul a ate
rizat pe aeroportul Minga'.adon, la 20 kilo
metri de Rangoon. De la frontiera Birma
niei pînă la Rangoon avionul a fost însoțit 
de avioane ale forțelor militare aeriene Bir
mane. Pe aeroportul pavoazat cu drapelele 
de stat ale U.R.S.S. și Uniunii Birmane erau 
de față membrii guvernului Birmaniei în 
frunte cu primul ministru U Nu, reprezen
tanți ai autorităților, vieții publice și presei, 
membri ai corpului diplomatic și cîteva mii 
de reprezentanți ai locuitorilor din Rangoon.

Pe bordul avionului s-a urcat A. D. Șci- 
borin, ambasadorul U.R.S.S. în Birmania. 
N.- A. Bulganin și N. S. Hrușciov au 
coborît din avion în aplauzele celor prezenți. 
Ei au fost salutați de primul ministru 
U Nu, de Sau Kun Cio, ministrul Afacerilor 
Externe, de LI Ba Sve. ministrul Apărării, 
și de U Cijo Nen, ministrul Industriei.

Tinere birmane au oferit oaspeților tra
diționalele ghirlande de flori. In semn de 
salut au răsunat 19 salve de artilerie. Dună 
ce au recomandat primului ministru U Nu

Mitingul de primire
RANGOON 1 (Agerpres). — TASS transmite- La 1 decembrie, oral7, U Sen Pe, 

primarul Rangoonului a organizat în sala municipalității un miting de primire în cin
stea lui N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov.

Deschizînd festivitatea, primarul Rangoonului a adresat oaspeților un mesaj de salut 
in care se spune printre altele :

Mesajul de salut al primarului Rangoonului
Excelențe.
Consider ca o cinste excepțională să vă 

salut în numele municipalității și locuito
rilor Rangoonului. Numele acestui oraș tra
dus ad-literam înseamnă „sfîrșitul dușmă
niei" și simbolizează năzuința poporului bir
man spre pace. Istoria orașului este marcată 
atît prin momente de glorie, cît și prin mo
mente de suferință, dar cel mai remarcabil 
eveniment din toți anii existenței sale este 
faptul că la 4 ianuarie 1948 a devenit ca
pitala unei republici libere, independente și 
suverane Importanta schimbare a statu
lui nostru ne-a permis să vă primim așa cum 
o poate face numai un popor liber și fericit.

Cred că
■ I

mare cinste este pentru birmani, prieteni 
plini de bună voință ai marii dv. țări și ai 
poporului ei, această vizită a eminenților 
conducători, care nu numai că au dus po
porul lor la glorie, dar totodată au știut 
preîntîmpine dezlănțuirea unui război, 
cărui idee ne îngrozește pe toți.

Orice parte a țării noastre veți dori 
vizitați, pretutindeni veți fi întimninați 

prietenie și ospitalitate. Vă urăm 
dumneavoastră în Birmania să fie

să 
a

să 
eu

nu este necesar să vă spun ce

Cuvîntarea lui
domnule prim ministru, 
domnule primar, Stimati domni,

Stimate 
Stimate 

Prieteni,

Îngăduiți-mi în primul rînd să mulțumesc 
călduros guvernului Uniunii Birmane și pri
mului ministru U Nu personal pentru in
vitația de a vizita străvechea și glorioasa 
voastră țară.

Ingăduiți-mi de asemenea să vă transmit 
dv. și întregului popor birman un cald sa
lut prietenesc din partea poporului sovietic 
multinațional care are față de poporul Bir
maniei un sentiment de respect sincer și prie
tenie dezinteresată.

Poporul vostru a resimțit direct greutățile 
dominației coloniale, ale intervenției străine 
și ale războiului distrugător. Oamenii sovie
tici, educați în spiritul marilor idei leniniste 
ale egalității în drepturi și autodeterminării 
națiunilor, au urmărit cu simpatie eroica lup
tă dusă de poporul birman pentru indepen
dența sa națională și s-au bucurat cînd a- 
cea'tă luată a fost încununată de succes.

In prezent, relațiile dintre Uniunea Sovie
tică și Birmania se întemeiază, după cum se 
știe, pe principiile de neclintit ale respectării 
recinroce a integrității teritoriale și a suvera. 
nității, neagresiunii, neamestecului reciproc în 
treburile interne, egalității și avantajului re
ciproc, coexislenței pașnice și colaborării e- 
conomice. Aceste principii care au devenit 
bine cunoscute au fost confirmate recent în 
mod solemn în declarația comună birmano- 
sovietică.

o sinceră 
ca vizita 
plăcută.

Fie ca 
veșnică 1

A luat 
întîmpinat cu aplauze călduroase a spus 
printre altele:

N. A. Bulganin
In ultima vreme, prietenia și legăturile de 

afaceri dintre popoarele Birmaniei și Uniunii 
Sovietice iau o dezvoltare tot mai mare, fapt 
dovedit de încheierea acordului comercial so- 
vieto-birman, pe bază de egalitate în drepturi 
și avantaj reciproc, de schimbul de delegații 
culturale, precum și de colaborarea tehnică.

O condiție importantă pentru dezvoltarea 
continuă a spiritului de colaborare și a în
crederii în relațiile dintre țările noastre a 
fost călătoria primului ministru al Birmaniei, 
U Nu, în Uniunea Sovietică, precum și fap
tul că el a luat cunoștință direct de diferi
tele aspecte ale vieții poporului sovietic.

Proclamarea independenței țării voastre, 
care a pășit pe calea libertății naționale și a 
renașterii economice, constituie unul din in
diciile schimbărilor uriașe care s-au petrecut 
în ultima vreme in Asia.

Popoarele Orientului s-au trezit la o via
ță politică activă. Lunta lor împotriva impe
rialismului și cotonialismu'ui a luat o am
ploare fără precedent. In fața ochilor noștri 
are loc destrămarea si. ternului colonial al 
imperialismului. Unii încearcă să ignoreze a- 
ceste schimbări istorice din Asia, să nu le ob
serve, dar ele există și exercită o influență 
uriașă asupra vieții internaționale.

Luptînd pentru întărirea independenței și 
suveranității lor. împotriva oricăror manifes
tări ale colonialismului, țările Asiei apar ca 
un nou factor puternic în relațiile internațio
nale.

Conferința istorică de la Bandung a țări-

prietenia birmano-sovietică să fie

apoi cuvîntul N. A. Bulganin care

persoanele care îi însoțesc, N. A. Bulganin 
și N. S. Hrușciov au trecut în revistă, îm
preună cu U Nu, garda de onoare. După ce 
fanfara militară a intonat imnurile Uniunii 
Sovietice și Birmaniei, primul ministru 
U Nu a făcut o declarație în fața microfo
nului.

DECLARAȚIA PRIMULUI MINISTRU 
U MU

Domnule prim-ministru, 
tovarășe Hrușciov, prieteni,
In numele guvernului și poporului Uniunii 

Birmane și în numele meu personal îngă
duiți-mi să salut călduros pe excelențele 
voastre în țara noastră. In memoria mea 
sînt încă foarte proaspete amintirile din vi
zita mea extrem de plăcută în marea și os
pitaliera d-voastră țară. îngăduiți-mi să fo
losesc acest prilej și să răspund cu aceeași 
ospitalitate exce!ențe!or voastre. Atît condu
cătorii cît și întregul popor al Uniunii So
vietice ne-au primit pretutindeni ca pe niște 
rude dragi și rog pe excelențele voastre și 
pe stimații oaspeți să se simtă ca acasă în 
timpul scurtei dv. vizite în tara noastră. Vă 
pot încredința că conducătorii și poporul 
Birmaniei vă iubesc nu pur și simplu ca pe 
niște prieteni binevoitori, ci și ca pe niște 
rude dragi.

Trăiască prietenia sovieto-birmană ! (A-
plauze furtunoase).

A luat apoi cuvîntul N. A. Bulganin care 
a spus printre altele :
DECLARAȚIA LUI N. A. BULGANIN
Domnule prim-ministru, dragi prieteni, 

domnilor.

a oaspeților sovietici
lor Asiei și Africii constituie cea mai bună 
dovadă a rolului crescînd al Orientului în 
treburile internaționale. Bazele coexistenței 
pașnice a unor state cu sisteme social-poli- 
tice diferite, adoptate la această conferință, 
au fost considerate de Uniunea Sovietică ca 
o contribuție esențială la opera de întărire a 
păcii și colaborării între popoare.

Sperăm că viitoarea conferință — cea de 
a doua — a țărilor Asiei și Africii, va aduce 
un nou aport important la cauza întăririi 
păcii generale și va contribui la destinderea 
continuă a încordării internaționale și la dez
voltarea colaborării între popoare.

Lupta dreaptă a popoarelor Asiei penlru e- 
liberarea lor națională se bucură de simpa
tia profundă și de sprijinul moral al poporu
lui sovietic.

Politica pașnică a Uniunii Birmane se bu
cură de ca'da simpatie a poporu’ui 
care dă o înaltă prețuire eforturilor depuse 
de guvernul țării voastre în lupta pentru 
pace.

In prezent, poporul vostru se străduiește

Cuvîntarea

Astăzi, în ziua sosirii noastre în capitala 
Uniunii Birmane — Rangoon — vă trans
mitem dv., guvernului și gloriosului popor 
birman salutul și cele mai bune urări ale 
guvernului sovietic și ale poporului so
vietic.

Uniunea Sovietică și Birmania se află la 
o distanță de multe mii de kilometri una de 
cealaltă. Există însă o forță care nu ține 
seama de o asemenea piedică — distanțele 
mari — această forță este năzuința comună 
a popoarelor sovietic și birman spre stabi
lirea unei înțelegeri depline între cele două 
țări, spre întărirea și dezvoltarea unei prie
tenii și colaborări reciproc avantajoase în 
tre ele, spre binele păcii și securității gene
rale.

Ne exprimăm convingerea că vizita noa 
șiră în Birmania, cunoștința noastră cu po
porul birman, cu străvechea sa cultură și 
cu succesele sale în opera de refacere și dez 
voltare a economiei țării vor contribui în 
mare măsură la dezvoltarea continuă a în
țelegerii între guvernele și popoare’e țărilor 
noastre, la consolidarea continuă a relații
lor de prietenie dintre ele.

Trăiască prietenia și colaborarea popoa
relor. Uniunii Sovietice și Birmaniei! (Aplau
ze furtunoase).

Copiii birmani au oferit flori oaspeților.
Șirul de mașini a părăsit aeroportul în- 

dreptîndu-se spre oraș. In prima mașină des
chisă, alături de N. A. Bulganin și N. S. 
Hrușciov se afla primul ministru U Nu. Lo 
cuitorii Rangoonului au făcut oaspeților o 
primire sărbătorească.

PARIS 1 (Agerpres). — După cum anun
ță agenția France Presse, 
30 noiembrie, Consiliul de 
ței a adoptat hotărîrea de 
rea Națională franceză.

Această hotărîre a fost 
articolului 51 din Constituția 
acordă guvernului dreptul 
varea Camerei Inferioare 
dacă în decurs de 18 luni 
două rînduri neîncredere 
majoritate constituțională, (adică cu peste 
50% din numărul voturilor tuturor deputa- 
ților).

Conform Constituției, urmează să se țină 
noi alegeri parlamentare, cel puțin după 20

în seara zilei de 
Miniștri al Fran- 
a dizolva Aduna-

adoptată în baza 
franceză care 
a cere dizol- 

parlamentului, 
a exprimat în 
guvern cu o

de
a 

ea 
în

Demisia unor minișirl 
radical-socialiști

PARIS 1 (Agerpres). — După cum anunți 
agenția France Presse, în cursul dimineții 
de joi cinci miniștri radical-socialiști și-ai 
prezentat demisia primului ministru Faura 
în semn de protest împotriva hotărîrii gu
vernului de a dizolva Adunarea Națio
nală.

Excluderea lui E. Faure 
din partidul radical-soc alist

PARIS 1 (Agerpres). — Agenția France 
Presse anunță că biroul partidului radical 
socialist a hotărît cu 19 voturi contra 8 ex
cluderea din partid a primului miniștrii 
Edgar Faure.

Ageoîîiie presă comwsiacä:

nostru

'ă învingă greutățile moștenite de la trecu
tul colonial, să înlărească economia țării și 
industria sa. In numele guvernului și al po- 
poru:ui sovietic vă urez succese pe calea dez. 
voltării și înfloririi țării voastre. Lărgirea le- 
gaturilor de prietenie și de afaceri dintre ță
rile noastre corespunde intereselor rmbe'.or 
părți.

Vă mulțumim prieteni, pentru primirea cal
dă și cordială pe care ne-ați făcut-o. Zilele 
petrecute pe pămînt birman ne vor lăsa mul
te amintiri frumoase.

Trăiască prietenia și colaborarea dintre po
poarele Uniunii Sovietice și Uniunii Birma- 
ne. (Aplauze).

Să se întărească prietenia sovieto-bir- 
mană, spre binele popoarelor ambelor țări, 
spre binele păcii generale (aplauze furtu
noase, prelungite).

★

Tovarășii Bulganin și Hrușciov și primul 
ministru U Nu și-au strîns puternic mîinile. 
A luat apoi cuvîntul primul ministru U Nu. 
care a spus printre

lui U Nu

DES MOINES. — Marți după amiază, de
legația agricolă romînă, care vizitează S.U.A., 
a sosit la Des Moines, capitala statului Iowa. 
Delegația a fțst primită călduros de nume
roși reprezentanți ai orașului, conducători de 
întreprinderi, fermieri, specialiști în agricul
tură.

CHICAGO. — După cum transmite agen
ția United Press, în ultimele zile s-a abătut 
asupra S.U.A. un puternic val de frig înso
țit de viscole și ninsori abundente. In partea 
de nord a statului Michigan și în vestul sta- 
tu ui New York zănada antige o înălțime 
de aproape doi metri. Circulația pe nume
roase șosele a fost întreruptă. Gerul a cau
zat moartea a 39 de persoane.

Valul de frig s-a extins mult spre sud, 
cuprinzînd și statul Florida.

GENEVA. — La 1 decembrie a avut loc

în Palatul Societății Națiunilor de la Geneva 
cea de a 28-a ședință a reprezentanților di
plomatici ai Republicii Populare Chineze și 
State'or'Unite de la Geneva. Următoarea șe
dință va avea loc ta 8 decembrie.

-------O--------

Fapte grăitoare

De ce s-a sinucis Donald Charles
După cum transmite agenția llnited Presș 

la 26 noiembrie într-o cameră a hotelului 
„Flanders“ din New York s-a sinucis talen
tatul om de știință-atomist american Donald 
Charles, în vîrstă de 47 de ani. In cameră 
s-a găsit o scrisoare cu următorul conținut: 
„N-am de lucru, nici casă, nici avere, nici 
rude'1. (Agerpres).

profundă durere partizanii păcii din 
~ ‘ “ Romînă, alături de cei

altele :

Mă alătur cu mare satisfacție celor spuse 
de primarul Rangoonului și salut din toată 
inima pe excelențele voastre. Prin vizita dv. 
acordați poporului Uniunii Birmane o cinste 
cu adevărat înaltă și nu mă îndoiesc că 
zita excelențelor voastre în 
fi tot atît de plăcută, ca și 
zită în marea dv. țară.

Poporul Uniunii Birmane 
rea dv. în țara noastră pe 
de importanța unei astfel de vizite pentru 
întărirea păcii în lumea întreagă și pentru 
prietenia sovieto-birmană. Declarația co
mună pe care dv., domnule prim ministru și 
cu mine am semnat-o în ziua de 3 noiembrie 
1955 la Moscova a stîrnit un uriaș interes 
printre popoarele din țara noastră; ea ex
primă aspirațiile comune ale celor două 
ponoare ale noastre în problemele păcii și 
înțelegerii internaționale.

In ultimul timp a avut loc o vizibilă slă
bire a încordării internaționale și își tace 
tot mai insistent drum tendința de rezolvare 
a prob’emelor internaționale existente pe 
calea tratativelor și acordurilor. Conducă
torii Uniunii Sovietice au cucerit respectul 
conducătorilor și poporului birman prin 
eforturile curajoase cu care creează în mod >.

țara noastră 
recenta mea

vi- 
va 
vi-

a așteptat sosi- 
deplin conștient

absolut legitimă și fi- 
mult ca oricînd, sintern

nirii spre pace este 
rească și acum, mai 
martorii întăririi acestei năzuințe spre pace. 
Singura cale pentru preînt’mpinarea răz
boiului și menținerea păcii este calea coexis
tenței pașnice pe care au p'șit cele două 
ponoare ale noastre Principiile coexistenței 
pașnice sînt recunoscute în prezent de un 
număr tot mai mare de țări pentru că în 
primul rînd ele au drept scop consolidarea 
păcii și dezvoltarea colaborării între țări. Vi
zita pe care o faceți în țara noastră nu nu
mai că va crea mari posibilități pentru dez
voltarea colaborării economice și culturale 
dintre cele două țări ale noastre, dar va 
contribui de asemenea considerabil la 
girea zonei păcii.

Trăiască pacea în 
Trăiască prietenia 

plauze furtunoase).

lumea întreagă ! 
sovieto-bjrmană !

lăr-

(A-
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Cu aceasta, mitingul a luat sfîrșit. 
terminarea mitingului, în sala Municipalității 
a fost prezentat în cinstea oaspeților un 
spectacol de cîntece și dansuri naționale bir- 
mane.

După

Cu
Republica Populară 
din întreaga lume, au primit trista veste a 
încetării din viață a eminentului luptător 
pentru pace japonez, profesorul Ikuo Oyama, 
Președintele Comitetului japonez pentru 
apărarea păcii, membru al Biroului Consi
liului Mondial al Păcii, laureat al Premiului 
Internațional Stalin „Pentru întărirea Păcii 
între Popoare".

Născut în 1880, Ikuo Oyama a devenit un 
mare om de știință, profesor de științe eco
nomice și politice la universitatea din Tokio, 
fubindu-și cu înflăcărare patria și poporul 
el și-a pus în slujba lor toate cunoștințele 
și întreaga sa putere de muncă. Concomitent 
cu activitatea științifică, Ikuo Oyama a 
desfășurat o multilaterală activitate ob
ștească și politică.

Persecutat de către autoritățile imperiale 
pentru ideile și activitatea sa progresistă, 
prof. Ikuo Oyama a fost nevoit să emigreze 
de mai multe ori. Revenit în patrie în 1947, 
el s-a avîntat cu o energie neobosită în 
lupta penlru libertatea și independența po
porului său, pentru o Japonie democratică și 
iubitoare de pace.

Ca deputat în parlamentul japonez 
1950 și pînă azi. prof. Ikuo Oyama a 
glas de la această tribună aspirațiilor 
turilor largi ale poporului japonez spre in
dependență națională și pace, spre stabilirea 
unor relații de bună vecinătate între Japonia 
și Uniunea Sovietică, între Japonia și Re
publica Populară Chineză.

Ințelegînd însemnătatea luptei popoarelor 
pentru asigurarea unei păci trainice, Ikuo 
Oyama a militat pentru atragerea tuturor 
cetățenilor japonezi într-o largă mișcare de 
apărare a păcii. Sub conducerea lui Ikuo 
Oyama. mișcarea pentru pace din Japonia a 
devenit un factor activ în lupta pentru 
preîntimpinarea războiului atomic, pentru 
coexistența pașnică și relații prietenești între 
popoare. Ca expresii concrete ale succeselor 
mișcării partizanilor păcii din Japonia sînt

din 
dat 
pă-

creșterea în mai puțin de cinci ani a numă
rului semnăturilor puse pe diferitele apeluri 
ale Consiliului Mondial al Păcii de la 6 
milioane (în 1950 pe Apelul de la Stoc- 
kho'.m), la peste 32 milioane (în 1952 pe 
Apelul de la Viena); apariția unor mișcări 
ca : mișcarea japoneză pentru interzicerea 
armelor nucleare; mișcarea. națională împo
triva creării de baze militare; mișcarea 
pentru apărarea constituției etc.

Membru al Biroului Consiliului Mondial 
al Păcii, Ikuo Oyama s-a deplasat in repe
tate rînduri la mari depărtări de patria sa 
pentru a participa la diferitele manifestări 
ale mișcării mondiale pentru pace.

Ikuo Oyama a fost oaspetele poporului 
nostru în 1953, cu prilejul celui de-al IV-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Studenți
lor pentru Pace și Prietenie, și anul acesta 
cu prilejul Adunării reprezentanților mișcă
rii pentru pace din R.P.R., ca delegat al 
Consiliului Mondial al Păcii. El a cunoscut 
și a îndrăgit patria și poporul nostru și a 
apreciat roadele luptei pentru pace din țara 
noastră. „Nu avem nici cea mai mică îndo
ială — a spus Ikuo Oyama — că minunata 
operă pentru cauza păcii nu va fi învinsă 
atîta timp cît urmărim cu ochii noștri efor
turi minunate ca acelea ale poporului ro- 
mîn.. eforturile muncitorilor, țăranilor, oa
menilor de știință și artiștilor, profesorilor 
și tehnicienilor, filozofilor și preoților din 
R.P.R., care sînt strîns uniți în jurul Parti
dului Muncitoresc Romîn și guvernului 
R.P.R."

Prin moartea lui Ikuo Oyama, poporul 
japonez, partizanii păcii din întreaga lume 
pierd un vajnic luptător pentru cauza sfîntă 
a tuturor popoarelor — cauza păcii, iar po
porul nostru pierde un prieten sincer, devo
tat și drag.

Mihail Sadoveanu, P. Constatinescu- 
Jași, Florica Mezincescu, Matei Socor, 
Mihail Ralea, St. Milcu, Geo Bogza, 
Cristea Pantazi.

cutezător noua lor lume și sîntem convinși Z 
că și în viitor vor acționa tot atît de eficace 8 
în direcția slăbirii încordării și menținerii z 
păcii în lumea întreagă. Z

Nu există altă alternativă a păcii decît 8 
distrugerea generală în urma unui război 
atomic. Dar cine se poate împăca cu o ase- 
menea alternativă ? De aceea, năzuința ome- țC

La Istanbul Izmir : Piața Agora

SADE LA BUCUREȘTI

Am pătruns pe teritoriul turc prin punctul 
de frontieră Edyrne, călătorind spre Istanbul 
cu vestitul simplon expres orient; în ciuda 
numelui său „simplonul“ de pe această linie 
merge ca un melc, oprindu-se în toate stațiile 
și haltele de pe parcurs. După o călătorie de 
mai bine de 24 ore prin R.P. Bulgaria și Tur
cia europeană, am ajuns la Istanbul.

Ca în orice port mare și în Istanbul pulsea
ză o intensă viață comercială. Pe străzi 
circulă într-un ritm viu o populație pestriță, 
disproporționată ca înfățișare. Alături de oa
meni eleganți, îmbrăcați după ultima modă 
pariziană, vezi hamali, muncitori șomeri, 
mici meseriași — slabi, palizi, îmbrăcați sără
căcios. murdari.

O disproporție accentuată se observă și în 
domeniul construcțiilor. Lîngă blocuri ele
gante se pot vedea case construite complect 
din seînduri, cu ferestre fără geamuri prin 
care poți privi nestingherit mizeria în care 
trăiește sărăcimea.

Orașul celui de al 24-lea tîrg
internațional de mostre

După cîteva ore de popas în Istanbul, am 
plecat spre Izmir, locul unde s-a ținut cel 
de al 24-lea tîrg internațional. In satele ce se 
resfiră de-a lungul șoselei Istanbul-Izmir, ca
sele țărănești construite din lemn sau din 
pămînt sînt așezate cu spatele spre șosea, 
ascunzînd nivelul de trai scăzut, incultura și 
starea de înapoiere a populației sătești. Aici, 
ca și la periferiile orașelor, femeile mai poartă
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șalvari și-și ascund fața sub un voal negru, 
iar bărbații practică încă poligamia.

Drumul între Istanbul și Izmir este lung 
și anevoios. Cu toate acestea îți dă satisfac
ția unei priveliști minunate și a unei călă
torii puțin obișnuite. Șoseaua urcă și coboa
ră în serpentine de pe un deal pe altul. Din 
loc în loc se zărește Marea Marmara sau Ma
rea Egee cu valurile ei spumoase și zgomo
toase. Din cauza climatului secetos, specific 
regiunii, vegetația este pitică. Pe aceste me
leaguri se întîlnesc de asemenea plantații de 
bumbac, grîu, floarea-soarelui și diverși pomi 
tropicali. Mijloacele de producție cu care se 
lucrează ogoarele însă îți amintesc de epoca 
sultanului și a primilor eniceri. Arii întregi 
sînt treierate cu ajutorul unui lemn tras de 
un cal. Pe lemn stă de obicei țăranul care 
mînă calul și care contribuie prin greutatea 
lui la sfărîmarea spicelor; boabele se aleg 
apoi cu mîna din pleavă și paie.

In drum am întîlnit și cîteva fabrici de ci
ment și de textile, șantiere de construcții di
ferite, cazărmi și aerodromuri militare.

Am ajuns în sfîrșit la Izmir. Izmirul este 
considerat ca mărime al treilea oraș din Tur
cia. Prin așezarea lui geografică cît și prin 
tradiția lui în ceea ce privește schimbul de 
mărfuri, acest oraș a devenit unul din cen
trele comerciale cele mai importante ale Asiei 
Mici. Paralel cu digul portului se află o șo
sea din marginea căreia încep casele orașu
lui. Centrul Izmirului este 'situat pe malul 
golfului cu același nume și începe cu piața 
dominată de clădirea impunătoare a Konaku- 
lui — reședința guvernatorului Izmirului. Pe 
lîngă această clădire se află o stradă în
gustă plină de magazine cu o circulație in
tensă și cu viață comercială agitată. Acesta 
este centrul comercial al orașului. Pe lîngă 
cele amintite Izmirul mai are un parc de 
cultură mare și frumos în care se desfășoară 
anual tîrgurile internaționale de mostre. Kul.

turpark (acesta este numele parcului) se în
tinde pe o suprafață de 460 hectare. El este 
renumit prin vegetația lui mediteraneeană și 
tropicală. Aleile cu palmieri și arbuști tropi
cali, lacul și fîntînile arteziene, grădina zoo
logică și muzeul de antichități oferă vizita
torilor un loc pitoresc de recreare.

Pavilioanele aifentelor țări
Pavilioanele țărilor sau firmelor partici

pante la tîrg au fost construite pe o întin
dere de 8500 m.n. De o parte și alta a alei
lor principale, fațade arhitectonice diferite, 
inscripții luminoase și vitrine cu exponate 
indicau prezența diferitelor pavilioane. Mer- 
gînd pe aleea palmierilor atenția era atrasă 
de marele pavilion al R. Cehoslovace care 
ocupa o suprafață acoperită și descoperită 
mai mare decît celelalte pavilioane ale țărilor 
sau firmelor participante. Dintre exponatele 
cehoslovacilor s-au remarcat: mașinile-unel- 
te, automobilele, motocicletele, tractoarele, 
motoarele etc. precum și porțelanurile, apara
tele de optică, medicale etc. Vizavi de pa
vilionul ceh se afla un pavilion al aviației 
turce în care au fost expuse avioane cu reac
ție, o instalație radio, diverse motoare și apa
rate etc., toate de proveniență americană; 
lîngă acest pavilion, se află „Luna Park“, în 
care vizitatorii găseau fel de fel de distracții. 
Mai departe, pe aleea palmierilor, spre cen
trul parcului, după un restaurant cu program 
de muzic-hall, se găsea marele pavilion Sergi 
Saray cu pavilioanele R.P. Polone, R.P. Un
gare, R.P. Romîne, Angliei, R.P. Bulgaria și 
Iugoslaviei. Lîngă Sergi Saray se afla pa
vilionul Franței, iar în continuare pe aleea 
palmierilor pavilionul Austriei. In fața lui 
Sergi Saray se desprinde de aleea palmieri, 
lor, o alee largă pe marginile căreia 
construite pavilioanele Olandei, Italiei, 
maniei occidentale, Belgiei, Israelului 
numeroase firme din Turcia.

Pavilioanele țărilor de democrație popu
lară au fost caracterizate printr-o expunere 
sobră, bogată și variată, cuprinzînd în spe-

erau
Ger- 
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cial produse ale industriei constructoare de 
mașini, industriei electrotehnice și industriei 
chimice. La fiecare stand de mașini, se aflau 
tehnicieni care puneau în funcțiune mași
nile respective. In pavilionul ceh se afla o 
mașină care la o presiune de citeva at
mosfere producea în maximum 5 minute 
crăticioare dintr-un material plastic rezistent 
chiar la cald.

Pavilionul R. P. R.

Pavilionul R.P.R. a avut o expunere simi
lară celorlalte țări prietene. Eleganța, 
varietatea și bogăția nu au lipsit, ceea 
ce a făcut ca expoziția noastră să fie vizi
tată zilnic de cca 15.000—20.000 persoane în 
cele 6 ore cît era deschisă și să fie apre
ciată ca una dintre cele mai reușite expoziții.

Vizitatorul era impresionat de intrarea fru
mos amenajată a pavilionului, pe care era 
așezat steagul nostru cu stema Republicii 
în mijloc. Sub stemă, cu litere mari de aur era 
scris „Republica Populară Romînă“. In in
cinta pavilionului, aproape de intrare, în vi
trine erau expuse produse artizanale, ma
cheta unui vas pescăresc, a unui tanc petro
lifer și a unei locomotive. In cinci standuri 
mari erau frumos rînduil.e produse metalur
gice ca : ciocane pneumatice, rulmenți, lămpi 
de mină, ustensile medicale, truse de sudură, 
mașini de cusut, vase de bucătărie etc. Pa
vilionul cuprindea apoi macheta unei linii de 
ciment înconjurată de diverse materiale de 
construcție (ciment, marmoră), o vitrină mare 
cu confecții de copii și de damă, marochină- 
rie, o vitrină mică cu sticlărie și pe peretele 
din fund șase vitrine cu produse alimentare

(dulciuri, conserve, vinuri etc.). Pe lîngă a- 
cestea se mai aflau un stand cu produse pe
trolifere, cinci standuri cu produse chimice și 
farmaceutice, produse din lemn, o vitrină 
mare cu textile. Pe un podium, în mijlocul pa
vilionului au fost expuse produsele industriei 
constructoare de mașini și mașini-unelte, în- 
cepînd cu strungurile de mare precizie și ran
dament, shapingurile, mașinile de găurit etc., 
terminînd cu diverse motoare electrice, o 
centrală electrică, un aparat de filmat de lung 
metraj etc. In pavilionul descoperit, pe o su
prafață de 600 m.p. au fost expuse mașini și 
unelte agricole (tractoare pe șenile, batoze, 
secerători, pluguri etc.), un autocamion, bul
dozere, compresoare rutiere, motoare Diessel, 
moto-pornpe de incendiu etc.

Prin bogăția de sortimente prezentate la 
acest tîrg vizitatorul și-a putut forma o ima
gine complectă asupra creșterii continue a 
potențialului nostru economic, asupra bogă
țiilor țării noastre. S-a remarcat de altfel, in. 
teresul mare al negustorilor turci de a cum
păra produsele noastre.

Martor al unei „orietenii atlantice“
Atmosfera bună care a domnit în timpul 

tîrgului a fost însă întunecată la un moment 
dat de atacul organizat al unor grupuri înar. 
mate asupra pavilionului grec. Se știe din 
știrile transmise prin radio sau publicate în 
presă că la conferința tripartită ținută la 
Londra, Anglia, Grecia și Turcia nu s-au în
țeles în problema Ciprului. Profitînd de a- 
ceastă ocazie și de faptul că la Salonic s-a 
încercat distrugerea casei unde s-a născut 
Ataturk, cercurile reacționare din Turcia au 
organizat o manifestație împotriva grecilor.

In cîteva minute pavilionul grec a fost mis
tuit de flăcări, zidurile i-au fost sfărîmale, 
iar din vîrful ruinelor se strigau lozinci an- 
tielene.

Acțiunile samavolnice nu s-au terminat aici. 
In oraș provocatorii au distrus consulatul 
grec, au atacat locuințele ofițerilor greci din 
N.A.T.O. și unele vapoare sub pavilion en
glez dar cu marinari greci. O noante întreagă 
grupurile răsculate au umblat din hotel in 
hotel căutînd pe cetățenii greci și luptînd cu 
populația greacă care s-a grupat peptru apă
rare...

La reîntoarcere am avut ocazia să văd din 
nou Istanbulul. Era însă de nerecunoscut. 
Dintr-un oraș plin de viață, Istanbulul a a- 
juns în parte o ruină. GruDuri înarmate cu 
răngi, ciomege etc. au atacat cîteva consulate, 
au dat foc Ta biserici, au dezgropat morții. 
Căutînd să distragă atenția populației mun
citoare de la cauzele reale ale mizeriei în 
care trăiește, cercurile reacționare din Turcia, 
au folosit o manevră îndeobște bine cunoscută, 
ațîțînd masele împotriva grecilor. In timpul 
pogromului a ieșit însă la iveală un lucru la 
care guvernul turc nu s-a așteptat: poporul 
a folosit acest prilej pentru a-și arăta ura 
față de toți asupritorii săi, indiferent de na
ționalitate. Magazinele marilor negustori 
greci, armeni, turci de pe străzile principa'e 
au fost în cea mai mare parte distruse. Or
dinea a fost restabilită de-ahia a doua zi dună 
ce guvernul turc — impresionat de întorsă
tura lucrurilor — a decretat starea de ase
diu și după ce armata turcă a apărut pe stră
zile orașului cu tancuri. Am avut astfel oca
zia să văd „la fața locului" ce înseamnă o 
„prietenie" între țările capitaliste și unde 
duce cultivarea naționalismului burghez.

★

Dar, în timpul călătoriei mele am putut ve
dea și unele lucruri unice prin frumusețea 
lor. Printre acestea plimbarea pe Bosfor mi-a 
rămas întipărită pentru totdeauna în memorie. 
A fost o călătorie minunată pe un vapor de 
pasageri care face curse regulate între Istan
bul și orașele din apropierea marelui port.

Imediat ce vaporul s-a desprins din rada 
portului, începe să se contureze din ce în ce 
mai bine în fața ochilor ansamblul minunat al 
vechiului și vestitului Constantinopol. Turlele 
moscheelor renumite, palatele bogat împodo
bite ale sultanilor îmi apar și acum înaintea 
ochilor, ca într-o priveliște de basm.

Vaporul prindea viteză, din ce în ce 
mai mare, iar Istanbulul a devenit un punct 
la orizont. Frumusețea acestei vederi de an
samblu, în care culorile aprinse ale valurilor 
în apus de soare se îmbina armonios cu nuan
țele vii ale construcțiilor, constituie o pano
ramă îneîntătoare, unică în felul ei.
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