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ACTIVISTUL UTEMIST
TREBUIE SĂ FIE UN OM CULT

ARCINILE industrializării tă
rii, ale transformării socialiste 
a agriculturii, ale înfăptuirii 
revoluției culturale, pentru a 
fi îndeplinite cer și din par

tea tineretului o muncă asiduă de pre
gătire, de instruire multilaterală. In 
munca practică zilnică de realizare a 
acestor mari sarcini, organizația noa
stră educă tineretul în spirit comunist. 
De aceea rolul celor chemați să se 
ocupe de organizarea tineretului, de 
îndrumarea activității lui pe făgașul 
luptei pentru cauza comună, adică ro
lul activiștilor utemiști, este deosebit 
de mare. Om entuziast prin dăruirea 
sa totală cauzei partidului, capabil să 
înflăcăreze tineretul, să-l ajute să 
crească, să pătrundă în adîncul pro
blemelor vieții, să le găsească rezol
varea cea mai justă, activistul utemist, 
crescut și educat de partid, este un om 
apropiat tineretului, iubit, exemplul 
său urmat, cuvîntul său ascultat cu în
credere. Este respectat și așteptat 
pentru noul care-1 aduce odată cu el. 
pentru că tineretul vede în el un om 
priceput, bine instruit — într-un cu- 
vînt, un om cult de la care are în per
manentă de învățat.

Dar ce se cere pentru ca un activist 
utemist să fie un om cult ? Aceste ce
rințe sînt oglindite cu claritate în ho- 
tărîrile Plenarei a 111-a a C. C. al 
U.T.M. Ele se referă la o înțelegere 
profundă de către activiști a tezelor 
marxist-leniniste, la o strădanie per
manentă pentru a deveni un bun cu
noscător al problemelor industriale — 
dacă lucrează în acest sector, al pro
blemelor agricole — dacă acestea co
respund mai mult specificului muncii 
sale, într-un cuvînt, să muncească 
continuu pentru formarea unei califi
cări superioare, corespunzătoare do
meniului său de activitate. I se cere 
de asemenea o cunoaștere a marilor 
opere de literatură și artă și aplica
rea celor învățate în practica con
struirii socialismului.

Sînt oare astfel de oameni toti ac
tiviștii organizației noastre, procedea
ză cu to{i în acest fel ? Mulți dintre 
ei se străduiesc să-și ridice în perma
nentă nivelul politic și cultural, pre- 
gătindu-se pentru a putea ridica ac
tivitatea lor pe o treaptă superioară. 
Trebuie spus însă că la noi mai sînt 
încă unii activiști delăsători, care nu 
înțeleg necesitatea permanentă de a 
învăța.

Unii dintre aceștia se consideră 
atotștiutori și arhipregătiti în unma 
absolvirii unor școli și cursuri de or
ganizație, în urma citirii cîtorva bro
șuri și cărți. Unor astfel de oameni 
este bine să li se reamintească cuvin
tele lui Lenin: „Dacă știu că știu pu
țin, voi izbuti să cunosc mai mult; 
dar dacă cineva va spune că este co
munist și că nu are nevoie să cu
noască ceva temeinic, apoi n-o să iasă 
din el nimic care să aducă a comu
nist“. De obicei, acei activiști care 
ored că nu mai au ce învăța sînt oa
meni înfumurați, plini de sine, care 
de multe ori mai rău încurcă trebu
rile. De o astfel de stare de lucruri nu 
se fac vinovati numai aceștia prin in
dolenta lor, prin înțelegerea funcțio
nărească a muncii, ci și acele comi
tete regionale și raionale U.T.M. care 
nu s-au ocupat de educarea lor. Ani 
de-a rîndul activiștii comitetelor oră
șenești, raionale și regionale U.T.M. 
au fost încadrați în diferite forme ale 
învătămîntului de partid. La unele 
comitete raionale, orășenești și chiar 
regionale U.T.M. formele de învăță- 
mînt politic însă nu întotdeauna au 
fost duse pînă la capăt. Seminariile 
erau , amînate, activiștii se prezentau 
nepregătiti, iar organele U.T.M. res
pective rare ori luau măsurile cores
punzătoare pentru curmarea acestor 
stări de lucruri. Comitetele regionale 
U.T.M. Timișoara. Ploești au neglijat 
organizarea temeinică a studiului ac
tiviștilor, controlarea și îndrumarea 
lor.

Pentru a-șî forma o înaltă cultură 
activiștii utemiști, la fel ca întregul 
tineret, au la dispoziție nenumărate 
posibilități pe care trebuie să le folo
sească. Instituțiile culturale le sînt 
deschise, bibliotecile cu rafturile în

cărcate cu cărfi îi așteaptă pe cei care 
încă le mai ocolesc.

Trebuie urmate exemple ca al to
varășului Iliuță Nicolai, instructor al 
comitetului raional U.T.M. Fălticeni, 
care în afară de munca sa zilnică de 
activist, și-a făcut timp să se pregă
tească în vederea examenelor la în- 
vățămîntul de stat, să urmeze și o for
mă a învătămîntului politic. Foloa
sele practice ale strădaniei lui de a 
învăța se pot vedea și în faptul că as
tăzi el este unul dintre instructorii 
fruntași ai comitetului raional U.T.M.

Activistul utemist trebuie să aibă 
însă aspirații mai înalte, să tindă spre 
atingerea unei calificări superioare. 
El nu trebuie să se mulțumească nu
mai cu absolvirea școlii medii. Exem
plul acelor activiști ai comitetului re
gional U.T.M. Clu j care s-au înscris la 
cursurile fără frecventă ale diferitelor 
facultăți, urmărind specializarea lor 
într-un anumit domeniu, poate și tre
buie să fie urmat.

Intr-adevăr, nu e chiar ușor să te 
apuci să înveți „acum la bătrînete“, 
cum spun unii activiști utemiști. Se 
cer eforturi intelectuale și nici acestea 
nu sînt ușoare. Este adevărat că un 
timp îndelungat multi activiști ute
miști și-l petrec în deplasări. Vreme 
pentru citit, pentru învățat, pot însă 
să-și facă chiar și în deplasări. Se cer 
de bună seamă eforturi mai mari. Tre
buie înțeles însă că fără aceste efor
turi nu putem ajunge oameni culți. A 
fi activist utemist și a fugi de învăță
tură, a-i întoarce spatele invocînd di
ferite motive, sau a recunoaște în vor
be necesitatea ei și în fapt a nu face 
nimic, nu poate fi calificat decît ca o 
atitudine ignorantă, care denotă neîn
țelegerea menirii de activist. Nu există 
nici un motiv ca activistul să nu în
vețe. De aceea este cu atît mai de con
damnat atitudinea tovarășului Viji- 
joiu Nicolae. șeful secției organizații
lor U. T. M. a comitetului raional 
U.T.M. Lipova, pe care rareori îl vezi 
citind o carte de literatură, nemaivor- 
bind despre studiu. La fel ca el este și 
instructorul Vinchi Lazăr. Amîndoi 
știu însă să ceară tinerilor să învețe, 
să studieze și tinerii îi ascultă, învață, 
studiază și bine înțeles că-i și depă
șesc. Ce mai pot da asemenea acti
viști nou tinerilor?

Plenara a IlI-a a C.C. al U.T.M., 
analizînd felul în care s-a desfășurat 
pînă acum munca de educare, de pre
gătire multilaterală a cadrelor ute- 
miste, a pus în fata comitetelor regio
nale, raionale și orășenești U.T.M. 
sarcini precise a căror îndeplinire va 
duce la lichidarea rămînerii în urmă 
din punct de vedere politic și cultural 
a unor activiști utemiști. Hotărîrile 
plenarei obligă comitetele regionale, 
raionale și orășenești U.T.M. să dea 
o atenție deosebită educării marxist- 
leniniste a cadrelor U.T.M. Incepînd 
din acest an întregul activ utemist va 
trebui încadrat în îorme ale învătă
mîntului de partid sau U.T.M., asigu- 
rîndu-i condițiile și timpul necesar stu
diului, Plenara obligă de asemenea 
activiștii utemiști să se înscrie la 
cursurile fără frecventă ale învătă
mîntului de stat.

Activiștii utemiști vor trebui să în
vețe cu pasiune, din toată inima, să 
soarbă cu nesaț din uriașul izvor al 
gîndirii omenești. Studiul zilnic tre
buie să devină la fel de necesar ca și 
aerul.

Un rol important în educarea acti
viștilor utemiști îl au organizațiile 
U.T.M. din cadrul aparatului comite
telor raionale și regionale U.T.M. Ele 
trebuie să sprijine efectiv organul res
pectiv în educarea aparatului său, în 
respectarea întocmai de către activiști 
a Hotărîrilor Plenarei C.C. al U.T.M., 
referitoare la ridicarea nivelului po
litic și cultural al activiștilor, să se 
ocupe de organizarea timpului liber 
al acestora prin inițierea de vizionări 
și audiții comune, prin organizarea 
participării lor la concursul „Iubiți 
cartea“, să tragă cu multă seriozitate 
la răspundere pe acei activiști care 
subapreciază necesitatea ridicării per
manente a nivelului lor politic și cul
tural.

Și-au îndeplinit planul de colectare
In cadrul întrecerii ce se desfășoară în 

cinstea celui de al 2-lea Congres al P.M.R., 
între cele șapte raioane ale regiunii Ora
dea pentru realizarea la timp a planului de 
colectare sînt fruntași țăranii muncitori din 
raionul Beiuș. In 16 comune din acest ra

ion, planul de colectare anual a fost rea
lizat la o serie de produse.

Pe întreg raionul planul de colectare la 
griu, porumb și fin a fost realizat în în
tregime La floarea-soarelui, cartofi și lapte 
de vacă planul a fost realizat în proporție 
de 94 la sută și la carne de 89,2 la sută.

A 47-a întovărășire din ràion
Zilele trecute în satul Nisipuri, comuna 

Dobrotești, a luat ființă o nouă întovără
șire agricolă, a 47-a întovărășire din raio
nul Caracal. Celjs 20 de familii de țărani 
muncitori’tare au format noua întovărășire

au hotărît ca, în semn de dragoste și recu
noștință față de partid, întovărășirea lor să 
poarte denumirea „Al 2-lea Congres al 
P-M.R."S ,, ...

(Agerpres)

In cinstea Congres ului partidului
Calitate 

superioară

GALAȚI (de la co
respondentul nostru). 
Colectivul de muncă 
al întreprinderii tex
tile „Filimon Sîrbu“ 
din Galați a îndepli

nit aproape în întregime angajamentul luat 
în cinstea celui de al doilea Congres al 
partidului.

Astfel, filatoarele și țesătoarele au pro
dus 54.000 kg. fire bumbac peste plan, a- 
dică cu 4000 kg. mai mult decît angaja
mentul luat, precum și 36.000 metri pătrați 
țesături ceea ce reprezintă o depășire de 
6000 metri pătrați a propriului lor angaja
ment.

însuflețiți de recenta Hotărîre cu privire 
la reducerea de prețuri, întregul colectiv de 
muncă al fabricii și-a sporit eforturile pen
tru a da cît mal multe produse peste plan.

Printre filatoarele fruntașe în lupta de a 
da fire in cantitate cît mai mare și de o 
calitate superioară sînt și tinerele Vicol 
Elisabeta, Tulercă Ioana, Șerban Aglaia și 
altele care dau peste plan în medie 37-81 
kilograme fire de calitate superioară.

HUNEDOARA (de 
la corespondentul nos
tru). — In cadrul în
trecerii ce se desfă
șoară în cinstea Con
gresului partidului,

muncitorii de la filatura Lupeni au raportat 
zilele acestea partidului o nouă victorie: în
treprinderea și-a îndeplinit sarcinile din ca
drul primului plan cincinal. La această vic
torie tinerii au contribuția lor. Dintre cele 
32 de brigăzi de tineret, 12 au fost confir
mate ca brigăzi fruntașe în întrecerea socia
listă. Peste 200 de tineri, ce fac parte din 
brigăzi, dau produse în contul anilor vii
tori. Printre ele se numără utemistele Cîr- 
lea Ioana de la secția depănat și utemista 
Suta Anuța de la secția răsucit, care lu
crează în contul anului 1957.

Datorită muncii pline de avînt a întregu
lui colectiv productivitatea muncii pe întreg 
cincinalul a crescut cu 10,5 la sută fața 
dg sarcina planificată.

Azi va fi străpuns tunelul
BICAZ (de la trimișii noștri).
încă o împușcătură și inima muntelui va fi străpunsă. Clipa 

marii întilniri așteptată de 4 ani s-a apropiat. Prin peretele gros, 
acum de 1,50 m. își face drum unul din ultimele sfredele de pă
truns.

Ieri după retragerea burghiului, minerii din echipa Pașca Ga- 
vrilă, de la tunel-intrare, au avut o nouă surpriză: din 
zid a apărut un bilețel. Era primul mesaj prin munte în locul dis
cuțiilor telefonice de pînă acum. Prin el minerii din echipa iui 
Ștefan Roman, de la tunel-ieșire, trimiteau tovarășilor lor sfaturi 
despre felul cum să pregătească mai bine terenul in vederea ulti
mului asalt.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii hidrocentralei „V. I. Lenin" 
de la Bicaz au pregătit așa cum se cuvine ultimul asalt in vede
rea străpungerii tunelului.

Dacă în tunel acum se fac doar numai cîteva delicate lucrări 
de pregătire a evenimentului, insuflețiți de exemplul minerilor, au 
cuvîntul astăzi muncitorii celorlalte sectoare ale construcției.

Dacă mergem pe firul Bistriței în jos tinerii brigadieri 
dorind să confirme mereu mai mult prin munca lor harnică bu
curia cu care au primit declararea șantierului hidrocentralei ca 
șantier național al tineretului, obțineau noi realizări in excava- 
rea castelului de echilibru și a fundației viitoarei uzine.

O consfătuire a fruntașilor recoltelor bogate

în contul 
anilor viitori

Intr-una din duminicile trecute, în cinstea 
Congresului partidului a avut loc consfătui
rea fruntașilor recoltelor bogate din comuna 
Cîndești, raionul Buhuși. Un număr de 33 de 
țărani muncitori, fruntași ai recoltelor bogate 
s-au întîlnit la căminul cultural din comună 
pentru a-și împărătăși experiența cîștigată în 
ridicarea producției agricole la hectar. Prin
tre cei care au luat cuvîntul au fost și ță
ranii muncitori Gheorghe Acristinei, N. 
Acristinei, I. I. Gîrbea și mulți alții.

Muncind cu multă pricepere pămîntul, 
după metodele înaintate, Gheorghe Acristi. 
nei a obținut de pe un hectar semănat cu 
porumb în cuiburi așezate în pătrat, o can
titate de 3600 kg. boabe. Asemenea recolte 
de peste 3000 kg. boabe porumb la hectar au 
fost obținute de cei mai mulți dintre frun
tașii comunei Cîndești.

Corespondent 
TACHE VASILACHE

hidrocentralei „V. I. Lenin“
In momentul în care transmitem, in fața noastră pe șoseaua 

asfaltată o mulțime veselă se îndreaptă sau iese din magazinele 
excelent aprovizionate. La clubul centrai echipa de artiști ama
tori a șantierului face repetiția generală a unei reușite piese, seri-, 
se de doi tineri profesori de aici — frații Mancaș.

In Bicaz a sosit astăzi din București un mare ansamblu artistic 
compus din 190 de persoane. El repetă acum pe scena modernă a 
clubului central un spectacol special compus pentru constructorii 
hidrocentralei. Tot în incinta clubului central o expoziție documen
tară este aproape gata. Cifrele prezentate aici vorbesc cu putere 
despre amploarea lucrărilor Înfăptuite.
38.500 vagoane de rocă excavată din tunel I

14.500 vagoane de beton turnat la inelele tunelului.
Expoziția este bogată în fotografii. Reproducem una din expli

cațiile lor: „Așa este tunelul, ca o magistrală intr-un oraș mo
dern".

S-a lăsat seara și dinspre Dodeni au apărut mii de puncte lu
minoase încununate de o stea roșie care strălucește astăzi pentru 
întîia oară deasupra muntelui.

La capetele de tunel, constructorii ridică 2 catarge pe care mii- 
ne (astăzi N.R.) fanioanele roșii vor vesti clipa înfăptuirii cu- 
vintului dat in cinstea Congresului partidului. La Bicaz este o 
noapte agitată. Duminică dimineața, străpungerea tunelului.

ROȘIORI DE VE
DE (de la corespon’ 
dentul nostru).

Pînă de curînd, tî- 
năra țesătoare Lucre- 
ția Ciobanu de la fa

brica textilă „Teleorman“ din Roșiori de 
Vede era cunoscută, doar de tovarășii săi 
din secție. Lucra la două războaie, nu în- 
tirzia niciodată și își depășea zilnic norma. 

Acum s-a schimbat însă situația. Lucre- 
ția Ciobanu a ajuns cunoscută și stimată 
de toți muncitorii din fabrică. Fotografia ei, 
alături de a altor tineri, stă la loc de cin
ste pe panoul de onoare al fabricii.

Iată cum s-a întîmplat. La o ședință în 
cadrul căreia muncitorii și-au luat angaja
mente sporite în cinstea Congresului s-a în
scris și ea la cuvînt. Angajamentul ei a fost 
scurt.

„Eu mă angajez să lucrez la 4 războaie" 
— a rostit ea emoționată.

...Lucreția Ciobanu a început să lucreze la 
4 războaie. La început nu i-a fost deloc 
ușor. Ochiul ager al maistrului comunist 
Ilie Ciobanu a ohservaț însă că Lucreția 
are nevoie de ajutor. A urmărit felul în 
care muncește. Deseori după terminarea 
schimbului discuta cu ea și o sfătuia să 
vină dimineața la fabrică cu 10—15 minute 
mai de. vreme. Apoi i-a explicat cum să-și 
organizeze mai bine locul de muncă.

Sfatul comunistului a dat roade. Lucreția 
Ciobanu și-a depășit planul pe luna aceas
ta cu 59 la sută dînd o producție de ca
litate.

La patru 
războaie

Sărbătoarea belșugului
PLOEȘTI (de la corespondentul nostru). 
Colectiviștii din comuna Stllpu, raionul 

Buzău, au sărbătorit de curînd împărțirea 
produselor.

Ei au obținut rezultate deosebite în spo
rirea producției agricole la hectar prin a- 
plicarea agrotehnicii și au executat cu mult 
înainte de termen toate lucrările agricole de 
toamnă, tndeplinindu-și astfel angajamen
tul luat tn cinstea Congresului partidului. 
Anul acesta, tn urma muncii depuse pen

tru o zi-muncă, revi
ne fiecărui colectivist 
clte 9 kg. porumb 
3,830 kg. grîu, 0,500 
kg. ovăz, 1 litru vin. 
1 kg. floarea-soarelui, 
lj640 kg. orz, 1 kg. 
fasole etc. șl clte 3(50 
lei.

Veniturile mari pe care le-au obținut co
lectiviștii pentru zilele-muncă depuse se 
datoresc întăririi continue a gospodăriei. Tn 
munca pentru întărirea economică a gospo
dăriei au contribuit și tinerii colectiviști ca: 
Andrei Ispas, Apostol Aneta și alții. Ute
mista Apostol Aneta, secretara organizației 
de bază U.T.M. din gospodărie, a realizat 
singură anul acesta 140 zile-muncă, situîn- 
du-se printre tinerii fruntași ai gospodăriei, 
împreună cu mama sa, tînăra colectivistă 
a primit la împărțirea veniturilor 4000 kg. 
produse agricole, 250 litri vin, 875 lei și 
multe alte produse. Bucuria împărțirii ve
niturilor a coincis șl cu primirea tn gospo
dărie a familiilor țăranilor muncitori Radu 
Gh. Ene și Nicolae I. Vtjială, care s-au 
convins cu prilejul împărțirii veniturilor, că 
singura cale spre belșug și fericire e numai 
gospodăria colectivă.•--------------------------------------------------

Vești din tara constructorilor comunismului

C' andidata dp partîd Paraschivan Paula și utemista Corgan 
y-' Maria preparatoare de la fabrica de placaj Turnu-Severin 

și-au depășit planul în prima decadă a acestei luni cu 34 și 
respectiv 49 la sută. (Foto Agerpres)

Arături după sistemul Malțev
Pentru obținerea unei produc

ții sporite la hectar, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii gospodă
riilor agricole de stat din 'regiu
nea Suceava au studiat posibi
litățile de aplicare a metodei 
vestitului colhoznic sovietic. — 
om de știință — Terenti Malțev

In toamna aceasta, în cinstea 
Congresului partidului metoda 
Malțev a început să fie expe
rimentată și la gospodăria a- 
gricolă de stat Călinești din ra
ionul Botoșani. Pe tarlaua Stîn- 
cești de la secția Cătămărești. 
tractoristul utemist Pintilie Carp 
a și început să execute cu pu
ternicul tractor „Kirov" de 80 
cai putere, arături la o adîncime

de 45—50 cm. în numai cîteva 
zile, el a reușit să are o supra
față de 14 hectare din cele 25 
hectare planificate.

Pentru a dovedi superioritatea 
acestei metode agrotehnice îna
intate, pe lotul martor în supra
față de 25 hectare s-a executat 
arătură de toamnă la o adînci
me de 23—25 cm. In primăvara 
anului viitor urmează să se în- 
sămînțeze pe aceste suprafețe 
culturi păioase și prășitoare că
rora li se vor aplica aceleași lu
crări agricole, urmărindu-se re
zultatele metodei Malțev în mod 
comparativ.

Corespondent 
GHEORGHE URSU

23 de întreprinderi din regiunea lași 
și-au îndeplinit cincinalul

însuflețiți de dorința de a întîmpina Congresul partidului cu 
noi victorii in producție, muncitorii din 23 de întreprinderi din re
giune au îndeplinit sarcinile ce le reveneau din planul cincinal, 
în ultimul timp au terminat cincinalul fabrica „Textila Roșie" din 
Iași și Depoul C.F.R. Pașcani.

23 de întreprinderi au vărsat pînă la 1 noiembrie îa Banca de 
stat acumulări socialiste peste plan în valoare de 14.795.000 lei.

Graficele oglindesc noi depășiri. Colectivul Atelierelor C.F.R. 
„Ilie Pintilie" Iași, de pildă, a îndeplinit planul producției valo 
rice pe anul 1955 la 15 noiembrie, înscriind de la începutul anului 
și pînă la 1 noiembrie economii de materiale in valoare de aproape 
2 000.000 lei. La Atelierele C.F.R. Pașcani se lucrează acum în 
contul lunii iulie 1957. In primele 10 luni ale anului, la aceste ate
liere prețul de cost a fost redus cu 9,6 la sută față de cel plani
ficat.

In cinstea Congresului partidului mișcarea inovatorilor a luat o 
"mare extindere, in ultimele 3 luni, numărul inovatorilor d;n în

treprinderile regiunii Iași a crescut cu peste 25 la sută față de 
aceeași perioadă a anului trecut, iar numărul inovațiilor acceptate 
și aplicate în ultimele 3 luni a crescut cu aproape 1.000 față de 
perioada corespunzătoare a anului trecut.

în cinstea Congresului XX al P. C. U. S.
Cu un nestăvilit entuziasm luptă tineretul sovietic pentru tra

ducerea în viață a hotărîrilor Partidului Comunist. In aceste zile, 
cînd întreg poporul sovietic întî.mpină cu realizări însemnate cei 
de al XX-lea Congres al P.C.U.S., tineretul, antrenat în întrecerea 
socialistă, se străduiește să dobîndească noi și noi succese în mun
ca sa de zi cu zi.

• In Bașkiria a început exploatarea unor noi zăcăminte de pe
trol. Primeie au trecut la forajul puțului, brigăzile formate din 
comsomoliști și tineri conduse de Alex. Țirkov și Ki-ril Guzov. 
Aceste brigăzi și-au depășit sarcinile anuale încă de la începutul 
lunii decembrie. Pentru succesele însemnate obținute, multi tineri 
a>u fost distinși cu Diplome de onoare ale Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.S.A. Bașkiria.

• Constructorii de la uzina de construcții de mașini „I. V. Stalin“ 
din Novo-Kramatorsk lucrează în prezent la executarea unor noi 
mașini și mecanisme puternice ca de pildă excavatorul pășitor 
„EȘ—6—60“ a cărui cupă are o capacitate de 6 metri cubi, iar

brațul are o lungime de 60 de metri. Greu
tatea excavatorului atinge 550 tone.

• Colectivul de muncitori de la uzina de 
rulmenți „L. M. Kaganovici“ din Moscova 
și-a îndeplinit înainte de termen sarcinile 
ce-i reveneau în cadrul celui de al cincilea 
plan cincinal. Numai în primele 9 luni din 
acest an, colectivul a economisit 1495 tone 
metal și peste 7 milioane kilowați-ore ener
gie electrică.

O Comsomolișlii și tineretul de la uzina 
„Krasnogvardeeț“ din Leningrad lucrează cu 
avînt pentru îndeplinirea angajamentului 
luat în cinstea Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S. : de a obține pînă la sfîrșitul anu
lui o producție peste plan în valoare de 
4.500 000 ruble.

Aparate 
de televiziune 

în casele 
colhoznicilor

In raionul Roșcinski 
din apropierea Lenin
gradului, mulți col- 
hoznici au aparate 
proprii de televiziune. 
Anul acesta și-au 
cumpărat aparate tî- 
năra legumicultoare 
E. Saburina din col
hozul „Victoria“ și 
alții.

Uneori seara, în 
casa lui N. S. Gordeev 
președintele colhozu
lui „K. E. Voroșilov“ 
se adună multă lume. 
Vecinii lui Gordeev se 
strîng pentru a urmări 
programul stației de 
televiziune din Lenin
grad.

Și colhoznicii care 
se găsesc departe de 
casă au posibilitatea 
de a urmări progra
mele de televiziune. 
Crescătorii de vite din 
colhozul „Grănicerul 
roșu", care se află cu 
vitele in tabără, de
parte de colhoz, se 
strîng în fiecare seară 
în jurul aparatului de 
televiziune „Avan- 
gard" pe care l-a pus 
la dispoziția lor con
ducerea colhozului.

Numărul celor care 
și-au cumpărat anul 
acesta aparate de te
leviziune este în ra
ion de două ori mai 
mare în Comparație cu 
anul trecut.

Un nou film studioul de filme 
sovietic d!n ,M°scova- ••Mo” 

film , lucrează în pre
zent la turnarea filmului în culori „Volnița“ 
după romanul cu același titlu al lui F. Glad- 
kov. Filmul este o evocare a vieții nespus de 
grele a muncitoarelor de la marile pescării, 
în cadrul căreia reies, în contrast cu carac
terul vătășiței, minunatele trăsături de ca
racter ale acestor femei oprimate.

Locurile unde s-a petrecut acțiunea „Voi- 
niței" nu se mai găsesc astăzi în aceeași 
stare. Nici orașul Astrahan, nici pescăriile 
nu pot fi folosite pentru filmat — vechiul 
oraș, vechile pescării nu mai există. Astăzi, 
Astrahanul s-a transformat într-un oraș 
mare, bine amenajat. Operatorii au fost ne 
voiți să „construiască“ singuri și vechiul 
Astrahan și fostele pescării.

Majoritatea actorilor care se produc în 
acest film sînt tineri care au absolvit de 
curînd Institutul Unional de Cinematogra
fie ca : R. Nifontova (în rolul Nastasiei), 
T. Koniuhova (în rolul Anfisei), cunoscută 
spectatorilor noștri din filmele „Destinul 
Marinei Vlasenko“, „Jucătorul de rezervă", 
A. Parhomenko, tlnărul cîntăreț A. Eizen, 
laureat al concursului celui de al V-lea Fes
tival al Tineretului și Studenților.

In fața tinerilor artiști stă o sarcină grea. 
Ei trebuie să redea caracterele persona
jelor din romanul lui F. Gladkov In spiritul 
vremurilor descrise de autor. întregul colec
tiv al studioului lucrează cu mare atenție 
la crearea acestui film despre femeile mun 
citoare din vechea Rusie, astfel ca figurile 
eroilor „Volniței" să devină dragi specta
torilor.

La Ceremhovo, centrul bazinului carbonifer din Siberia Răsăriteană, a fost expe
rimentat un nou excavator pășitor, „EȘ.-20-65“. Aceasta este cea mai puternică ma
șină de săpat pămintul din U.R.S.S. Gigantul excavator cîntărește 1500 tone.

El este înzestrat cu sute de aparate electrice. Cupa mașinii cuprinde dintr-odată 
20 metri cubi de pămînt.

In fotografie: excavatorul pășitor ,,EȘ-20-65“.



O nouă victorie:
fabrica de penicilină

Convorbire cu tov. Ioan Rotaru, directorul fabricii de penicilină 
din Moldova

ÎNTREBARE: Care _ 
«ste importanța noii 
fabrici pentru dezvol
tarea industrială a 
Moldovei ?

RĂSPUNS: Tn ca
drul politicii generale 
pe care statul nostru 
democrat - popular o 
desfășoară pentru ri
dicarea neîncetată a L 
regiunilor rămase In 
urmă, Moldova ocupă un loc important. 
Criminala politică dusă de regimul bur- 
ghezo-moșieresc de-a lungul deceniilor a 
lăsat urme adînci în economia acestei re
giuni.

Statul nostru a întreprins în ultimii ani 
o serie de acțiuni menite să valorifice bo
gățiile naturale ale acestei părți a țării, 
creînd aștfel putința unei rapide industria
lizări a ei. Astăzi, după trei ani de la în
ceperea lucrărilor, punem în funcțiune o nouă 
și puternică unitate industrială, fabrica de 
antibiotice, care și-a început activitatea cu 
primul produs — penicilina.

Construcția acestei fabrici aduce după sine 
ridicarea nivelului material și cultural al oa
menilor muncii din regiunea Iași. Necesltă- 
tile create de proiectarea și construcția fa- 
iricii au făcut ca unele unități industriale 

din oraș să se mărească. Astfel, uzina 
electrică a orașului Iași și-a dublat capaci
tatea de producție. S-au întreprins noi lu
crări de canalizare. In apropierea fabricii 
sînt în curs de construcție locuințe pentru 
personalul întreprinderii.

Construcția acestei fabrici n-are însă o 
importanță strict locală. Necesitățile de 
producție ale fabricii noastre au impulsio
nat fabricarea pentru prima oară la noi în 
țară a unor produse chimice ca : fosfat 
disodic, azotat de amoniu, sulfat de man- 
gan etc.

ÎNTREBARE: Care a fost ajutorul sovie
tic în proiectarea și construcția fabricii?

De curlnd a intrat în funcțiune prima 
fabrică de penicilină din țara noastră. 
In dorința de a înfățișa cîteva aspecte 
ale muncii pline de abnegație duse de 
către constructorii fabricii de penicilină 
din Moldova, un redactor al ziarului nos
tru s-a adresat tovarășului Ioan Ro- 
taru, director al fabricii, cu rugămintea 
de a răspunde la cîteva întrebări:

VEȘTI BUNE
Noi purtători ai insignei G.M.A.

Tinerii din satul Tărtăria, ra
ionul Orăștie, sînt dornici ca 
pe piepturile fiecăruia să strălu
cească insigna G.M.A.

Așa se explică faptul că 33 de tineri și-au 
trecut cu succes ultimele probe obțlnînd in
signa G.M.A. gradul I, iar alți șase se pre
gătesc pentru obținerea insignei G.M.A. gra
dul II.

Printre purtătorii acestei insigne se nu
mără tinerii ’ țărani muncitori: Pătruț A- 
vram, Nistor Maria, Sîntea Ioan, Nistor Ni
colae și alții.

Un sprijin serios l-au primit tinerii din 
partea organizației A.V.S.A.P. prin tovară
șul Pădureanu Traian.

Corespondent 
TRIFAN IACOB

Vizitînd 
„Expoziția 
agricolă 

regională 
din Timișoara

Diplomele fruntașilor 
recoltelor bogate

a

tineretul. Dintre aceștia 
un mare număr pro
vine din rîndul absol
venților diferitelor 

școli medii tehnice: de 
chimie, de mecanică, 
de energetică. Fără 
îndoială, cunoștințele 
lor erau însă insufi
ciente față de cerințele 
procesului tehnologic. 
De aceea, conducerea

fabricii a organizat cursuri de specializare. 
După o perioadă îndelungată de cursuri teo
retice, cursanții au fost supuși unui examen, 
pe baza căruia 
ritele locuri de 
nice care aveau 
a fost înființată 
tibiotice care a 
măr de 58 oameni. In această școală au fost 
predate lecții la un nivel superior, astfel că 
absolvenții pot rezolva astăzi cele mal di
ficile probleme.

S-ar mai puțea adăuga faptul că în do
rință de a avea în permanență cadre cu o 
înaltă calificare, pe lîngă fabrică funcțio
nează o școală de chimie cu durata de 3 
ani, care s-a deschis în toamna acestui 
cu un număr de 200 elevi.

Centrală telefonică automatizată
au fost repartizați în dife- 
muncă. Pentru cadrele teh- 
la bază studii universitare 
o școală superioară de an- 
fost frecventată de un nu-

-------- -- La Hunedoara a fost dată în
/\ ./ / funcțiune cu două luni înainte 
//''''y/ de termen o nouă centrală tele- 

fonică.
Din partea sectorului de mon

taj au contribuit la această realizare tova
rășii Andreescu Gheorghe, Luca losif, 
Ioan și alții.

Acum, telefonistele supraveghează cu 
jă aparatura complect automatizată a 
centrale telefonice.

Dieu

gri- 
noii

an

de 
fa-

Corespondent 
ANATOLIE PANIȘ

RĂSPUNS: Ca în orice domeniu, expe
riența sovietică a fost hotărîtoare în proiec
tarea și construcția acestei fabrici. Ceea ce 
trebuie subliniat de la început este înalta 
tehnicitate a proiectului, sinteză a celor mai 
moderne cuceriri în acest domeniu. Exigen
ța proiectanților sovietici, dorința lor sin
ceră de a pune la dispoziția oamenilor mun
cii din țara noastră o fabrică modernă, i-a 
făcut să nu considere munca lor terminată 
odată cu aprobarea proiectului, ci din con
tră, să aducă modificări pe parcurs, în func
ție de noile progrese realizate între timp în 
acest domeniu.

Ajutorul sovietic în construcția acestei fa
brici a fost multilateral. Din Uniunea So
vietică a sosit o brigadă formată din 25 
specialiști care au lucrat cot la cot cu con
structorii romîni la amenajarea fabricii. Din
tre acești constructori cărora aș dori și pe 
această cale să le exprim recunoștința noas
tră, vreau să remarc pe inginerii Barmencov, 
candidat tn științe, laureat al Premiului 
Stalin, Kașițina, laureată a Premiului Sta- 
lin, Iurkov, de două ori Erou al Muncii 
Socialiste, și alții.

Procesul tehnologic al fabricii este pe de- 
antregul automatizat. Aceasta, datorită ma
șinilor de înaltă precizie sosite din Uniunea 
Sovietică.

Randamentul lor este excepțional.
Ele vor asigura o calitate superioară pe

nicilinei noastre.
Tn sfîrșit, nu pot încheia acest capitol fără 

să vorbesc despre cei șase ingineri romîni 
care și-au perfecționat studiile în cadrul ce
lor mai moderne fabrici de penicilină din 
Uniunea Sovietică. Aceștia, după ce au do, 
bîndit o înaltă specializare, ș-au întors la 
fabrică și ocupă în prezent funcții de răs
pundere în cadrul diferitelor secții.

ÎNTREBARE: Cum a fost asigurată 
către conducere punerea în funcțiune a 
brici! în cinstea Congresului partidului.?

RĂSPUNS: Vestea convocării celui de-al 
doilea Congres al partidului nostru a dat 
un impuls deosebit lucrărilor pe șantier. E- 
forturile comune ale specialiștilor sovietici 
și ale personalului romîn au fost îndreptate 
spre finisarea lucrărilor de interior, spre a- 
menajarea sectoarelor productive. După ce 
în cinstea zilei de 7 Noiembrie sala compre- 
soarelor și centrala termică au intrat în 
proba tehnologică, atenția noastră a fost 
îndreptată spre sectoarele 1 și II. Greutățile 
n-au lipsit. Dimpotrivă. Cu toate acestea în
treg corpul de muncitori și tehnicieni care 
deservește fabrica n-a pregetat nici o clipă 
să-și jertfească chiar și clipele de odihnă 
pentru a termina lucrările la timp. Nu exa
gerez dacă afirm că în ultima perioadă, cea 
mai grea, datorită febrilității și nerăbdării 
de a vedea rezultatul concret al eforturilor 
depuse timp de trei ani — s-a muncit eroic. 
Nu este unicul caz întîmplat pe șantier, acela 
al inginerului Paftală Gh.. care timp de o 
săptămînă încheiată n-a părăsit incinta fa
bricii, socotindu-se direct răspunzător de a- 
sigurarea liniilor de alimentare cu acetat 
de butii, ale sectorului de extracție și puri
ficare. *' 1

Spiritul acesta de abnegație a fost carac
teristic întregului colectiv.

Ca de obicei, în fruntea acțiunilor au stat 
comuniștii. Comunistul doctor Tudose Con
stantin a izbutit să pregătească în labora
tor un produs foarte important pentru fa
bricația noastră, pe care altfel ar fi trebuit 
să-l importăm din străinătate.

Urmînd exemplul comuniștilor, tinerii de 
pe șantierul nostru au muncit eu dragoste 
în ciuda unor greutăți provocate de gerurile 
aspre. Merită să fie evidențiâți inginerii Ma- 
teescu Gh.,. Weis Louis, Pali Cârmii, Si- 
mion Ion, lăcătușul Kohn Moise și alții.

Astăzi, avem marea satisfacție de a ve
dea eforturile noastre răsplătite: 
fiole cu prețiosul medicament au luat 
depozitelor. De nopțile nedormite nu 
amintim. Gîndul că am îndeplinit
dată de partid ne încălzește sufletele. Fără 
îndoială, mai avem multe de făcut chiar a- 
cum, după intrarea în producție a fabricii.

Pentru anul 1956 este prevăzută termina
rea clădirilor ș| montarea instalațiilor pen
tru producerea streptomicinei și a altor spe
cialități antibiotice.

Datoria pe care o avem față de oamenii 
muncii care așteaptă de la noi penicilină de 
o calitate superioară, ne îndeamnă spre noi 
victorii.

A reușit la concursul 
.Iubiți cartea”
Maria Ardeleanu, salariată a 
sfatului popular raional Lipova, 

cărțile prevăzute în 
„lu-

a citit 
regulamentul concursului 
biți cartea“. S-a prezentat apoi 

pentru examinare în fața comisiei raionale. 
Răspunsurile clare și precise pe care le-a dat 
au dovedit cu prisosință temeinicia cu care 
tovarășa Ardeleanu s-a pregătit în cadrul 
acestui concurs. Ca răsplată a muncii de
puse, comisia raională i-a înmînat prima 
insignă „Prieten al cărții“ din acest raion.

Corespondent 
PETR1LA PETRU

Pe curînd,
Ia Inaugurarea patinoarului

Tinerii amatori ai sporturilor de 
iarnă de la Școala profesiona
lă veterinară din Rădăuți lu
crează de zor la amenajarea u- 
nui teren de patinaj.

Pînă noaptea tîrziu îi poți găsi pe utemîș- 
tii M. Popescu, A. Moroz, Dumitru Posteu
că, Aurel Rotaru lucrînd de zor pentru a 
termina terenul.

Corespondent 
ILIE POPESCU

primele 
drumul 
ne mai 
sarcina

ÎNTREBARE: Cum a 
fificarea cadrelor ce vor 
brică, ț!n?ndu-se seama 
procesului tehnologic ?

RĂSPUNS : Tn cadrul
mai mare procent de muncitori îl formează

fost asigurată ca- 
lucra tn noua fa
de complexitatea

fabricii noastre cel

...O hală mare, îm
podobită cu drapele 
roșii și tricolore, pe 
frontispiciul căreia 
scrie: „Expoziția a- 
gricolă regională Ti
mișoara“...

La intrare, în partea stîngă, un plug de 
lemn, iar pe perete o pictură care înfăți
șează un vechil biciuind un bătrîn iobag. 
Mărturii ale unei lumi apuse despre care 
tînăra generație află din cărți și, din po
vestirile bunicilor. Primul stand care ur
mează, reprezintă „Pregătirea cadrelor". Ma
terialul expus aici (manuale de specialitate, 
instrumente de laborator, soiuri noi de plan
te obținute de studenți în cadrul cercurilor 
științifice etc.) arată condițiile moderne în 
care sînt pregătiți în regiune tinerii noștri 
ingineri agronomi și mecanizatori, cadrele 
de nădejde ale agriculturii socialiste.

Probele de sămînță și graficele din stan
dul următor oglindesc eforturile depuse de 
cercetătorii din stațiunile experimentale din 
regiunea Timișoara în vederea obținerii 
unor noi soiuri de plante mai rezistente, 
mai productive, unor metode superioare de 
lucrare a pămîntului. La stațiunea experi
mentală a I.C.A.R.-ului din Lovrin, de 
exemplu, hibridul de porumb obținut prin 
încrucișarea soiului Romînesc de Studina 
cu Lester-Phister a dat anul acesta o pro
ducție de 7.850 kg. la hectar. La Cenad 
s-au obținut 2445 kg. floarea soarelui (soiul 
Jdanovj la hectar.

Un colț deosebit de Interesant: „Propa
ganda agricolă“. Broșuri și grafice. Jos, o 
fîșie de pămînt bine mărunțit, așa cum 
trebuie să arate un ogor bine lucrat, îm
părțită în mai multe parcele. Tn prima par
celă se arată cum Se produc răsadurile în 
ghivece nutritive și cum se plantează. Tn 
cea de a doua, plantarea cartofilor în Cui
buri așezate în pătrat, apoi semănarea po
rumbului în cuiburi așezate în pătrat, a 
griului în rînduri dese șl în rinduri încru
cișate. Tn sfîrșit, ultimul Compartiment cu
prinde trei știuleți de porumb așezați în 
vîrfurile unui triunghiu format dintr-un 
șnur; tn două colțuri, părinții: Romînesc 
de Studina și Phister, iar în cel de al trei
lea colț, hibridul, mai sănătos și mai voi
nic decît părinții lui.

Urmează apoi standul mecanizatorilor și 
cel al cerealelor. Peste boabele aurii din 
saci și de pe postament sînt presărate multe 
diplome. In sectorul individual, premiul 
I a fost acordat țăranului muncitor Goröc- 
sak Emeric din satul Moșnița Nouă, care 
a obținut cea mai bună recoltă de grîu din

sectorul individual. Dintre gospodăriile co
lective, cele mal bune rezultate la cul
tura griului le-a obținut gospodăria „Mi- 
ciurin“ din Jimbolia. De pe 740 hectare a 
obținut o producție medie de 2227 kg. la 
hectar, iar de pe iotul semincer în suprafață 
de 21 hectare a obținut 3176 kg. la hectar.

La producția de porumb, premiul I a fost 
obținut de gospodăria colectivă „Viață 

. nouă“ din comuna Sînmarfinu Sîrbesc, care 
a recoltat 2.385.000 kg. de pe 520 hectare, 
iar de pe 107 hectare a obținut o produc
ție medie de 5.000 kg. boabe la hectar.

Dintre țăranii muncitori cu gospodării 
individuale cele mai bune rezultate la cul
tura porumbului le-a obținut Secula Simio- 
nescu din Checea.

în regiunea Timișoara sînt mulți pomi- 
cultori care au cules anul acesta însemnate 
cantități de fructe. La standul Viticulturii 
și Pomiculturii, deasupra unei grămezi de 
mere — o diplomă pe care o mînă a cali
grafiat : Premiul I: Nicolae Miloș din co
muna Domașnea 7.650 
1,02 hectare livadă. A 
de 85 kg. fructe la un ]

Rezultatele obținute 
de pe ogoarele regiunii 
rea animalelor și pasărilor 
de frumoase.

Colectiviștii din gospodăria „23 August“ 
din Foeni au obținut de la cele 335 găini 
Leghorn pe care le are, 55.236 ouă. Crește
rea animalelor a luat în regiunea Timișoara 
un avînt deosebit, 
și pînă astăzi, tn 
numărul porcilor a 
al păsărilor cu 145 
1050 la sută, iar al 
semifină, față de anul 1953, cu 39 la sută.

Odată cu dezvoltarea șeptelului, statul a 
venit în ajutorul țărănimii muncitoare în- 
ființînd noi dispensare și spitale veterinare. 
Astfel, din 1950 și pînă acum, 
dispensarelor a crescut de la 20 
s-au înființat 3 spitale veterinare.

Roadele culese de pe ogoarele 
rlilor, colective au fost și ele mai mari de la 
un an la altul și au îndestulat casele co
lectiviștilor care au muncit bine. De pildă 
colectivistul Simion Meici din gospodăria 
colectivă fruntașă pe regiune „Grivița 
Roșie“ din Cărpiniș, pentru cele 877 zile 
muncă efectuate cu cei 3 membri ai familiei 
sale, a primit numai ca avans 2192 kg. 
grîu, 8770 kg. porumb, 7893 lei și altele.

Expoziția agricolă regională din Timi
șoara oglindește în mod grăitor și instruc
tiv realizările obținute de oamenii muncii 
din agricultură, din regiune, demonstrînd 
totodată superioritatea gospodăriilor agri
cole colective, calea sigură spre belșug.

N. SIMIONESCU
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Timișoara

In Editura de stat 
pentru literatură politică

a apărut:
In colecția „în ajutorul celor ce urmează 
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I kg. fructe de pe 
obținut o producție 

pom.
de oamenii muncii 

Timișoara în crește- 
sînt tot atît

Din 1952, de exemplu 
gospodăriile colective 

crescut cu 108 la sută, 
la sută, al stupilor cu 

oilor cu lînă fină șl

Noi săli
Tn cinstea celui de al 2- 

lea Congres al P.M.R., vor 
fi puse la dispoziția mase
lor largi de 
țara noastră 
grafe.

spectatori din 
noi cine mato-

numărul 
la 52 și

gospodă-

Tinerii Stau de vorbă 
cu foști luptători 

din ilegalitate
La Pitești

(De la corespondentul nostru).
Pe întreg cuprinsul regiunii Pitești au loa 

în cinstea celui de al II-lea Congres al par
tidului, numeroase întîlniri ale comuniștilor 
și luptătorilor ilegaliști cu oamenii muncii 
din fabrici și de pe ogoare, cu elevi din 
școli.

Aceste întîlniri dau posibilitatea oameni
lor muncii și elevilor să cunoască cele mai 
importante acțiuni din munca și lupta dusă 
de partid.

întîlniri de acest gen au avut loc în ra
ionul Costești la GA.C. Mozăceni, Ia S.M.T. 
Costeștl, la G.A.S. Izvoru șl casa de cultură 
din Costești unde tovarășul Tălăngescu Mi- 
hai a vorbit în fața celor peste 600 partlcl- 
panți despre mișcarea muncitorească în pe
rioada anilor 1930-1944.

In cadru! acestor Întîlniri oamenii muncii 
și-au manifestat dorința de a cunoaște cum 
și-a organizat partidul lupta în anii regimu
rilor burghezo-moșierești.

Asemenea întîlniri au mai avut loc în raio
nul Curtea de Argeș și în orașul Pitești.

La întîlnirea cu comunistul Gheorghe 
Barîcă, activist al Comitetului Regional de 
partid au fost prezențl peste 1200 oameni.

Participanții Ia aceste întîlniri pe lîngă 
alte aspecte din lupta ilegală a partidului 
au aflat cum a fost pregătit și realizat ac
tul istoric de la 23 August 1944 de comu
niști, greva muncitorilor de la Grivița din 
1933, cum era difuzată printre muncitori 
presa Ilegală de partisț, cum se făcea legă
tura dintre conducerea de partid și celulele 
de partid și cum Iși desfășurau comuniștii 
munca de partid in închisori.

în Valea Jiului

(De la corespondentul nostru).
Zilele acestea în Valea Jiului au loc nu

meroase întîlniri ale tineretului cu comu
niștii care au luptat in ilegalitate. In ora
șul Petroșani sute de tineri din marile în
treprinderi, Instituții șl șantiere s-au întîlnit 
cu tovarășul Kerekeș Bela luptător din ile
galitate. El a evocat momente din lupta 
partidului comunist și a U.T.C. din Valea 
Jiului în perioada organizării și desfășu
rării marilor lupte greviste din 1929, precum 
și despre acțiunile întreprinse atunci de co
muniști și uteciști.

După întîlnire, tinerii au vizionat filmul 
„Rețeaua morțli“.

Tinerilor din școlile orașului Petroșani 
le-a vorbit comunistul ilegalist Măgureanu 
Ion( muncitor la uzinele de utilaj minier.

de cinematograf în tata
Pînă la 20 decembrie vor 

fi inaugurate 12 cinemato
grafe, la București, Oradea, 
Lonea, Mangalia, Fetești etc. 
De asemenea, la București, 
Simeria, Orșova, Reșița, O-

dorhei și tn alta localități 
vor fi redeschise 10 cine
matografe complect renova
ta.

(Agerpres).

CONSTRUCȚII
corespon- 

Nu de 
orașului 

noi loca-
- ____ tineretu

lui, în cartierul muncitoresc 
Drăgășani un magazin 
O.C.L. Alimentara, Iar în 
piața Avram îancu un ma
gazin de desfacerea florilor. 
Acestea slnt cîteva din rea-

NOI
taARAD (de 

dentul nostru).— 
mult, în centrul 
au fost deschise 
luri: Cofetăria

Il2ărlle Sfatului popular oră
șenesc Arad în tnttmpinarea 
Congresului partidului. în 
lunile octombrie și noiem
brie au fost construite a- 
proape 10.000 metri pătrați 
de străzi noi, asfaltări de 
drumuri etc. Tot tn această 
perioadă pe străzile cartiere
lor muncitorești Șega. Oră-

dițtea și Gal a fost mărită 
rețeaua Curentului electric cu 
tncă 2 km. Acum slnt tn 
construcție localul unul res
taurant și bufetului „Ex
pres" In centrul orașului, a 
unui bufet tn cartierul Dră- 
gășani, a unui magazin ali
mentar și o hală de piață 
lîngă uzinele textila „.30 
Decembrie".

----------------------Răspuns la întrebările cititorilor---------------------- 
Necesitatea dezvoltării cu precădere 
a producției mijloacelor de producție

Politica Partidului Muncitoresc Romîn de 
construire a socialismului în țara noastră 
se întemeiază pe Cunoașterea legilor obiec
tive de dezvoltare a societății.

Astfel, cunosctnd că dezvoltarea cu pre- 
cădere a produc:iei mijloacelor de produc
ție este o necesitate obiectivă în opera de 
construire a socialismului, partidul a mobi
lizat și mobilizează poporul muncitor la 
crearea, în primul rînd, a unei puternice 
industrii grele cu pivotul ei —. industria 
constructoare de mașini.

Tn ce constă necesitatea obiectivă a dez
voltării cu precădere a producției mijloace
lor de producție?

Societatea omenească nu poate exista fără 
producerea necontenită a bunurilor necesare 
existentei membrilor ei. Pe măsură ce bu
nurile produse sint consumate, este nece
sară înlocuirea lor cu alte produse. De aceea 
pentru dezvoltarea continuă a societății 
procesul de producție trebuie mereu reluat, 
iar această reluare trebuie să aibă loc la 
o scară mereu lărgită. întreaga produc
ție socială se împarte în două sec
toare principale: sectorul I — al producției 
mijloacelor de producție (care cuprinde in
dustria extractivă, siderurgică, metalurgică, 
industria chimică, industria constructoare de 
mașini și sectorul II — al producției mijloa
celor de consum.

Tn scopul lărgirii producției trebuie să e- 
xiste dinainte mijloacele de producție supli
mentare necesare pentru extinderea produc
ției în anul respectiv, trebuie să fi fost pro
duse deja mașinile, uneltele și materia primă 
necesară pentru producerea unei mai mari 
cantități, atît de mijloace de producție, cît 
și d» mijloace de consum.

„Pentru a lărgi producția... — scria Lenin 
— trebuie produse mai întîi mijloace de

„Scînteia tineretului“
Tag. 2-a 11 decembrie 1955 

producție,~ iar pentru aceasta trebuie, prin 
urmare, lărgit sectorul care produce mijloa
ce de producție“. Creșterea cu precădere 
producției mijloacelor de producție în com
parație cu producția obiectelor de consum 
în reproducția lărgită. Lenin a numit-o lege 
economică.

*
Reproducția lărgită în socialism are loc 

pe baza noilor legi economice care apar în 
urma naționalizării principalelor mijloace 
de producție ca: legea economică funda
mentală a socialismului, legea dezvoltării 
planice, proporționale a economiei națio
nale etc.

Tn țara noastră, în perioada de trecere de 
la capitalism la socialism, în condițiile exis
tentei si dezvoltării continue a sectorului 
socialist au început să acționeze noile legi 
specifice socialismului. De aceea, sectorului 
socialist din economia țării noastre îi esfe 
proprie o reproducție lărgită de tip socialist 
și creșterea cu nrecădere a producției mij
loacelor de producție.

Creșterea cu precădere a producției mijloa
celor de producție este determinată în pri
mul rînd de cerințele legii economice fun
damentale a socialismului. Scopul legii eco
nomice fundamentale a socialismului și anu
me satisfacerea maximă a nevoilor de trai 
materiale și culturale mereu creseînde ale 
întregii societăți nu poate fi atins decît prin- 
tr-un singur mijloc și anume: prin creșterea 
si perfecționarea necontenită a producției pe 
baza tehnicii celei mai înalte, ceea ce presu
pune în primul rînd tocmai creșterea și per
fecționarea producției mijloacelor de produc 
ție Pentru a crea cît mai multe produse 
pentru consum trebuie să existe mai întîi 
mașinile cu care să poată fi produse aceste 
bunuri de consum — mașini necesare indus
triei ușoare și agriculturii Ori aceste ma
șini sînt produse tocmai de industria grea. 
Se vede limpede deci cum decurge de aici 
necesitatea economică a dezvoltării cu pre
cădere (mai rapidă) a producției mijloacelor 
de producție, a industriei grele, în țara 
noastră.

Consecventa politică dusă de către partid 
și guvern de dezvoltare cu precădere a in 
dustriei grele, de dezvoltare într-un ritm 
accelerat a industriei constructoare de ma
șini, se dovedește a fi — prin marile suc
cese obținute ■— pe deplin justă. Astfel, în
tr-un timp relativ scurt, în perioada primu
lui plan cincinal, industria constructoare de 
mașini a crescut cu 280 la sută, iar această 
creștere a contribuit la un puternic avînt 
în industria extractivă, chimică etc. Produc
ția de petrol s-a dublat în anii cincinalului 
ajungînd pînă la 10.560.000 tone; producția 
de fontă a crescut în aceeași perioadă cu 
80 la sută, iar cea de oțel a ajuns în 1955 
la 785.000 tone. A luat o mare dezvoltare 
industria electrotehnică și producția de ener
gie electrică care a crescut de aproape 4 ori 
față de 1938. In anul 1954 greutatea speci
fică a industriei grele a Crescut pînă la 60 
la sută din volumul total al producției in
dustriei socialiste.

Ceea ce caracterizează dezvoltarea furtu
noasă a industriei grele în țara noastră în 
ultimii ani este — în afară de refacerea și 
înzestrarea cu utilaj modern a unor ramuri 
industriale existente — crearea unor întregi 
ramuri industriale noi, în special industria 
constructoare de mașini și electrotehnică. 
In cursul cincinalului industria construc
toare de mașini a pus în fabricație 250 
tipuri de mașini, utilaje, aparate me
canizate etc. Industria petroliferă a fost în
zestrată în întregime cu utilaj modern pro
dus în țara noastră. Industria carboniferă a 
fost înzestrată cu nenumărate mașini și uti
laje noi, gradul de mecanizare a muncii în 
această Industrie depășind de peste 3 ori 
nivelul anului 1950. Diferite ramuri indus
triale au fost înzestrate cu astfel de mașini 
și utilaje produse în țara noastră ca : ti
puri noi de mașini-unelte, cazane cu aburi 
de mare presiune, compresoare de aer, rul
menți, turbine de 3000 kw., motoare Diesel 
cu explozie pînă la 100 C.P. etc.

Tn anii care au trecut de la naționaliza
rea industriei, s-au construit în țara noastră 
96 Uzine, 15 termocentrale șl hidrocentrale, 

s-au reconstruit și s-au dezvoltat alte a- 
proape 200 de întreprinderi.

Succesele importante realizate pe calea 
dezvoltării cu precădere a industriei grele și 
a introducerii tehnicii noi a făcut posibilă 
dezvoltarea continuă a industriei ușoare și 
alimentare, precum și dezvoltarea agricul
turii. Astfel, în comparație cu anul 1950, oa
menii muncii au primit în acest an (1955) 
de 2 ori mai multe țesături de bumbac, de 
2,7 ori mai multe țesături de lînă, de 2,1 ori 
mai multă încălțăminte. In ansamblu se 
poate spune că în anii cincinalului industria 
bunurilor de consum, înzestrată cu utilaj mo
dern și-a dublat producția ceea ce a dat po
sibilitatea trecerii la începutul anului 1955 
la comerțul desfășurat, prin desființarea 
cartelelor. Realizările dobîndite pe linia dez
voltării continue a economiei naționale au 
permis de asemenea înfăptuirea tn acest an 
a două reduceri de prețuri.

Toate acestea arată limpede cum aprovi
zionarea mai bună . a populației, ridicarea 
continuă a nivelului de trai al oamenilor 
muncii sînt asigurate, în primul rînd, pe 
calea dezvoltării industriei grele, temelia 
temeliilor economiei naționale, izvorul bu
nei stări a poporului.

Datorită dezvoltării industriei ■ grele, și 
în special a industriei constructoare de ma
șini, a putut fi înzestrată în mod deosebit 
din punct de vedere tehnic și agricultura, 
creîndu-se baza tehnico-materială pentru în
tărirea și dezvoltarea continuă a sectorului 
socialist din agricultură, pentru sporirea 
producției agricole. Un număr de 16 mari 
uzine au fo6t profilate exclusiv pentru con
strucția de mașini și unelte agricole. Astăzi 
agricultura țării noastre dispune de aproa
pe 30.000 tractoare (unități convenționale), 
peste 12.000 semănători cu tracțiune meca
nică, 6.000 seCerători-legători etc.

Necesitatea creșterii cu precădere a pro
ducției mijloacelor de producție este deter
minată și de acțiunea legii dezvoltării pla
nice, proporționale, a econoniiei naționale. 
Prin planurile de stat care oglindesc această 
lege se asigură o justă corelație între sec
torul I și sectorul II al economiei națio
nale, precum și creșterea cu precădere a 
sectorului I față de sectorul II. Partidul ne 
învață că trebuie să se păstreze continuu 
justa corelație între cele două sectoare ast
fel ca sectorul II să nu rămînă prea mult 
în Urmă Ceea ce ar crea disproporții în eco
nomia națională, împiedicînd însăși dezvolta
rea industriei grele. Pentru lichidarea unor 
astfel de disproporții se poate ivi necesitatea 
să se asigure dezvoltarea mai rapidă pentru 
un timp a unor ramuri ale sectorului II, 
rămase In urmă. Dar chiar în aceste pe

rioade, industria grea continuă sa rămînă 
fundamentul dezvoltării întregii economii, 
condiție principală pentru lărgirea produc
ției bunurilor de larg consum, a producției 
agricole, pentru ridicarea nivelului de trai 
material și cultural al celor ce muncesc. 
Politica partidului nostru de dezvoltare cu 
precădere a sectorului I, se oglindește în fap
tul că în primii patru ani ai cincinalului, pro
ducția mijloacelor de producție a crescut cu 
101,4 la sută, iar cea a bunurilor de consum 
cu 82,1%.

In stabilirea dezvoltării armonioase a ra
murilor economiei naționale se ține seama 
de faptul că creșterea mai rapidă a produc
ției mijloacelor de producție duce la dez
voltarea tuturor ramurilor economiei națio
nale, creează condiții pentru introducerea pe 
scară largă a celei mai noi tehnici în în
treaga economie și pe această bază, poate 
fi ridicată continuu producția și productivi
tatea muncii.

Ca urmare a politicii partidului nostru de 
dezvoltare a industriei grele, clasa munci
toare, clasă conducătoare a statului își con
solidează pozițiile economice și crește nume
ricele. Temelia puterii populare în țara noa
stră, alianța între clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare, se consolidează prin a- 
ceea că industria grea asigură înzestrarea 
agriculturii cu mașini și unelte perfecționate 
etc., prin aceea că dezvoltarea industriei 
greie și ușoare contribuie la extinderea 
schimbului între sat și oraș. De asemenea, 
industria grea asigură întărirea pozițiilor 
sectorului socialist în economia țării, gră
bește victoria socialismului asupra capitalis
mului în întreaga economie națională.. Dato
rită dezvoltării puternice a industriei grele 
se întărește continuu statul nostru demo
crat-popular, se întărește capacitatea sa de 
apărare.

_ Crearea unei industrii grele proprii, în spe
cial a industriei constructoare de mașini, a 
întărit pozițiile economice și independența 
țării noastre care pînă mai ieri era nevoită 
Să importe 95 la sută din aceste mașini cu 
prețul greu al înrobirii economice și politice 
de către imperialiști. Succesele obținute sub 
conducerea partidului de către poporul nos
tru muncitor în opera de indus’trlalizare so
cialistă a țării ne îndreptățesc să afirmăm 
cu mîndrie că țara noastră s-a transformat 
dintr-o anexă agrară a statelor imperialiste 
într-o puternică țară industriai-agrară în 
plină dezvoltare.

Toate acestea dovedesc justețea liniei po
litice a partidului și perspectivele largi pen
tru dezvoltarea mai departe a țării noastre 
pe drumul socialismului.

Un factor de primă importanță în obți

nerea acestor realizări tl constituie multila
teralul ajutor sovietic, precum și dezvolta
rea colaborării economice cu țările lagărului 
democrat-popular.

Uniunea Sovietică a pus la dispoziția țării 
noastre instalații industriale complexe, pre
fabricate și materii prime pentru construcția 
unor întreprinderi industriale. Coordonarea 
planurilor economice ale țărilor de demo
crație populară mărește posibilitățile unei 
strinse Colaborări pe linia dezvoltării indus
triei grele, temelia economiei oricărei țări 
care construiește socialismul. Existența co
laborării și diviziunea socialistă internațio
nală a muncii intre țările lagărului socia. 
list creează posibilitatea ca fiecare țară să 
dezvolte în mod Special, acele ramuri din 
industrie pentru Care există Condiții favo
rabile în țara respectivă, resurse de materii 
prime, experiență acumulată, cadre speciali
zate. Aceasta contribuie la obținerea unui 
avînt economic general

Cel de al 21ea plan cincinal va pune noi 
sarcini pe linia ridicării nivelului tehnic a! 
producției.

La îndeplinirea măreței sarcini date de 
partid -— dezvoltarea neîntreruptă a in
dustriei grele și a îhtregli economii națio
nale — tînăra generație a patriei noastre 
poate și trebuie să aducă o contribuție im
portantă. Tineretul trebuie sa particine la 
lupta întregului popor condus de partid 
pentru sporirea acumulărilor socialiste nrin 
creșterea neîntreruptă a productivității 
muncii, prin introducerea unui sever regim 
de economii, prin reducerea sistematică a 
prețului de Cost al producției.

Succesele obținute de tineret pe șantiere, 
în uzine, fabrici și pe ogoare dovedesc că 
tinerii pot aduce un aport tot mai însemnat 
la lupta poporului pentru construirea sociaț. 
lismului.

îndeplinirea măreței sarcini a dezvoltării 
continue a industriei grele cere ca din rîn- 
durile tineretului să se formeze noi și noi 
cadre de muncitori și specialiști calificați, 
capabili să ttiîflUiaSCă mașinile moderne șt 
să obțină succese mai mari în sporirea pro
ductivității muncii. Mobilizați de către or
ganizațiile U.T.M., tinerii trebuie să-și ridi
ce mereu calificarea profesională, însușln- 
du-și cu perseverență tehnica nouă, să fie 
in primele rînduri, la aplicarea experienței 
înaintate a fruntașilor în nroducție.

l.uptfnd cu elanul specific tinereții în ca
drul întrecerii socialiste pentru obținerea a 
tot mai multe acumulări, socialiste, tinere
tul ya contribui direct la dezvoltarea indus
triei grele, chezășie ă construirii Victorioase 
a Socialismului în patria noastră.

STELA CERNEA



Sesiunea științifică a Institutului de Istorie a Partidului 
de pe lingă C.C. al P.M.R. în cinstea Congresului 

al 2-lea al P.M.R.
Tn zilele de 8, 9 și 10 decembrie s-au 

desfășurat lucrările sesiunii științifice or
ganizate în cinstea celui de al 2-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc Romîn de 
către Institutul de Istorie a Partidului de 
pe lingă C.C. al P.M.R. Sesiunea științifică 
a fost consacrată celei de a 10-a aniversări 
a Conferinței Naționale a Partidului Comu
nist Romîn, din octombrie,, 1945.

Lucrările sesiunii au fost deschise de tov. 
C. Pîrvulescu.

A urmat prezentarea referatelor:
1. — Situația internațională tn ajunul 

Conferinței Naționale <a P.C.R. (Gheorghe 
Matei și facob Adam), 2. Situația econo
mică din tară in preajma Conferinței Națio
nale a P.C.R (M. Tomescu și G. Lanyi) • 
3. Situația politică din țară înaintea Con
ferinței Naționale (23 August 1944—octom
brie 1945) (A Roman) .

In legătură cu sarcinile fixate de Confe
rința Națională a P.C.R. au fost prezentate 
comunicări privind :

4. Refacerea economică a țării (E. Hu- 
tira și G. Badrus). 5. Transformarea Romi- 
ni ei dintr-o țară înapoiată. într-o țară in 
dustrial-agrară (Popa Gherasim). 6. întă-

Pregătmd aaunarea: „Mulțumim din inimi partidului“

Zeci de pionieri la lucru
Cînd ai muncit din tot sufletul, cu toate 

puterile, aj dorința firească, de Ioc lipsită de 
modestie, să arăți oamenilor rezultatele 
muncii tale. Pionierii din București au în
vățat cu rivnă, au strîns zeci de mii de ki
lograme de fier vechi, au organizat multe 
acțiuni interesante.— toate acestea în cinstea 
Congresului partidului. Dorința lor este ca 
la adunarea cu tema „Mulțumim din inimă 
partidului", cele mai frumoase realizări să 
fie aduse la cunoștință delegaților tuturor 
unităților din Capitală. Cîte nu se fac pen
tru aceasta !

Pionierii cîtorva școli din Capitală pregă 
tesc, în colaborare, revista vorbită „Fapte de 
pionier". Vor vorbi despre succesele lor la 
învățătură, despre interesantele vizite făcute 
în fabrici, la muzee și expoziții, despre adu
nările cu diverse teme ținute în școli $i des
pre multe peripeții, uneori amuzante, tntîm- 
plate la strîngerea fierului vechi sau a «ti 
cluțelor, la plantarea puieților sau în acțiu
nile de Înfrumusețare a școlilor. Naialia 
Stancov, una din delegatele unității de pio
nieri nr. 8 din raionul „23 August" s-a pre
gătit de acum să povestească reprezentan
ților pionierilor din București cum au izbutit 
pionierele din școala ei să obțină succese 
însemnate la învățătură. Pionierii cercului de 
istorie de la Palatul pionierilor au vizitat

Campionatul de șah al R. P. R-
Ultima rundă din eadrul campionatului de 

șah al R.P.R. a atras sîmbătă seara în aula 
bibliotecii Centrale Universitare un număr 
record de spectatori. Sute de iubitori ai șa
hului au venit aici să asiste la partidele 
care urmau să decidă pe învingătorii turneu
lui. După cum se știe. înaintea celei de a 
19-a runde șase jucători se aflau la egalitate 
de puncte și luptau cu șanse egale pentru a 
cuceri titlul de campion.

Astfel cel de al 8-!ea campionat de șah 
al R.P.R. a luat sfîrșlt, dar campionul nu va 
fi cunoscut de cît tn urma unui meci turneu

Intîinirsa de Supte clasice dintre reprezentativele R. P. R. și FinMsi
Sîmbătă seara, în sala sporturilor de la 

Floreasca echipa reprezentativă de lupte cla
sice a R.P.R a întîlnit puternica reprezen
tativă a Finlandei în fața experimentaților 
luptători finlandezi, apreciați printre cei mai 
buni din lume reprezentanții țării noastre 
s-au comportat peste așteptări repurtînd o 
frumoasă victorie cu scorul de 5-—3 în mod 
deosebit s-au remarcat Francisc Horvath, 
care în limitele categoriei cocoș l-a învins 
detașat la puncte pe Tauno Jaskari. De ase
menea V Bu'arca (categoria semi mijlocie), 
la primul său meci internațional a luptat 
cu mult curaj și a întrecut ia puncte pe 
Heikki Lehto. O frumoasă impresie a lăsat 
luptătorul finlandez Veikko Lahti. Concurînd 
la categoria semigrea el a întrecut prin tuș 
pe Ovidiu Forai.

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

Informații
® Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la 

moartea marelui artist dramatic romîn C 
Nottara, duminică, ora 18. Va avea loc în 
str. Aristide Briand nr. 9. dezvelirea unei 
plăci comemorative.

© Sîmbătă la amiază s-a întors in Capi
tală tov. Stellan Moraru, vicepreședinte al 
Consiliului Central al Sindicatelor care a 
participat la Praga la sesiunea conducăto
rilor Uniunilor internaționale sindicale și 
a membrilor Biroului executiv al Federației 
Sindicale Mondiale

• Simbătă au părăsit Capitala îndreptin- 
du-se spre R.P.D. Coreeană, dr. Ilie Ga 
vrileț, secrctâr științific al Institutului de 
cercetări zootehnice, și Ștefan Nicolae, di
rector al stațiunii experimentale pomicole 
Voinești. pentru a ține conferințe și a face 
schimb de experiență în cadrul acordului 
cultural dintre țâra noastră și R.P.D. Co
reeană.

0 Vi-neri seara a părăsit Capitala tov. Ion 
Dobre, președinte al C.C. al Sindicatului 
muncitorilor din industriile petrol, chimie și 
gaz metan, îndreptîndu-se spre Berlin spre 
a participa la ședința Uniunii Internaționale 
a Muncitorilor din Industria Petrol-Chimie

SpecfraceSels «fie azi
CINEMATOGRAFE: Anna Zaccheo — 

Patria, București, Gh. Doja ; La revedere, 
domnule Grock — Magheru, Lumina ; Giu
seppe Verdi — Republica, I. C. Frimu, Fiii- 
mon Sîrbu, Miorița; Fata mexicană — în
frățirea intre popoare, Elena Pavel ; Cățe
lușul buclucaș — M. Eminescu; Pentru 14 
vieți — Central ; Lillotnfi — Victoria ; FH- 
dolin — Tineretului ; Actualitatea în ima
gini, Pictorul Aaivazovski, Secretul frumu
seții, Sportul sovietic nr. 7/1955, Epurașul 
Curajos — Timpuri Noi ; Muzică și dragoste 
— Al. Popov, 1 Mai ; Nunta — 8 Martie ; 
Este vinovat Ed. Martin? — Vâsile Roaltă; 
Mînăstirea din Parma — Cultural -, Moște
nire însîngerată — Unirea ; Zvăpăiata — C. 
David, 23 August ; N-a dansat decît 0 
vară — Al. Sahia ; Nesterka cel isteț —• 
Flacăra; Bancnota de 1.000.000 lire sterline 
—< T. Vladimirescu ; Căderea Emiratului — 
Carpați ; Maciovia — Arta ; Brutarul din 
Valorgue — Munca ; într-o primăvară la 
Budapesta — Moșilor; Spre țărmuri noi — 
r- Conca Simo, Grivita. 

rirea alianței clasei muncitoare cu țărăni
mea murtcioare, baza regimului de demo
crație populară (N. Lupu și O. Ciurea). 7. 
Aplicarea învățăturii marxist-leniniste în 
problema națională (P. Pruneanu și E. 
Robotos). 8. Lupta pentru întărirea și dez
voltarea puterii populare (Al. Tănase și N. 
Lupan). 9. Problemele construcției de par
tid dezbătute la Conferința Națională din 
Octombrie 1945 (P. Niculescu-Mizil).

La dezbaterea referatelor au luat cuvîn
tul : N. Constantinescu, Al Tănase, Gheor- 
ghe Matei, Ervin Hutira, Mihail Frunză, 
P. Lucaci, S. Știrbu, T. Iordăchescu, Ștefan 
Voicu, Gh. Haupt, Ion Berceanu, A. G. 
Vaida, Mihai Gheorghe Bujor, Ion Ce- 
terchi, Vaslle Varga, Nicolae Munteanu, 
Maria Covaci. Eliza Campus. Traian Udrea, 
Victor Rață, Gh Badrus, Mihail Roller.

La sesiune au participat activiști de partid 
și de stat, membri ai Academiei R.P R., pro
fesori de la facultățile de specialitate din 
invățămîntul superior de partid, profesori 
universitari, cercetători științific) ai institu
telor Academiei R.P.R. și ai institutelor de 
Învățămînt superior de stat din București, 
Iași, Cluj, Galați, Tg. Mureș, Timișoara etc 

(Agerpres)

Institutul de Istorie a Partidului. Acum unul 
dintre ei se pregătește să ia cuvîntul în 
adunare și să povestească lucrurile intere
sante pe care le-a văzut acolo. Tot la Pala
tul pionierilor se pregătește o frumoasă ex
poziție de lucrări executate în cinstea Con
gresului partidului, la cercul mîinilor înde 
mînatice de la palat și In școli. Printre obiec
tele expuse se Va găsi o reușită machetă a 
închisorii Doftana.

Micii „scriitori“ au lucrat și ei, în lunile 
care au trecut, Cu pana inspirată de această 
idee. S-au născut versuri calde, scurte po
vestiri scrise din Inimă, închinate partidului. 
Cele mai bune vor fi citite în adunare... Cine 
va avea această cinste ?

Delegații la adunare au primit ieri o veste 
care i-a bucurat: Vor vizita muzeul Doftanei. 
Maria Rotaru, Elena Anghel și Crizantema 
Munteanu, delegatele pionierilor de la Școala 
elementară de 7 ani nr. 70 fete, aproape că 
nu ascultă recomandările instructoarei cu 
privire la ciorapi groși, pulovere, mănuși, 
fulare... C.e dacă-i frig, ele vor vizita tnîine 
Doftana. Cîte emoții vor avea... Tn rîndul 
școlarilor însă bucuria este și mai mare. Cei 
care vor vizita Doftana și Vor primi cravata 
roșie în locurile Unde n-a răsunat în trecut 
cîntec vesel de copii, nu vor putea Uita nici
odată acest eveniment.

suplimentar la care vor participa Ion Bă
lanei, Victor Ciocîltea și A. Gunsberger.

Clasamentul final al campionatului are ur
mătoarea înfățișare: 1-3. V. Ciocîitea, I. 
Bălanei, A. Gunsberger 11‘A puncte; 
4-6. Halic, Rădulescu, L Szabo 11 puncte; 
7-8. Urseanu, Ghițescu lOi/a puncte; 9-12. 
Troianescu, Reicher, G. Alexandfescu, Costea 
10 puncte; 13. Drimer 9 puncte; 14-15. Voi- 
culescu, CrețulesCu 8i/a puncte; 16-18. Sa- 
marian, SeimeanU, BreazU 71/2 puncte; 19. 
R. Alexandrescu 7 puncte; 20. RusenescU 
6 puncte.

în limitele categoriei muscă reprezentam 
tul nostru D Pîrvulescu a cîstigat fără lupta 
deoarece finlandezul Reljo Nykanen a dej 
pășit greutatea. Totuși cei doi sportivi au 
susținut O fniîlntre amicală, cafe a revenit 
lui Pîrvulescu la puncte.

Alte rezultate tehnice ; categ. pană : 
RaunO Makțnen (Finlanda) întrece la puncte 
pe Ion PopesCu (R.P.R ); categ. ușoâră ! 
Dumitru Cuc (R.P.R.) învinge lâ puncte pe 
Kyosti Lehtonen (Finlanda); categ. mijlocie: 
Viljo Punkari (Finlanda) dispune la puncte 
de Marin Belușicâ (R.P.R.); categ. grea: 
Lazăr Bujor (R.P.R.) cîștigă la puncte în 
fața lui Kalervo Rauhala (Finlanda).

Nil control al reînarmăriî,
ci control al dezarmăriiPrivirile celor care răsfoiau paginile re

vistei americane „United States NeWS- and 
Wond Report“ erau atrase în urmă cu cî- 
teva săptămîni de o ilustrație originală în 
felul ei. bătrînul „unchi Sam" înzorzonat 
cu benzi de mitralieră, ținea în mîini bom
be și grenade; jobenul îi era înlocuit cu 0 
cască. Bine echipat, gata de luptă. Deasupra 
desenului, ca titlu, se afla reclama : „For-, 
țele armate — Cel mai mare buSiness al 
Americii". Amănunte? în explicației în 
ultimii cinci ani, în S.U.A. S-âu cheltuit 
în scopuri militare 124 miliarde de dolari. 
In 1955. profiturile monopolurilor america
ne au atins un nivel record — se arată in
tr-un tabel alăturat. Pe spinarea cui ? A- 
cest lucru nu-1 mai spune revista america
nă, dar nu e un secret — a milioanelor de 
oameni simpli.

Pentru miliardarii și milionarii — profi
torii direcți ai cursei înarmărilor — aceasta 
nu poate decît să stimuleze și mai mult 
setea de aur și de sînge. Perspectiva unei 
renunțări la cursa înarmărilor, ar face ca 
săgeata ce ar coborî de pe graficul de pro
fituri să le spulbere visurile. Ei spun: at
mosfera încordată trebuie menținută — și 
exponențil politicii marilor rechini ai finan- 
ței se dovedesc a fi slujitorii lor devotați. 
Acest lucru e Cît se poate de evident în 
rezolvarea uneia dintre problemele care 
frămîntă în cel mai înalt grad popoarele 
— problemă dezarmării.

Problema dezarmării a căpătat o și mai 
mare actualitate îri prezent dat fiind că ea 
a constituit obiectivul dezbaterilor în Comi
tetul Politic ăl Adunării Generale O.N.U 
Discuțiile din cadrul Comitetului Politic al 
O.N.U. Câte s-au terminat ieri au arătat 
pe de o parte poziția clara, realistă a po
liticii U,R.S,S. și pe de altă parte poziția 
lipsită de orice logică și dorință de înțe
legere a puterilor occidentale.

Poziția Uniunii Sovietice este cît se poa
te de limpede. In propunerile sale ea por
nește de la faptul că principala sarcina în 
domeniul dezarmării este realizarea unor 
măsUri practLe, îndreptate spre încetarea 
cursei înarmărilor, spre salvarea popoare
lor de primejdia unui război atomic. Tot
odată U.R.S.S. a făcut propuneri construc
tive privind controlul internațional asupra

Vizita conducătorilor sovietici în Kașmir
SRINAGAR 10 (Ager pres). — TASS 

transmits: tn dimineața zilei de 10 decem
brie, N. A. Bulganin ■. și N. S. Hrușciov tn- 
soțiți de primul ministru al Kașmirului, 
G. M. Bahși, au vizitat la Srinagar un ma
gazin de stat care vinde produse ale me
seriașilor din Kașmir. Oaspeții au admirat 
o expoziție de broderii artistice, șaluri, co
voare, bijuterii, gravuri și sculpturi tn 
lemn. Sadar-i-riisatul luvaradj Karan Singh 
a oferit la reședința sa un dejun tn cinstea 
tovarășilor Bulganin și Hrușciov.

La dejun au participat persoanele care-i 
tnsofesc pe N. A. Bulganin și N. S. Hruș
ciov în călătoria lor tn india, iar din partea 
Kașmirului — membri ai guvernului tn 
frunte cu primul ministru G. M. Bahși și 
funcționari guvernamentali superiori.

în timpul dejunului Sadar-l-riisatul șt 
N. A. Bulganin au rostit cuvtntări. Sa
dar-i-riisatul a salutat călduros pe oaspeți

Cuvîntarea lui N. A. Bulganin
In cuvîntarea sa de răspuns, N. A. Bulga

nin a spus printre altele :
Sadâr-i-riisat 1
Vă mulțumim din toată inima pentru pri

mirea caldă și cordială, pe care ne-ați fă
cut-o pentru cuvintele de salut pe care le-ați 
rostit aci la adresa noastră. Am acceptat cu 
satisfacție Invitația de a vizita Kașmirul.

Oamenii sovietici cunosc bine cultura bo
gată și originală a Kașmirului, care a dat 
Indiei mulți oameni de știință, istorici, scrii 
tori, oameni politici șl oameni de artă remar
cabili.

în Uniunea Sovietică sînt foarte apreciate 
operele harnicilor și talentaților meseriași din 
Kașmir. Noi nu ne-am înșelat în această 
privință. Astăzi vizitînd expoziția de articole

Cuvîntarea primului ministru 
la Srinagar la

Luînd cuvîntul la 10 decembrie, la Srina
gar, primul ministru al Kașmirului, G. M. 
Bahși a spus printre altele:

Cu un sentiment de profundă satisfacție 
salut din toată inima pe excelențele voastre 
în numele poporului din Jammu și Kașmir,

Veacuri de-a rîndul Kașmirul a primit os-
-------------------- ----- ----------------- -&■----------------------------------------------

Hotărîrea C.C. al Partidului celor ce murarne din Ungaria 
în legătură cu devierea de dreapta în literatură

BUDAPESTA 10 (Agerpres). - M.T.I 
transmite: La 10 decembrie ziarul literar 
ungar „Irodalmi Ujsag" a publicat hotărî 
rea Comitetului Central al Partidului celor 
ce muncesc din Ungaria în legătură cu de
vierea de dreapta în literatura Ungară con
temporană.

In hotărîre' se subliniază Că o serie de 
poezii, nuvele și articole literare consacrate 
țărănimii oglindesc și sprijină păreri de mic 
proprietar, străine căii socialiste de dezvol
tare. Unii scriitori, se spune în hotărîre, 
au uitat că trebuie să slujească poporul.

Comitetul “Central al Partidului Celor ce 
muncesc din Ungaria, se spune în conti
nuare în hotărîre, a constatat că în prezent 
oportunismul de dreapta se manifestă în 
forma cea mai periculoasă, fățiș și organi
zat în domeniul literaturii. Trebuie îmbună
tățită munca ideologică, politică și activi-

Poliția germană de frontieră a preluat paza 
și controlul la frontierele R. D. Germane

BERLIN 10 (Agerpres). — A.D.N, a trans
mis un comunicat al Departamentului presei 
de pe lingă primul ministru al R.D. Germane, 
în care se Spune că începînd de la 1 decem
brie 1955, poliția germană de frontieră poartă 
deplina răspundere pentru paza și controlul 
la frontierele de stat ale Republicii Demo
crate Germane și liniei de centură exterioară 
a Marelui Berlin, preluînd aceste funcțiuni 
care -fuseseră exercitate pină la acea dată 
de trupele armatei sovietice.

Preluarea acestor funcțiuni de către poli
ția germană de frontieră, se spune în co
municat, este în cohformitate cu Tratatul Cu 
privire la relațiile dintre Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste și Republica Demo- 
erată Germană, care a intrat în vigoare la 
6 octombrie 1955 și cu acordul cu privire 
la paza și controlul la frontierele R. D. Ger
mane.

reducerii armamentelor si interzicerii armei 
atomice. Trebuie să subliniem că în dorința 
de a se ajunge la Uri acord, Uniunea So
vietică a ținut seama de propunerile ante
rioare ale statelor occidentale privitoare la 
nivelul forțelor armate și la alte probleme. 
De asemenea nu pot fi trecute cu vedereâ 
unele măsuri practice luate de U.R.S.S, pe 
liniă destinderii, cum ar fi reducerea for
țelor sale armate cu 640.000 oameni sau 
renunțarea la baza militară Porkalla Udd, 
ultima bază militară sovietică pe teritorii 
Străine

Popoarele iubitoare de pace sprijină cu 
căldură politica Uniunii Sovietice, propu
nerile sale constructive care âu drept țel ca 
rezolvarea problemei dezarmării să fie adu
să pe baze reale, prin măsuri efective, prac
tice și nu prin discuții interminabile lipsite 
de sens. De bună seamă, că măsurile luate 
de Uniunea Sovietică nu pot fi considerate 
ca un indiciu al slăbiciunii ei. Consecven
tă politicii sale externe, Uniunea Sovietică 
acționează în conformitate cu năzuințele 
milioanelor de oameni simpli de pe întregul 
glob. Conducătorii sovietici au arătat că 
U.R.S.S. a fost și este pentru reducerea ar
mamentelor, pentru interzicerea armei ato
mice și cu hidrogen. „Dar — a spus tova
rășul N S, Hrușciov —> noi nu Vtem să de
zarmăm unilateral, în timp ce statele occi
dentale își intensifică înarmarea. Ar fi stu
pid dacă ne am pomeni cil puterile slăbite 
in fața forțelor agresive, dacă n-am putea 
frîna încercările nebunești ale imperialiști
lor de a dezlănțui un nou război“.

Poziția Uniunii Sovietice este așa dar cît 
se poate de logică și ea servește cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

Nu același lucru se poate spune despre 
poziția statelor occidentale.

în mod cu totul diferit, puterile occiden
tale nu numai că nu fac nici un fel de e- 
forturi pentru a veni în întîmpinarea pozi
ției Uniunii Sovietice, ci refuză pur și sim
plu să consfințească acordul în acele ches- 

In numele poporului și guvernului din 
lamma și Kașmir.

După dejunul oferit de Sadar-i-rlisat, pri
mul ministru al statului, G. M. Bahși, d 
oferit o recepție tn cinstea oaspeților în 
grădina palatului guvernamental din Sri
nagar. In prezenta a cîtorva sute de cetă
țeni din capitala Kașmirului, primul mi
nistru a adresat un salut tovarășilor Bul 
ganin și Hrușciov.

Tovarășul N. S, Hrușciov a rostit o cu- 
vîntare de răspuns.

Seara, tovarășii Bulganin și Hrușciov în- 
soțiți de primul ministru G. M. Bahși au 
asistat la spectacolul muzical ,.Bondarul șl 
Narcisul" creat pe motive folcloristice de 
compozitorul D. Hath Nadim. Muzica a- 
cestui spectacol a fost compusă tn cinstea 
vizitei tovarășilor Bulganin șl Hrușciov tn 
Kașmir.

ale meșteșugarilor locali ne-am convins încă 
od-’t.ă ctt de înaltă este măiestria lor.

Sîntem convinși că talentatul și harnicu’ 
popor din Ksșmir, împreună cu toate po
poarele din India, va obține noi succese în 
construcția economică și culturală.

Ați remarcat pe bună dreptate, Sadar-i- 
riisat, că colaborarea dintre Uniunea Sovie
tică și India a început să se dezvolte deo
sebit de rodnic în ultima vreme pe baza 
celor cinci principii cunoscute ale coexis
tenței pașnice. Aceste principii nu numai că 
asigură coexistența pașnică și colaborarea 
între țările noastre, dar servesc totodată 
cauza comună a întăririi păcii- și securității 
-popoarelor.

Trăiască prietenia dintre popoarele Indiei 
și Uniunii Sovietice !

Trăiască pacea în întreaga lume !

al Kașmirului G. M. Bahși
10 decembrie
pitalier oameni din Întreaga lume, care au 
vizitat această minunată vale. A fost un 
timp cînd noi Întrețineam, prin Pamir reia 
ții strînse cu multe regiuni ale Asiei centrale. 
Pe atunci exista un schimb comercial și 
cultural care și-a pus pecetea pe viața și 
cultura noastră. SalutîndU-vă astăzi. Profi- 

tatea generală de partid în rîndul scriito 
rilor și oamenilor de artă comuniști. Trebuie 
lichidate opiniile politice, dăunătoare care 
sînt întreținute de dușmani, și paralizează 
activitatea scriitorilor. Trebuie ridicat ni 
velul ideologic și profesional al criticii, 
trebuie desfășurată o critică curajoasă mul 
tilaterală în spiritul marxism-leninismului.

Trebuie întărite organele căre conduc 
nemijlocit viața literară, trebuie îmbunătă
țită munca de partid în cadrul Uniunii 
Scriitorilor.

Comitetul Central al Partidului celor Ce 
muncesc din Ungaria, se spune în încheiere 
în hotărîre, cheamă toâte organizațiile de 
partid și organizațiile Uniunii Tineretului 
Muncitor, pe toți comuniștii să ajute pe 
scriitori să-și lichideze lipsurile legate de 
manifestarea devierii de dreapta în lite
ratură.

Paza la frontierele de sector în Marele 
Berlin este exercitată de Către poliția popu
lară germană.

Paza la frontierele de stat ale R. D. Ger
mane, inclusiv frontierele de sector din Ber
lin, se va exercita pe baza prevederilor 
constituției și legilor R. D. Germane, pre
cum și ținîndu-se seama de prevederile spe
ciale ale acordului cu privire la controlul 
asupra circulației personalului militar și a 
încărcăturilor aparținînd garnizoanelor Fran
ței, Angliei și S.U.A., încartiruite în Berli
nul occidental.

Organelor poliției Germane de frontieră 
Ii s-au dat instrucțiuni ca, în punctele de 
control și de trecere stabilite, să aibă o pur
tare cuviincioasă și corectă față de persoa
nele care trec frontiera. Totodată, acestor 
organe li s-au dat instrucțiuni să combată 
energic și cu hotărîre orice încălcare a su
veranității și legilor R. D. Germane.

tîuni în care s-â ajuns la un punct de ve
dere comun Mai mult încă. îndărătul unei 
perdele de fum, puterile occidentale prefe
ră să abandoneze propriile lor poziții, 
și-și propun sa arunce asupra Uniunii 
Sovietice vina pentru faptul că ele nu do
resc să, ajungă la un acord în problema 
dezarmării. îndepărtarea puterilor occiden- 
taje de la propriile lor poziții anterioare și-a 
găsit expresia într-un proiect de rezoluție 
prezentat în actuala sesiune a O.N.U. care 
nu numai că nu recomandă reducerea ar
mamentelor și interzicerea armelor atomice, 
dar nici nu pomenește măcar de necesita
tea interzicerii acestei arme.

In loc să depună toate eforturile .pentrU 
ca ÎH viitorul cel mai apropiat să fie elabo
rată convenția cu privire la reducerea ar
mamentelor, interzicerea armei atomice și 
instituirea unui control eficace (așa cum 
prevede rezoluția Adunării Generale din 4 
noiembrie 1954 pentru a cărei traducere în 
viață militează U.R.S.S.) — reprezentanții 
puterilor occidentale, propun să se lase la 
o parte această activitate și să examineze 
propunerile privitoare la fotografierea din 
avion și la schimbul de informații.

Prin poziția adoptată, S.U.A., Anglia și 
Franța încearcă să deruteze opinia publică 
internaționa.lă și să semene confuzii în rîn- 
durile acesteia. In declarațiile făcute în 
Comitetul Politic al O.N.U,, unii reprezen
tanți occidentali s-au străduit să facă re
clamă propunerilor americane cu privire la 
fotografierile' din avion și să prezinte în
tr-o lumină denaturată poziția U.R.S.S. în 
problema dezarmării. Tonul l-au dat bine
înțeles diplomații americani, în ședința din 
5 decembrie a Comitetului Politic al O.N.U., 
delegatul S.U.A., Lodge, și-a consacrat a- 
proape în întregime discursul propunerii cu 
privire la fotografierile din avion. Elogiind 
inspecția aeriană din punctul de vedere al 
posibilităților de fotografiere, Lodge nu a 
suflat însă nici un cuVîftt dacă această ins
pecție are vreo însemnătate reală pentru 

tăm de acest prilej pentru a sublinia secu
larele noastre legături culturale și comer
ciale cu popoarele țării dv.

Sîntem fericiți că pentru prima oară se 
pare în istorie, am fost vizitați de oaspeți 
atît de remarcabili din țara vecină — Marea 
Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste. 
Este un eveniment memorabil al timpului 
nostru, care marchează relațiile tot mai largi 
de prietenie și bunăvoință pe care poporul 
năzuește să le stabilească cu toate părțile 
lumii și cu toate popoarele.

Legăturile strînse dintre U.R.S.S. și India, 
bazate pe cele cinci principii mărețe ale coe
xistenței pașnice, insuflă, poporului nostru 
convingerea că primejdia războiului va fi în
lăturată și că zonele care pot genera con
flicte vor ceda treptat locul unor zone de 
înțelegere și prietenie.

Fie ca prietenia dintre popoarele noastre 
să-și croiască calea spre stabilirea unor re
lații mai pașnice și mai fericite în întreaga 
lume. (Aplauze).

Agențiile de presa comunică din:
MOSCOVA — Lordul cancelar al Came

rei lorzilor, Killmoor și președintele Came
rei, Comunelor, Morrison au trimis un me
saj lui A. P. Volkov, președintele Sovietu
lui Uniunii al Sovietului Suprem al U.R.S.S 
prin care invită o delegație a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. să viziteze Anglia.

Ei au trimis un mesaj identic lui V. T. 
Lațis, președintele Sovietului Naționalități
lor al Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Președinții Camerelor Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. au răspuns că acceptă cu multă 
satisfacție această invitație.

NEW DELHI — După cum anunță agen
ția France Presse o delegație militară in
diană va pleca în curînd în Egipt. Pe de 
altă parte se anunță că recent a sosit în In
dia o delegație militară egipteană.

MOSCOVA. — Guvernul sovietic a invitat 
tn mod oficial pe H. K. Hansen, primul 
ministru și ministru al Afacerilor Externe al 
Danemarcei, să viziteze Uniunea Sovietică, 
Primul ministru Hansen a acceptat această 
invitație. Vizita va avea loc în martie 1956.

WASHINGTON — Delegația agricolă ro- 
mînă care își continuă călătoria în S.U.A., 
a vizitat în zilele de 6 șl 7 decembrie cîteva 
întreprinderi din Chicago. La 8 decembrie 
delegația a plecat pe calea aerului la Sap 
francisco. în ziua de 9 decembrie, delega
ția agricolă a vizitat Facultatea de Agro
nomie a Universității California din San 
Francisco.

Generalul 
ger a sosit 
la Sediul 
îmbrăcat în
noului Wehrmacht.

(Ziarele)

Heusin- 
la Paris 
N.A.T.O. 

uniforma

Nimeni 
recunoaște 
uniformă.

nu mă va 
în noua

Desen de
MITELBERG

(Din ziarul „L’Hu- 
manité")

încetarea cursei înarmărilor. Totodată el a 
trecut sub tăcere problemă condamnării mo- 
ral-politice a folosirii armei atomice. Mai 
mult, Lodge a încercat mistificînd prevede
rile Cartei O.N.U. să declare legală folo
sirea armei atomice.

Intervențiile reprezentanților Angliei și 
Franței au mers pe aceeași linie.

Intervențiile avocățești ale diplomaților 
occidentali, poziția lor, nu a făcut decît să 
demaște lipea de dorință a acestora de a- 
înceta cursa înarmărilor. Reprezentanții 
U.R.S.S. la O.N.U. au arătat în mod Clar 
că traducerea în viață a propunerii privi
toare la schimbul de informații militare și 
fotografierea din avion nu ar elibera nici
decum popoarele de teama urttii atac prin 
surprindere și nu ar contribui la întărirea 
încrederii între State. Dimpotrivă, ea ar 
duCe la accentuarea neîncrederii reciproce 
și la agravarea încordării internaționale, 
tovarășul N. S. Hrușciov a explicat făptui 
că controlul propus de puterile apusene 
este inacceptabil, dat fiind că în fond ei 
nu rezolvă problema dezarmării. lmagîha- 
ți-yă — a Spus tov. N. S. Hrușciov — că 
avioanele americane Vor începe să zboare 
deasupra Uniunii Sovietice, iar avioanele 
sovietice deasupra S.U.A. Căre va fi folosul? 
Avionul zboară și aviatorul vede, ici un 
oraș, colo un sat, ici trupe, iar mai încolo 
niște uzine. Să presupunem că vom vedea 
la americani un mare număr de aerodroame; 
înseamnă că va trebui să tragem următoa
rea concluzie: și, noi trebuie să ne ridicăm, 
pentru a nu rămîne în urmă, și să mai 
construim cîteva aerodroame. La rîndul lor, 
americanii vor vedea și ei și vor spune de 
asemenea că trebuie să aibă și mai multe 
aerodroame, avioane sau poate și altceva, 
înseamnă — a arătat tov. N. S. Hrușciov 
— că dacă am accepta o asemenea propu
nere nu se va ajunge decît la cursa înar
mărilor.

Nu e greu de constatat astfel că puterile 
occidentale se pronunță nu pentru controlul 
dezarmării, ci pentru controlul asupra înar
mării care continua și deci ele se prezintă 
drept adepte ale cursei înarmărilor. Inten
țiile puterilor occidentale pot fi deduse de 
altfel cu ușurință dacă ne referim și la 
unele declarații recente făcute de oameni 
politici cu răspundere. Astfel, mareșalul de 
aviație Basil Embry, comandantul forțelor 
militare aeriene ale blocului ttord Atlantic 
din Europa Centrală — a subliniat că „răz
boiul atomic cere date tiol Șl precise de re
cunoaștere asupra locului unde urmează să

In Consiliu! de securitate 
ai O.N.U,

NEW YORK 10 (Agerpres). — La 10 
decembrie, Consiliul de securitate a luat in 
discuție propunerea cu privire Ia admiterea 
tn ONU a celor 18 state, care după cum s-a 
anunțat, a fost adoptată cu o majoritate de 
90 Ia sută de Adunarea Generală a ONU.

Președintele Consiliului, Munroe (Noua 
Zeelandă), care a deschis ședința, a cerut 
adoptarea propunerii de admitere a celor 18 
state, declarînd că Consiliul de securitate 
are datoria să țină seama de opinia expri
mată de majoritatea covlrșitoare a Adună
rii Generale.

Delaunde (Peru), Dixon (Marea Britanie), 
Sobolev (Uniunea Sovietică), Alphatid 
(Franța), care s-au succedat la cuvint, au 
cerut de asemenea aprobarea rezoluției.

Delegatul S.U.A., Cabot Lodge, a decla
rat că se va abține de la vei tn privința 
țărilor de democrație populară.

Continuîndu-șl tactica obstracțtonlstă, go- 
mindanistul a reafirmat că se va opune ad
miterii R.P. Mongole.

Lucrările Consiliului de securitate con
tinuă.

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

Lucrările sesiunii Comisiei Dunării
BUDAPESTA 10 (Agerpres). — M.T.I. 

transmite: La Budapesta își continuă lu
crările cea de a 13-a sesiune a Comisiei 
Dunării. La a doua ședință plenară care 
a avut loc la 9 decembrie, V. A. Brîkin, 
membru permanent al Comisiei din partea 
Uniunii Sovietice, a dat citire raportului 
grupului de lucru care se ocupă cu întoc
mirea propunerilor pe marginea dării de 
seamă a directorului aparatului Comisiei 
astipra îndeplinirii planului pe 1955. Sesi
unea a aprobat în unanimitate raportul și a 
luat cunoștință de darea de seamă prezen
tată de directorul comisiei Dunării.

La sesiune a luat apoi cuvîntul K. Hala- 
cev (Bulgaria), directorul aparatului comi
siei, Care a, dat informații despre pregătirea 
propunerilor în vederea unificării metodelor 
de stabilire și reglementare a nivelului Du
nării.

Aresfarea unei banda de spioni 
în R. P. Chineză

PEKIN 10 (Agerpres). — China Nouă 
transmite: Potrivit relatărilor presei chi
neze, organele securitilțil publice ale Repu
blicii Populare Chineze au descoperit în sep
tembrie ă.c. o organizație de spionaj. La a- 
restarea conducătorului acestei organizații— 
episcopul Gun Pin-mei și a principalilor 
membri ai acestei organizații au fost găsite 
documente care dovedesc intențiile crimina
lilor de a crea o largă rețea de spionaj 
pe teritoriul Chinei și de a pregăti o lovi- 
tură de stat contra-revoluționara.

fie trimisă această âfmă de o forță uriașă 
pentru ca ea să provoace cît mai multe pa
gube“. După cum a anunțat ziarul „New 
York Times" din 3 decembrie, generalul 
Maxvell Taylor, șeful statului major al ar
matei americane, a declarat că „pentru pu
terea sporită de foc și pentru forță distru
gătoare a armelor moderne este extrem de 
necesar un serviciu de recunoaștere mai 
bun și o mobilitate mai mare'1. Pe bună 
dreptate în ședința din 7 decembrie a Co
mitetului Politic al O.N.U. șeful delegației 
sovietice, V. V. Kuznețov, a arătat că dacă 
aplicarea propunerilor cu privire la foto
grafierile din avion și la schimbul de in
formații militare nu va fi legată de înce
tarea cursei înarmărilor, această propunere 
ar putea fi folosită fără doar și poate de 
cercurile militare agresive care urzesc pla
nuri de pregătire și de dezlănțuire a Unui 
nou război.

Prin urmare, poziția occidentală rezumată 
în cuvintele „să inspectăm fără a dezarma“, 
nu este decît o batjocorire a bunului simț și 
a năzuințelor popoarelor.

Puterile occidentale nu vor putea Ignora 
la infinit cererile popoarelor. In numeroase 
țări, în rîhdurile opiniei publice la amploa
re Curentul în favoarea interzicerii armelor 
de exterminare în masă. Propunerea Indiei 
la O.N.U., de pildă, de a se pune capăt ex
ploziilor atomice este elocventă în a arăta 
starea de spirit a popoarelor din Asia. în 
timp ce delegația sovietică a venit în întîm
pinarea propunerii indiene Cohsiderînd că 
adoptarea acesteia de către Adunarea Gene
rală va constitui un pas important pe calea 
înlăturării primejdiei unui război atomic, 
unii parteneri ai politicii S.U.A au califi
cat-o în Comitetul Politic al O. N. U. ca 
„ireală".

Talleyrand obișnuia să spună că diplo
maților li s-a dat graiul pentru ca să-și as
cundă gîndurile. Dar iată că nu e posibil 
acest lucru întotdeauna. în cazul nostru, 
faptele sînt prea evidente pentru ca diplo
mații din occident să-și ascundă mașinațiu- 
nile, să se dezică de răspunderea ce le re
vine că pînă acum nu s-a putut realiza a- 
cofdul așteptat de întreagă orhenite dornică 
de pace cate cere teduCetea armamentelor 
și interzicerea artneî atomice.

D. MIHAIL
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pentru China populară
destinație: Siuician. 
Destinatar: Electro-

Țara: China. Stația de 
Calea ferată: Cijencijousc. 
central „Pin-din-San".

0 partidă jucată în finala 
campionatului R. P. R. de șah 

pe anul 1955
Apărarea Caro-Kann

Alb: Th. Ghițescu
Negru: E. Rusenescu

1. e4 c6 2. d4 d5 3. e: d5 c : d5 4. c4 
(Cunoscutul atac al maestrului sovie
tic Panov) 4... e6 5. Cc3 Cf6 6. Ng5 
Ne7 7. Cf3 Cc6 (Era mai bine rocada) 
8. Tel d : c4 9. N : c4 0-0 10. 0-0 
Cb4 (Planurile celor două părți sînt 
acum următoarele: negrul caută să 
tragă folos de pe urma slăbiciunii pio
nului alb d4, iar albul caută să se fo
losească de superioritatea sa în centru 
pentru a organiza un atac) 11. Ce5 
Cbd5 12. Df3 Cb6 13. Nd3 Cfd5 14. 
Dh3 f5 15: N : e7 D: e7 16. C: d5 C: d5 
17. Nc4 Td8 18. Tfdl (Negrul a parat 
amenințări imediate, dar poziția piese
lor albe este totuși mai bună — negrul 
are greutăți cu dezvoltarea nebunului 
c8 și a turnului a8) 18... Td6 19. Da3 
Dd8 20. N : d5 T: d5 21. Td3 Nd7 22. 
h3 Nb5 23. Tg3 T: d4 (Pionul slab d4 
a căzut dar albul dispune încă de a 
menintări tactice periculoase) 24. Db3 
Td5 25. Dc3 (Amenință Cc61) 25... 
De7 26. f4 Tae8 (Acum sau la mutările 
următoare negrul ar fi trebuit să joa
ce h7—h6) 27. Rh2 Td6 28. Da5 *' “ 
29. D.- a7 (Albul și-a recîștigat pio
nul) 29... Ne4 30. Dc5 Dd8 31. Dc7 " 
menință mat la g7) 31... Te7? 
observă combinația următoare) 32. D : 
d6 1 și negrul a cedat, deoarece după 
32... D: d6 urmează 33. Tc8+ și albul 
cîștigă un turn (33... Te8 34. T: e8+ 
Df8 35. T: f8+).

In hala nouă a Combinatului metalurgic din 
Reșița- se pregătește ambalajul unei noi turbine 
care va pleca spre centralele electrice ale Chinei 
populare; este cea de a cincea turbină pentru 
China.

Turbine pentru export, tractoare, utilaj elec
tric și petrolifer — produse pe care altădată noi 
le importam cu prețul atîtor sacrificii, astăzi le 
fabricam și pentru nevoile noastre și pentru ne
voile țărilor prietene.

Povestea fabricării turbinelor în țara noastră a 
început cu cîțiva ani în tirmă...

...1950. Mai mulți ingineri și tehnicieni, vreo 
200 la număr, din toate specialitățile, au plecat 
în Uniunea Sovietică pentru perfecționare. Printre 
ei se aflau și tinerii Ion Păuna, Ștefan Radu, 
Marin Gușe și Andrei Dane. Au studiat la Lenin
grad și Moscova un an întreg. întorși în țară cu 
un bogat bagaj de cunoștințe, cei 90 ingineri și 
tehnicieni care au fost repartizați la Reșița, au 
început îndată organizarea sectorului pentru fa
bricarea turbinelor — proiectarea și execuția uti
lajului necesar. In frămîntarea pregătirilor, un 
nou ajutor sovietic a sosit la Reșița : un inginer 
specialist în turbine. Cu sprijinul lui, turbiniștii 
reșițeni au lămurit multe probleme grele, compli
cate, firești oricărui început.

Victorie 1 Prima turbină a ieșit din uzină în 
toamna anului 1952 și a fost instalată în țară. 
Dar pînă la cucerirea acestei victorii, muncitorii 
din acest sector au întîmpinat multe greutăți. Nu 
existau la Reșița forje mari cu ajutorul cărora 
să se forjeze rotorii. Se punea problema impor
tării lor. Atunci, la propunerea inginerului Teo
dor Nicolescu, s-a început fabricarea rotorilor cu 
discuri frezate pe ax.

Din toamna anului 1952 și pînă acum a trecut 
multă vreme și multe turbine au fost încărcate 
în vagoane de pe rampa Combinatului și au por
nit spre Hunedoara, spre Brăila și-n alte părți ale 
țării.

Livada tînârâ a unui bătrîn învățător

Nc6

(A-
(Nu

Ca și în celelalte secții și sectoare, șl la secția 
turbine, se ridică necontenit tineri cu o calificare 
înaltă. Unul dintre ei este trasatorul utemist 
Gheorghe Pataky. Lucrează în hală din 1949. Pe 
atunci avea numai 16 ani și era ucenic. Multă 
vreme a urmărit cu atenția încordată tot ceea ce 
lucra comunistul Radu Gh.. trasatorul de atunci, 
II întreba. îi cerea sfatul. învăța In 1951 a termi 
nat școala profesională metalurgică, a urmat apoi 
la cursurile serale școala medie tehnică siderur 
gică și acum poartă cu cinste diploma de 
’.ian lăcătuș trasator. Munca lui cere multă 
ție și conștiinciozitate. •

— Pînă acum — îți spune el cu vădită 
rie — n am avut nici o piesă rebutată.

Ca el, sînt mulți tineri fruntași In hala 
Realizările lor sporesc în fiecare zi și odată cu ele 
se îmbunătățesc condițiile lor de muncă și de 
viață. Și toate acestea ei le datoresc Partidului 
De aceea, în întîmpinarea celui de al Il-lea Con 
greș, turbiniștii de la Reșița s-au angajat să fa
brice peste plan o turbină.

Văd oare furnicile?
Experiențele făcute de numeroși 

meni de știință dovedesc că furnicile 
nu numai că văd, dar percep și razele ul- 
tra violete, pe care ochii omului nu le pot 
vedea.

S-a mai constatat de asemenea că fur
nicile fug de lumina prea vie căutînd de 
îndată locurile întunecoase sau opace.

Experiențele au mai dovedit că furni
cile iubesc culorile verde și galben și fug 
de cele violet și roșu.

Cu toate acestea mecanismul vederii la 
furnici rămîne încă o enigmă. Dovedit 
este insă faptul că furnicile au așa nu- 
miții „ochi compuși" din numeroase fațe
te sau „ochi elementari" cu care pot ve
dea în toate direcțiile dintr-o dată fără 
a întoarce capul. Dacă o furnică obiș
nuită nu are decît 2400 fațete la ambii 
ochi există o specie de furnici (Mordella) 
cu... 25.000 fațete.

Munca vaporenilor (cu 
multl ani tn urmă ha
mali neptătițt ai portului) 
s-a ușurat prin înființa
rea unui parc cu zeci de 
tractoare rutiere, autosti- 
vuitoare, automacarale, re
morci, locomotoare, benzi 
transportoare șl uriașe 
macarale electrice de 
chel cu o capacitate de 
3 tone fiecare.

De curînd, parcul de 
mașini al portului Con
stanta a fost mărit cu 
10 autostivuitoare sovie
tice și cu alte 13 trac
toare ..Zetor“.

In fotografie : un as
pect de ia încărcarea u- 
nei nave de mare tonaj 
cu mijloace mecanizate.

Foto : GH. CIOROBEA

în 30

tehni- 
aten-

bucu

nouă

Cît trăiesc 
unele viețuitoare

Efemera 24 ore, cărăbușul 6 săptămîni, 
fluturele și puricele 2 luni, musca 3—4 
luni, țînțarul 3—4 luni, furnica, greie
rele și albina cîte 1 an, iepurele 6—10 
ani. privighetoarea 12 ani, lupul și clinele 
12—15 ani, broasca 15 am, canarul 15—20 
ani, sticletele 18 ani, boul 25 ani, calul 
25,-30 ani, vulturul 30 ani. corbul și bar
za cîte 30—40 ani. cămila 35—40 ani, u- 
rangutanul 40 ani, salamandra 40 ani, 
leul 50 ani, știuca 100 ani, iar papagalul 
și broasca țestoasă cîte 150 de ani.

Cum bate inima

Soluția problemei Nr. 8
Mutarea „cheie“ 1. Tg.2 II este un 

frumos sacrificiu alb și are rolul de a 
face loc damei pentru a da matul în 
stil- „Bristol“ pe cimpul f2.

Față de această amenințare, negrul-# 
se apără mutînd alternativ cei doi cai și 
dind naștere în acest fel la două variante 
ce reprezintă tema antidual, cunoscută ci
titorilor noștri încă din problema nr. 4.

1.. .,Cfh3, 2. Te6 mat (2. Cd5 ?)
1.. ., Cgh3. 2. Cd5 mat (2. Te6 ?)
Spre deosebire de acea problemă, aici 

tema este combinată cu interesante legări 
și autolegări simultane de figuri albe și ne
gre, oferind maturi care. Ia fel ca mutarea 
cheie, sînt surprinzătoare.

Turbine pentru China... De curînd, muncitorii 
care lucrează în acest sector al combinatului au 
primit o veste bună : din China a sosit o scrisoare 

primirea celorlalte patru 
acum. Au ajuns bine la 

chinezi mulțumesc tovară- 
Populară Romînă pentru'

prin care se confirmă 
turbine expediate pînă 
destinația și muncitorii 
șilor lor din Republica 
acest frățesc ajutor.

S. NICOLAE

Inima bate în mijlociu de 70—80 ori 
pe minut, pulsațiile variază insă după 
vîrstă : Ia naștere 130 pulsații pe minut, 
la un an 120, la trei ani 90, la șapte ani 
85, la adolescenți 80, la vîrsta adultă 75 
și la bătrînețe 65.

Inima sănătoasă a unui om adult bate 
de peste 100.000 de ori în 24 ore.

Inedită

Mat in 2 mutări
Controlul poziție. ALB: Rg2, Tb4, Tg7,

Nf6, Cc2, Pd2. NEGRU: Rf4. Nb7, Ch6, 
Pe4, f5, f7.

Problema nr. 10
ULI FRIEDBERG

București
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La 10 decembrie 1955 s-a pus în circula
ție o nouă emisiune de timbre „Zootehnie“. 
Seria este formată din 4 valori.

Valoarea timbrului prezentat mai sus de 
0,05 lei de culoare maron cu verde repre
zintă o turmă de oi păscînd în munți și 
ciobanul în mijlocul lor cîntind din bucium.

Comuna CucoranI cu casele eî răspîndite pe crestele 
dealurilor sucevene se pierde printre livezile de pomi. 
Fiecare casă are în jur cîte o livadă. La marginea co
munei se întinde o livadă mai frumoasă ca celelalte, 
cu pomii mai rotați, mai bine îngrijiți. Este livada 
bătrînului învățător Dumitru Cristea. Am deschis 
poarta grădinii și am întrebat dacă tovarășul Cristea 
e acasă. Am aflat că este plecat în^sat și atunci m-am 
hotărît să-l aștept ta „biroul“ său? Birou ar fi greșit 
spus. Pe mese, pe poliță, peste tot erau fructe mari, 
planșe și cărți. lata printre ele „Opere alese" de 
I. V. Miciurin. Fructe, planșe și cărți, miros de mere, 
iată primele impresii care te întîmpină în camera de 
lucru a tovarășului Dumitru Cristea. O adevărată expo
ziție de fructe obținute din livada sa. Dar în această 
expoziție nu am găsit numai fructe. Diferite soiuri de 
grîu, roșii și alte plante, toate etichetate și frumos a. 
ranjate. Nu după multă așteptare a venit și bătrînul 
învățător. împreună am vizitat grădina din jurul ca
sei. Printre pomii care îți atrag atenția sînt și unii 
mai puțin cunoscuți prin partea locului. In spatele ca
sei, la loc ferit de vînturile nordice se găsesc mai mulți 
arbuști cu rod. Sînt smochini 1 Da, smochini ta nordul 
Moldovei. De la bătrînul învățător am aflat că smochinii 
se coc în patru eta.pe. Cele mai bune fructe sînt cele 
din coacerea întîi. Este o întreagă poveste cu fe
lul în care s-au obținut smochini în nordul Moldovei. 
Au trebuit să treacă mulți ani. Prin 1936 el a sădit 
doi puieți de smochini aduși dm Dobrogea. Tot în 
primăvara aceluiași an a pus în pămînt 25 de smo
chine. Din cei doi puieți s-a prins imul iar din cele 
25 smochine au răsărit doi puieți: trei cu toții. Cli
matul nordic era însă un dușman de moarte al puie-, 
ților. Ca să lupte cu succes împotriva lui, a început 
să studieze pe Miciurin. Deși materialul desp.re opera 
marelui savant nu prea era ușor de găsit pe 
atunci, totuși a reușit să cunoască cîte ceva. •# 
Pe baza învățăturii miciuriniste a încercat 
să altoiască smochinul de Dobrogea pe 
obținut din semințe. Și a reușit. Acum, în 
rul casei bătrînului dascăl sînt peste 30 
smochini care dau fructe 
cercările nu au rămas pe 
Cercetătorul nostru din Cucorani se ocupă cu 
aclimatizarea lămîilor și a migdalilor. Prin 
selecția naturală a migdalului s-a reușit ca 
acesta să reziste temperaturii aspre din nor
dul Moldovei. în cîțiva ani, el 
mîi și migdale din livada sa. 
studiază și pregătește terenul 
anul viitor să sădească piersici 
tru a crea varietăți rezistente 
locale.

Nenumărate sînt experiențele bătrînului în
vățător, unele Începute, altele realizate. Șl 
cîte proiecte de viitor 1 Să realizeze din inul

de cîmp un in productiv, să obțină din grîul roșu de Bo* 
toșani o varietate productivă, să facă din nalbă a 
plantă care să dea fire. Anul acesta a început munca 
pentru obținerea unui nou soi de pom, rezultat din tn-« 
crucișarea mărului cu smochinul.

— Și pentru a realiza toate acestea trebuie să mal 
studiez pe Miciurin — îmi spune tovarășul Dumitru 
Cristea. învățătura lui m-a ajutat pînă acum și sînt si
gur că și de-aici înainte tot învățătura savantului so
vietic îmi va fi călăuză.

Dar tovarășul Cristea nu a reușit să realizeze numai 
soiuri noi de fructe și plante. El a reușit să sădească 
în inimile elevilor săi dragftstea de natură. La cercul 
miciurinist din sat zeci de tineri învăță cum trebuie 
stăpînită natura. Sute de foști elevi ai învățătorului 
Gris a se ocupă astăzi cu altoirea puieților, cu acli
matizarea plantelor sudice în nord. Și ei studiază pe 
Miciurin. In livada tinerelor utemiste Alexandrina Borș 
și Rodica Șaradiv, foste eleve ale învățătorului, ai să 
găsești mulți pomi printre care și smochini. Acum 
pentru fiecare țăran muncitor din comună a devenit 
o obișnuință să ceară sfaturi învățătorului lor. Dra
gostea de natură, încrederea câ ea poate fi supusă, a 
fost sădită în sufletul fiecărui tînăr. Mulți tineri din 
comună urmează acum Institutele superioare de agro
nomie. Mihai Cristea, fiul învățătorului Cristea, este 
acum inginer agronom. Lucica Buga. Dumitru Petre 
și Octavian Buga, foști elevi ai învățătorului Dumitru 
Cristea, vor fi și ei peste cîțiva ani ingineri agronomi. 
Și aceasta numai datorită dragostei pentru tainele na
turii, dragoste pe care învățătorul Cristea Dumitru 
le-a sădit-o în inimă.

AURELIA CACINA 
corespondenta „Scìnteli tineretului“' 

pentru regiunea Suceava
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a avut loc la

Start! Și cit ai clipi din ochi 
cei 17 concurenți au început cu 
o repeziciune uimitoare dactilo
grafierea.

Această scenă
6 noiembrie, la Budapesta, în 
aula Institutului „Lenin" dm 
Piața Libertății unde s-a des
fășurat concursul internațional 
de dactilografie organizat de 
Comitetul hațional de întrecere 
între stenografi și dactilografi și 
de Asociația ungară a dactilo
grafilor. Un asemenea concurs 
a fost organizat pentru prima 
oară în R.P. Ungară.

In mijlocul uriașei încăperi 
au fost orînduite cu grijă me
sele pe care au fost așezate ma
șinile personale ale concurenți- 
lor. Întrecerea a suscitat un 
mare interes și a fost urmă
rită din sală 
public numeros.
zent un mare număr de foto
grafi, iar studioul de jurnale și 
filme documentare din Buda
pesta a turnat și un film despre 
acest concurs.

Organizarea acestei întîlniri 
internaționale a fost cit se poate 
de bună. Pentru cele trei con
curente poloneze, pentru cele 
două cehoslovace, pentru cele

de către un 
A fost pre-

cel 
ju
de 

gustoase. Dar în- 
loc. De cîțiva ani

va obține lă- 
De-acum el 
pentru ca în 
și caiși pen- 
în condițiile

533 bătăi
trei din R. D. Germană și pen
tru cei trei concurenți din R.P. 
Bulgaria, (singura țară care a 
trimis un bărbat), au fost ame
najate căști speciale pentru a 
putea asculta în limbile respec
tive cuvîntul de deschidere al 
concursului și discursul preșe
dintelui Juriului. Întrecerea a 
constat, din copierea unor texte 
care a durat 30 de minute. 
Fiecare concurent a primit tex
tul scris în limba lui maternă, 
învingător a fost declarat acela 
care in cursul celor 30 de 
nute a scris mai mult și 
mai puține greșeli.

După expirarea celor 30
minute, la semnalul „Stop“ ma
șinile au amuțit 
tărtrea Juriului: 
individual locul 
de Clara Mărer
cu 16.533 de bătăi,
Il-lea de Răvăsz (R.P. Ungară) 
cu 14 661 de bătăi, iar locul al 
IU lea de Liselotte Wilhelm 
(R. D. Germană) cu 14.453 de 
bătăi. Ordinea cîștigătorilor la 
concursul în grup este urmă
toarea : R. P. Ungară, R. D G., 
R. P. Bulgaria, R. P. Polonă și 
R. Cehoslovacă.

mi-
cu

de

brusc. Iată ho- 
La concursul 

I a fost cîștigat 
(R.P. Ungară) 

locul al

PĂCATUL LUI VASILE D. IOAN
Poate l-ați văzut ctndva, așteptînd 

autobusul. E veșnic impacientat. Se 
zbuciumă In stație ca un leu tn cuș
că. își privește mereu ceasul, mor- 
măind ceva printre dinți. Devine ner
vos la culme și varsă întregul venin 
asupra vecinilor din stație, ctnd, 
după multe peripeții, se instalează in 
fine tn mult așteptatul autobus. Se 
amestecă tn discuții. Țipă la cineva 
care-șl face cu greu loc. 
demonstreze tuturor că-i 
tnttrzie. Repetă obsedant: 
tatea înainte de orice. Și 
nu uită să arunce vina pe

La coborîre cercetează din nou cea
sul. Răsuflă ușurat. Mai sînt 3 mi
nute. Exact trei minute. Face pentru 
a mia oară calculul pe secunde. Știe 
că la mijlocul drumului va trebui să 
mărească pasul, șl tl mărește.

Din momentul ctnd intră în birou, 
întreaga grabă, ca la un semnal, dis
pare. Redevine calm, liniștit. „Lip
sește cineva ?“ întreabă el, și-și 
plimbă ochii cercetător prin cameră. 
Deschide fereastra și apoi începe să se 
dezbrace, tși pune mînecuțele. Două 
superbe minecuțe din satin negru. Tot 
atît de liniștit scoate din servietă un 
pachețel. Măntncă. S urî de colegilor 
mestecind încet, ordonat, numărînd 
parcă cu migală ori de cîte ori mișcă 
maxilarele. Ctndva un doctor i-a spus 
că e bine să mestece fiecare dumicat 
de foarte, foarte multe ori. Și de-a- 
tund așa face. Uneori se surprinde 
numărînd: 37... 38... 39... Și in fine 
înghite. Tn special acest lucru îl face 
în birou. Mestecă și numără. Colegii 
care-l privesc cum se uită tn zare 
preocupat și gtnditor se fac că nu-l 
observă. Și clnd termină de mestecat 
pe fața sa plnă atunci gravă 
primele semne ale destinderii.

Jovial, foagă pe tovarășul 
dreapta să-i dea ziarul pe care-l 
păturește cu grijă. Se uită prin

. — Pot să vă deranjez ?
Ridică ochit. Face o mutră de 

tir. Oftează. Pune ziarul de-o parte.
- Ce-i?
— Htrtiile acestea stnt nesemnate 

de multă vreme.
Le ia și le pune tn sertar. Apoi răs

punde liniștit:
Le vine lor timpul I Și rîde ca 
glumă bună.
acel moment sună telefonul.
Da I rostește plictisit dar deo- 
tși recapătă întreaga vigoare.

SCHIJĂ—

mor
0 SITUAȚIE 
DIFICILA

Odată, lui Steffenson, cre
atorul locomotivei engleze,! 
se puse o întrebare:

— Să presupunem că ma
șina gonește pe calea fera
tă cu o viteză de nouă sau 
zece mile pe oră și deodată, 
pe șine, apare o vacă, care 
merge spre tren. Oare nu 
credeți, iubite maestre Stef
fenson, că se va crea o si
tuație oarecum dificilă ?

— Desigur — a răspuns 
Steffenson — extrem de 
dificilă, dar pentru... vacă, 
sir.
RUGĂMINTEA 
LUI PASTEUR

După cununia religioasă, 
Louis Pasteur se întorcea 
acasă în caretă cu tînăra sa 
soție. Pe drum, el ii spuse :

— Draga mea, promite-mi 
că îmi vei îndeplini o mică 
dorință.

Tînăra soție fu mișcată de 
cuvintele pronunțate pe un 
ton rugător. Ea era încre
dințată că după aceasta va 
urma o rugăminte fierbinte 
de a jura credință veșnică, 
sau ceva asemănător. Soția 
promise dar imediat rămase 
foarte surprinsă.

— înțelegi, draga mea 
— spuse Pasteur — în la
boratorul meu crește un mu
cegai rar. O cultură foarte 
interesantă. Dă-mi voie să 
mă opresc acolo pentru ci- 
teva minute.

Primul conflict familiar 
nu avu loc. Tînăra soție își 
dădu asentimentul, zimbind 
cu drăgălășenie, deși este 
îndoielnic faptul că aceasta 
i-a făcut vreo plăcere.

de-o
în

dată

străin
drie unui francez care stă* 
tea alături de el — Statuia 
Libertății. Privind pe gînduri 
monumentul, francezul re
marcă :

— Da, și la noi există mo
numente ale... celebrităților 
care nu mai sînt in viață...

LOTERIA
31 HOCHEIUL

De curînd în Italia s-a 
organizat o loterie originală 
cu participarea tuturor clu
burilor de hochei. La aceas
tă loterie puteau fi ciștigate 
crose, uniforme sportive etc. 
C.îștigul principal era însă 
incomparabil mai atrăgător: 
e.l era compus din... 6 ho- 
cheiști canadieni care au 
fost cumpărați de la clubu
rile profesionale din Canada 
pentru sezonul W55—1956.

purta zgomotoasa 
„Pentru dezvolta* 

in Italia I” 
organizațiilor 

sportive italiene au ales o 
formă cu totul „originală“ 
pentru a contribui la dezvol
tarea hocheiului în țară.

Loteria 
denumire 
rea hocheiului 
Conducătorii

CUVINTAREA
LUI NEWTON
IN PARLAMENT

pu(in pe marele 
de aceea, de obi- 
Dar odată, cu pri- 
dijcuțil furtunoa-

Caută să 
grăbit, că 
punctuali- 
bineînțeles 
mașină.

apar

dia 
des- 
el.

mar-

nu 
cea 
să

pare că tn fine a găsit. O hîrtie ca 
oricare alta. Albă. Aferat, scoate sti
loul. începe să scrie. Scrie, scrie de 
zor. Apoi, mototolește hirtia și o a- 
runcă la coș.- Privește la ceas. Zece 
și douăzeci. Pînă la trei mai stnt a- 
tltea ore. Ce să facă ? Ce-ar fi dacă 
ar da o raită pe la bufet. Dă să se 
ridice.

— Tovarășe Vasile...
A tresărit ca un hoț prins asupra 

faptului.
— Da, tovarășă Acatrinel.
— Vreți să-mi arătați ce am de 

făcut tn această problemă?
Vasile se preface că nu înțelege. 

Funcționara ti repetă:
— Păi.. Vezi și dumneata, eu mă 

grăbesc acum, am o treabă urgentă... 
Roagă-i pe tovarășii de-aici, ei te 
vor ajuta... Eu...

Cînd se văzu afară, Vasile simți 
calde picăturile ce i se prelingeau de 
pe frunte. „O fi bănuit oare că nu-i 
putea da rezolvarea ? în fond, ce, 
n-are și el dreptul să se grăbească ? 
Of! Cine i-a mai adus-o și pe asta pe 
cap". în acel moment șeful ieși din 
birou. Vasile grăbi pasul și se pre
făcu că nu-l vede.

★
A doua zi veni mal devreme. Scoase 

toate dosarele pe care le găsi tn bi
rou. Băgă tn fiecare, la tntîmplare, 
diverse hirtii și le puse în față. Cînd 
veniră ceilalți, 
un dosar.

— Tovarășe 
besc.

— Te-ascult 
numai să pun 
colo.

— Lăsați-le. 
vorbi. Iată de 
De foarte multă vreme așteaptă să 
fie rezolvată. Și asta, și asta... Ce-a- 
veți de gtnd? Nu-i răspunse.

Dădu din cap In semn de auto
critică. „Trebuie să mă descotorosesc 
de ea, trebuie. O ocazie, tml trebuie 
neavărat o ocazie".

Ocazia se ivi mai repede dectt cre
dea.

— Da tovarășe lonescu, vin ime
diat l

își ia blocnotesul și tnvăluindu-și 
subalternii cu o privire care spune 
„Nu-i nimic grav, mă cheamă șeful", 
iese țanțoș din cameră.

■ir
Intrat la șef, Vasile D.- loan, șef 

de sector, ia loc fără să fie invitat.
— Am venit, tovarășe lonescu.
Nici un răspuns. Vasile D. loan 

tușește destul de zgomotos.
— Te-am auzit tovarășe Vasile, al 

puțină răbdare.
Clteva clipe nu se aude dectt sctr- 

(Ului peniței pe hlrtie. Apoi deodată: 
„Tovarășe Vasile, la dumneata mun
ca tn ultima vreme merge foarte 
slab. M-am tot gindit și..."

Ridică deodată ochii.
— Ei, ce zici? Nu-i așa?
Vasile D. loan se preface că 

înțelege. Consideră că aceasta-i 
mai bună tactică. Deocamdată
cîșlige timp. Mormăie ceva care la 
nevoie poate să însemne și da și nu. 
Șeful continuă :

— Uite ce m-am gtndit, o să scoa
tem de la d-ta pe tovarășa Vasiles- 
cu și în locul ei vei primi pe tovarășa 
Acatrinei, Acatrinei Eleonora.

Ca împins de un resort Vasile 
țlșnește:

— N-o primesc tovarășe lonescu, 
n-o primesc, să știți.

Din privirea șefului tși dă seama 
că fără să vrea s-a dezvăluit. Con
tinuă totuși :

— Știți cum este ea, negativistă. 
Ea nu vede dectt negru. De ce n-o 
dați de pildă la planificare, sau la 
serviciul tehnic. Acolo e nevoie In
tr-adevăr de o tovarășă care să dez
văluie lipsurile, o tovarășă combativă. 
Știți, așa s-a spus despre ea și în 
ședință.

Privirea tovarășului lonescu ti 
opri elanul. Tăcu. Gîndi: „Ce nă
pastă a căzut deodată pe capul meu. 
S-a dus cu liniștea, cu viața tihnită".

— Tovarășe Vasile, de mîine to
varășa Acatrinel va lucra in biroul 
dumitale.

— E hotărtre, tovarășe lonescu?
— E hotărlre.
Fără să dea „bună ziua", Vasile 

părăsi camera.
4r

Au trecut două săptămîni. Vasile
D. loan scotocește ceva tn birou. Se prima oară cînd înttrzii.

Vasile cerceta de zor

Vasile vreau să-ți vor-

tovarășă Acatrinel, 
htrtiile astea mai in

Tocmai despre ele vom 
pildă hirtia aceasta.

*
Stmbătă. La ora 730 precis se a- 

fia în birou. După clteva minute veni 
șl tovarășa Acatrinel.

— Vă rog să mă scuzați. E pentru

— Tovarășă, nici o scuză. Va tre
bui să convocăm o ședință. Cazul du- 
mitale trebuie imediat discutat. Vom 
chema și pe tovarășul șef lonescu. 
Uite cine-mi făcea mie morală t Nici 
nu știe ce-i aia punctualitate.

★
Ședința începu la orele 15. Erau în 

sală toți funcționarii sectorului. Fu 
invitat șl tovarășul lonescu.

— Tovarăși, va trebui să discutăm 
abaterea tovarășei Acatrinei. Tova
rășa a tntîrziat astăzi. Trebuie să 
fim fără cruțare. Cei ce întîrzie nu-și 
dau seama că minutele irosite astfel 
se adună. Ce poate fi mai grav dectt 
întirzierile ? lată, tovarășă, de ce nu 
mă iei exemplu — să spunem așa — 
pe mine ? Eu sînt funcționar de ani 
de zile. Niciodată, auzi tovarășă, ni
ciodată n-am tntîrziat. Nici pe visco
lul din anii trecuți. Auzi, nici atunci. 
Ce-ai spune dacă am tntlrzia cu toții? 

o întîrziere de 
viață de om...

Știi ce poate însemna 
clteva minute? Și o

★
în acel moment se 

turi. Ușa a fost deschisă și timid și-a 
făcut intrarea un poștaș.

— Mă scuzați... Dar, știți... ședin
ță, înțeleg... am însă o telegramă ur
gentă.

Vasile întinse mina.
— Mă iertați. Cine-l 

aici ?
Tovarășul lonescu luă 

O deschise. Citi. întrebă 
cine se află dosarul cu 
lele ?"

— Cred că la mine — răspunse 
Vasile D. loan.

— lată ce spune telegrama: „Aș
teptăm aprobarea echipamentelor. 
Avem cazuri de îmbolnăvire. Cerem 
sancțiuni pentru vinovat".

— De clnd aveți acest dosar la 
semnat tovarășe Vasile ?

Vasile încercă să-l 
prin toate dosarele, 
de el.

— lată-ll
Tovarășul lonescu se
— îl ai de peste o lună la semnat, 
în cameră se lăsă o tăcere apăsă

toare. Se auzi apoi vocea metalică a 
șefului :

— Ți-aminteștl ce spuneai adi
neauri ? Știi ce poate însemna o în- 
ttrziere de clteva minute ? Șl o viață 
de om...

auziră ciocăni-

mai mare

telegrama, 
apoi : „La 
echipamen-

MONUMENTE 
„DIN VECHIME”

In portul New York 
un vas. Pe punte, un 
ger american arăta cu

Intra
pasa- 
mîn-

Odată. Newton a fost ales 
în parlament. Pălăvrăge
lile din parlament îl intere
sau prea 
savant și 
cei, tăcea, 
lejul unor
se. Newton se ridică. Privi
rile tuturor celor prezenți 
se îndreptară spre el.

— Eu aș ruga să se în
chidă fereastra, spuse New
ton. E curent aici.

Aceasta a fost unica cu- 
vîntare rostită de Newton în 
parlament.

caute. Răvăși 
In fine dădu

uită la dată.

î, ISAIIA

înlocuiți figurile mozaicale cu litere astfel ca să aveți răs
punsul la următoarele semnificații:

1. Pasăre de noapte. 2. O păstrezi în colivie pentru cînfecu! 
ei și coloritul penelor. 3. „Doar un pul.../ într un vîrf de fag 
pitit. Stă cu penele vulvoi..." (Topîrceanu). 4. Ingimfatul ogră
zii. 5. Cînd e mamă se numește cloșcă, clnd e fată — puicuță. 
6. Deși trăiește in ținuturi reci, poartă ntotdeauna frac. 7. VI- 
nat foarte căutat, trăind prin tufișuri și vii. 8. Pasăre călă
toare cu ciocul foarte lung de asemenea mult căutată de vînă- 
tori, 9. Mică pasăre călătoare, cu 
contenită mișcare. 10. Vara se scaldă 
bulită cere firimituri la fereastră. 11. 
bună cu cea de la nr. 7.

DE LA A LA B — Sprijinindu-se 
la „ușă“ Înainte de a se așeza la masă.

coada lungă și în ne- 
in praf iar iarna — sgri-
Turuie toată ziua. 12 Soră

în coadă bate politicoasă
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