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Adunare a activului utemist în Capitala
Sîmbătă după-amiază a avut loc în sala Teatrului C.C.S. o adunare a activului C.C. 

al U.T.M., a comitetelor regional și orășenesc U.T.M. București și a cadrelor U.T.M. 
din marile întreprinderi și instituții din Capitală închinată celui de al 2-lea Congres 
al P.M.R.

Adunarea a fost deschisă de tovarășul Cornel Fulger, prim secretar al C. C. al 
U.T.M.

La adunare a luat cuvîntul tovarășa Constanta Crăciun, membru al C.C. al 
P.M.R., ministrul Culturii, care a vorbit despre conducerea de către partid a luptei po
porului și tineretului din țara noastră pentru pace, pentru fericirea poporului, pentru 
socialism.

■ A fost prezentată apoi piesa „Pentru fericirea poporului". (Agerpres)
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LA CAPĂT DE CINCINAL
AU TRECUT aproape cinci ani 

de la acele zile de ianuarie cînd 
oamenii dădeau pentru întîia 

oară drumu] mașinii, puneau prima 
cărămidă, descărcau prima șarjă în 
cadrul întîiului cincinal al patriei. Pe 
atunci, la chemarea partidului, Comi
tetul Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor, în plenara sa, hotăra mă
surile necesare pentru antrenarea ti
neretului la îndeplinirea planului cin
cinal și a planului de electrificare. 
Căi Jarei se deschideau în fata tine
rilor' și tinerelor pentru a-și aduce 
alături de întregul popor muncitor 
contribuția la întărirea și înflorirea 
tării : sporirea aportului lor la între
cerea socialistă, contribuția la ridica
rea marilor construcții, ridicarea neîn
cetată a calificării.

La bilanțul celor cinci ani, tinere
tul muncitor poate privi înapoi cu 
mulțumirea datoriei împlinite. Tot
odată el aduce mulțumirea sa fierbinte 
muncitorilor, tehnicienilor și ingine
rilor vîrstnici, în frunte cu comuniștii, 
care i-au îndrumat permanent în 
muncă.

Pe tărîmul întrecerii socialiste, nu
mărul tinerilor și calitatea participă
rii lor a crescut. Numai în acest an, 
în întîmpinarea Festivalului de la 
Varșovia și a zilei de 23 August, cu 
60.000 mai multi tineri decît înainte 
s-au antrenat în întrecere iar numă
rul brigăzilor a sporit la mai mult 
de 15.000.

Tn ziarele primelor zile ale cinci
nalului, citeam cu bucurie realizările 
întîilor cuptoare și abataje ale tinere- 
tului. Mai apoi, cu sprijinul muncito
rilor și tehnicienilor vîrstnici, tinerii 
d:n industrie au inițiat, după ce tot ei 
răspîndiceră în tară metoda de tăiere 
rapidă a metalelor a comsomolistului 
H. Bortkevici, introducerea altor me
tode înaintate ale oamenilor sovietici, 
Lidia Carabelnikova. metoda de a lu
cra o zi pe lună din materialele econo
misite, Kuznetov, pentru reconditio- 
narea sculelor, graficul orar, pentru 
asigurarea ritmicității producției, 
Lidia Savelieva, în vederea controlu
lui reciproc al calității produselor și 
altele.

Alături de înaintatele metode sovie
tice, tinerii din industrie au venit în 
anii cincinalului și cu valoroase ini
țiative proprii. Astfel, acum doi ani, 
în cinstea Festivalului Mondial de 
la București, din rîndurile tineretului 
uzinelor „Progresul“ din Brăila s-a 
răspîndit mișcarea pentru realizarea 
de economii egale cu prețul de cost al 
unui important produs finit.

Problema întăririi disciplinei și a 
folosirii din plin a rezervelor interne 
a preocupat organizațiile U.TM. 
După exemplul posturilor comsomo- 
liste de control, organizațiile U.T.M. 
au inifiat înființarea în tara noas
tră a posturilor de control utemiste.

Un mare aport l-a dat tineretul 
muncind cu eroism sub îndrumarea 
comuniștilor pe șantierele de construc
ție ale cincinalului. La 14 ianuarie 
1951 prima termocentrală a planului 
de electrificare, termocentrala „Ovi- 
diu 11“ din Dobrogea, era încredințată 
tinerilor brigadieri. De atunci, de vi
tejia anonimă a miilor de brigadieri 
voluntari sînt legate cele mai impor
tante construcții: uzina cocsochimică 
furnalul nr. 6 de la Hunedoara 
liniile tehnologice moderne ale fa
bricii de ciment din Fieni, cen
trul cinematografic Buftea, înce
puturile „Casei Scînteii“ ca și a- 
menajarea parcului înconjurător în 
ultima etapă a construcției acesteia, 
Teatrul de Operă și Balet, ca și

stadionul „23 August“ din Bucu
rești. De curînd, brigadierii au termi
nat construcția a două importante căi 
ferate, Cerna Jiu și Ozana Cracău, 
pe care le-au realizat înainte de ter
men. Duminica trecută, brigadierii 
constructori au avut din nou o bucu
rie : străpungerea tunelului hidro
centralei „V. I. Lenin“ și inaugurarea 
fabricii de antibiotice, la care au con
tribuit din plin. Ca urmare a contri
buției date de tineret pe celelalte șan
tiere naționale ca și a contribuției ti
nerilor brigadieri pe șantierul-tunel 
— șantierul tineretului — partidul și 
guvernul au hotărît ca Șantierul hi
drocentralei „V. I. Lenin“ de la Bi- 
caz să devină Șantier Național al Ti
neretului.

O îndatorire de seamă a tineretu
lui muncitor a fost în acești ani ridi
carea continuă a calificării sale, spo
rirea rîndurilor clasei muncitoare cu 
noi contingente de muncitori calificați. 
In anii puterii populare, școlile pro
fesionale și medii tehnice au dat in
dustriei noastre aproape 100.000 de 
muncitori calificați și 37.000 de teh
nicieni. Numai anul trecut, 43.000 *de 
absolvenți ai școlilor profesionale și 
de pe lîngă fabrici și uzine au fost 
trimiși în industrie, construcții, trans
porturi și agricultură.

In anii cincinalului, organizațiile 
U.T.M- au devenit tot mai mult un 
ajutor de nădejde al organizațiilor de 
partid. La chemarea partidului mii și 
mii de tineri s-au îndreptat spre fru
moasa meserie de miner, sporind rîn
durile celor ce scot cărbune în bazi
nul Văii Jiului. Incepînd din acest 
an, tineretul din întreaga tară a por
nit să colecteze pe scară largă însem
nate cantități de fier vechi necesar 
siderurgiei noastre.

In primele zile ale cincinalului, 
presa publica știri despre succesele 
unor tineri ca Aurel Stanciu, care la 
cuptorul tineretului din Hunedoara 
dădea mat mult otel, sau Kibedi 
Adalbert, care la mina Petrila, săpa 
primii metri de galerie cu brigada sa 
de^ tineret. Și astăzi cei doi tineri, 
alături de zeci și zeci de mii de oa
meni ai muncii pot Socoti cu mîndrie 
cîte mii de vagoane de otel, cîte mii 
de vagoane de cărbune au dat patriei 
în acești cinci ani.

Tineretul muncitor din industrie în
cheie cincinalul cu îndeplinirea anga
jamentelor sale luate în cinstea Con
gresului partidului. Sînt aproape gata 
cele patru mii tone otel peste plan 
pe care tineretul Hunedoarei se pre
gătește să le dea în cinstea Congre
sului. In Valea Jiului, 30.000 de tone 
de cărbune constituie darul dat peste 
plan patriei de către tinerii mineri. 
La uzinele de tractoare „Ernst Thăl- 
mann“ din Orașul Stalin. tineretul a 
realizat prin reconditionarea pieselor, 
tractoare moderne, bune de lucru. 
In întreaga tară, tineretul se pregă
tește să termine de strîns cele 3.500 
tone fier vechi pe care s-a obligat să 
Ie colecteze pînă la Congres.

De sigur, mulțumirea datoriei îm
plinite nu împiedică pe tineri să vadă 
și lipsurile care le-au rămas de li
chidat. Utemiștii din industrie nu sînt 
încă mulțumiți de nivelul calificării 
tineretului, care a crescut mai încet 
decît înzestrarea tehnică a industriei. 
Ei știu că au încă mult de făcut pen
tru a întări disciplina. Ei înțeleg ne
cesitatea de'a contribui în mai mare 
măsură la educarea întregului tine
ret în spiritul moralei noi, comuniste. 
Tineretul este convins că își va în
deplini cu cinste și de acum înainte 
toate sarcinile încredințate de iubitul 
nostru partid.

TELEGRAMA

Excelenței sale
■ CHIVU STOICA
Prim Ministru al Romîniet

București
Sînt fericit că Romînia a fost admisa în 

Organizația Națiunilor Unite și vă felicit 
pentru aceasta. Sper în cooperarea cu gu
vernul dumneavoastră în lucrările Organi
zației Națiunilor Unite.

Cu deosebită simpatie, 
JAWAHARLAL NEHRU

Deschiderea expoziției 
retrospective de pictură 

și sculptură 1944 — 1955
Sîmbătă la amiază, la Muzeul de Artă al 

R.P.R., a avut loc deschiderea expoziției re
trospective de pictură și sculptură 1944— 
1955, organizată de Ministerul Culturii în 
colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici și 
Muzeul de Artă, în cinstea celui de al 2-lea 
Congres al P.ALR.

Expoziția cuprinde unele dintre cele mai 
valoroase opere de pictură și sculptură crea
te în anii de după eliberarea tării noastre.

Operele expuse, creații ale maeștrilor pe
nelului și daltei. alături de cele ale artiș
tilor noștri plastici mai tineri, îmbrățișea
ză aspecte variate ale muncii și luptei po
porului nostru. (Agerpres).

Cu prilejul Lunii cărții
CLUJ (de la corespondentul nostru). —
Ieri după-amiază a avut loc la Cluj în 

sala mare a Casei Universitarilor o șeză
toare literară organizată cu prilejul Lunii 
cărții de către Ministerul Culturii și Uni
unea Scriitorilor din R.P.R.. cu concursul 
revistelor „Gazeta literară“, „Utunk“ și 
„Steaua“. Au participat acad. Ion Agîrbicea- 
nu, acad. Mihail Beniuc, Nagy Istvan, mem
bru corespondent al Academiei R.P.R., Eu- 
sebiu Camilar, membru corespondent al A- 
cademiei R.P.R., Mihail Davidoglu, Veroni- 
ca Porumbacu, Asztalos Istvan, Nina Ca- 
ssian. Dumitru Corbea, Letay Lajoș, A. E. 
Baconski. Victor Felea, și alții.

Tn. cadrul șezătoarei, iubilorii de litera
tură din Cluj, au ascultat cu mult interes 
pe scriitorii care au citit din lucrările lor. 
Tot în cursul zilei de ieri s-a deschis la 
Cluj casa memorială a poetului ardelean 
Emil Isac.

-----O-----

Semnarea planului de muncă 
pe anu! 1956 pentru aplicarea 
Convenției pentru co’ahorare 

cuîturaiă dintre R.P.R. și R. P. Ungară

Intre 13—17 decembrie a.c. au avut loc 
la București, lucrările comisiei mixte ro- 
mîno-ungare în vederea elaborării planului 
de muncă pe anul 1956, pentru aplicarea 
Convenției culturale dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica Populară Ungară.

La 17 decembrie planul, de muncă a fost 
semnat din partea romînă de Mihail Ro- 
șianu, președintele Institutului romîn pen- 
iru relațiile culturale cu străinătatea, iar 
din partea ungară, de Mon Gyorgy, prim 
locțiitor al ministrului Culturii din R.P. 
Ungară.

La semnarea planului au fost de față : 
M. Macavei, președinte de onoare al 
I.R.R.C.S., C. Prisnea, prim locțiitor al 
ministrului Culturii, A. Mălnășan, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe, Vaier 
Novacu. membru corespondent al Academiei 
R.P.R., artistul poporului C. Baraschi, C. Sil- 
vestri, maestru emerit al artei, Eugen Jebe- 
leanu, membru in biroul de conducere al 
Uniunii Scriitorilor din R.P.R., reprezentanți 
ai ministerului învățămîntului, reprezentanți 
ai presei.

A fost de față Laszlo Pataky, ambasa
dorul Republicii Populare Ungare.

Cine-s
Dacă te abați cumva pe 

la colectiviștii din Ceacu 
(raionul Călărași) — ca de 

aitjel și pe la mulți alții — 
ai ce vedea; munți de po
rumb. șiruri de butoaie cu 
vin șt țuică, stive de bum
bac, hambare pline cu grîu. 
cirezi de vaci, mlndrețe de 
cai. construcții noi, rod al 
muncii unite In marea gos
podărie. La dînșii mai toate 
se măsoară cam așa: 135 
vagoane porumb boabe, opt- 
zece vagoane de bumbac, 15 
vagoane de arpagic, șase va
goane de vin. — mă rog. 
socoteli gospodărești.

Nu de mult se hotărlse cu- 
p'area la un tractor a trei 
mașni obișnuite de bătut 
porumb. Cu ele trebuia cură
țat muntele de știuleți. Sar
cina nu era de loc ușoară.

Intr-o dimineață, colecti
vistul Vasile Ruse, care se 
îngrijește de tractorul gos
podăriei. trecu pe la atelie
rul mecanic, unde lucrează 
comunistul Nicolae Florea.

— 'neața, nea Nicolae!...
— Bună dimineața măi 

Vasilică.

— Ce facem bre ? Cuplăm 
mașinile astea?

Mecanicul tăcu. Părea obo
sit.

— Cum o să răzbim ? con
tinuă tot Ruse. încă de-a- 
cum vecinii din Călărașii 
Vechi ne-au luat-o înainte cu 
predarea cotei.

— Mă gîndesc și eu la 
asta... Uite ce. măi Vasilică: 
mă bate gîndul să aducem 
de la S M.T o batoză. Vom 
curăța porumbul cu ea!

— Ce vorbești bre ? ■ sc 
miră Ruse.

— Așa, așa... Și-ai să 
vezi!... Nu-i mult de lucru 
îmbrăcăm grătarul cu tablă 
ca să nu se zdrobească boa
bele și-l deschidem complect; 
apoi, doi cai îi scoatem ca 
să nu se înfunde cu ciocani, 
suspendăm cuplele, iar boa
bele vor curge jos în eleva
tor. Va funcționa numai 
tromba, sitele și vîntul 
mare /...

— Bine te-ai gîndii, nea 
Nicolae /

Zis și făcut. Modificările 
la mașină au fost rostuite și 
de îndată, spre mirarea celor 
de față, mașina începu să

„inginerii“ ?
duduie. Alde Dumitru Dima, 
Vasile Gherghinciu și Du
mitru Radu, toți utemiști de 
nădejde, prăvălesc în ba
toză coșurile vîrfuite cu știu
leți, care sînt înghițiți cit 
ai clipi. Putere să fie pentru 
a potoli foamea mașinii.

Trec săteni și rămîn ui
miți.

— Măi, grozavi mai sln- 
teți!... Cine-s „inginerii“ ?

— Tovarășul Nicolae Flo
rea. L-a ajutat și Vasile 
Ruse, răspunde un flăcău.

— Măi taci!... Nu-(i ride 
de mine. Sînt unchiașul tău

— Așa-i moș Ioane, întă
rește vorba și colectivistul 
Gheorghe Anghel, care-și în
deamnă neîncetat tinerii: 
„hai. zor, zoi băieți!"...

— Și. cit bate pe zi, fră- 
țioare ?

— La trei vagoane. Cit 
șase mașini de celelalte. Par
tea bună este că ne face și-o 
economie de vreo douăzeci 
de brațe de muncă...

lată încă un rînd pentru 
letopisețul gospodăriei co
lective din Ceacu !..,

MIHAIL BOTĂREANU

Cu sarcinile de
Tot mai multe întreprinderi raportează 

realizarea înainte de termen a unuia din 
principalele angajamente luate în cinstea 
celui de al 2-lea Congres al P.M.R.: înde
plinirea planului cincinal și a planului de 
producție pe anul 1955.

® La cele 24 de întreprinderi industriale 
din regiunea Craiova, care au realizat îna
inte de termen prevederile primului plan 
cincinal, se adaugă acum Direcția regională 
C.F.R. Craiova.

• Cu 14 zile mai devreme, minerii din 
Secul, regiunea Timișoara, au încheiat sar
cinile producției de cărbune prevăzută în 
primul cincinal.

si Colectivul sectorului V investiții de la 
mina Aninoasa, sector condus de tehnicia
nul Vasile Niculescu, a săpat la 8 decem
brie ultimii 29 m.c. de lucrări de deschideri 
din planul anual. Colectivul sectorului V 
este al 10-lea colectiv minier din Valea 
Jiului care și-a îndeplinit planul anual îna
inte de termen.

© Cu justificată mîndrie raportează În
deplinirea înainte de termen a planului can
titativ și valoric pe acest an și colectivul 
fabricii de țigarete din Iași.

• Mobilizați de comuniști, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii de la întreprinderea

45 noi întovărășiri agricole
In prima jumătate a lunii decembrie, în 

regiunea Craiova s-au constituit peste 45 
de întovărășiri agricole care cuprind aproa
pe 2.500 familii de țărani muncitori dispu- 
nînd de peste 2000 ha. teren arabil. înto
vărășiri agricole purtînd denumirea de „Cel 
de al 2-lea Congres al P.M.R.““ s-au înfiin
țat în comunele Vișina Veche, Horezu-Poie- 
nari, Măceșul de Sus, Padea, Malovățu, 
Bistrița, Vîrtopu și altele.

plan îndeplinite
„Bucegi“ din Sinaia au îndeplinit înainte 
de termen planul de producție pe acest an.

• Muncitorii din unitățile trustului de in
dustrializare a lemnului Cîmpulung s-au 
angajat să realizeze în întîmpinarea Con
gresului partidului o economie de 1.250 m.c 
bușteni prin sporirea randamentului tehnic. 
Pînă la începutul lunii decembrie, ei au 
economisit 2.018 m.c. bușteni. Din această 
economie se pot obține 85 vagoane de 
cherestea.

Pînă la 23 decembrie, muncitorii din uni
tățile de industrializare a lemnului din ca 
drul trustului Cîmpulung s-au angajat să 
mai economisească 700 m.c. bușteni. In 
fruntea luptei pentru ridicarea rșndamen- 
tului tehnic se situiază muncitorii unităților 
Vatra Dornei, Foresta, Frasin și Gura Hu
morului.

ȚIȚEI PESTE PLAN
„In cinstea Congresului partidului să fo

răm mai mulți metri-granic, să dăm patriei 
mai mult (iței peste plan“, aceasta este che
marea petroliștilor din Oltenia.

La schela nr. 1 din cadrul Trestului VII 
exploatare petroliferă planul de extracție a 
țițeiului în perioada 1 noiembrie—15 decem
brie a fost realizat în proporție de aproape 
105 la sută. Membrii brigăzilor conduse de 
candidafii de partid, Gheorghe Pîrvu și 
Constantin Văduva, lucrind după metodele 
sovietice Voroșin și Arseniev și-.au depășit 
normele cu 150—223 la sută. ■ Fruntași pe 
schelă sînt și membrii brigăzii condusă de 
Vasile Alexe. După 30 de ani de cînd lu
crează în schelele petrolifere, brigadierul 
Vasile Alexe obține acum, pentru prima 
oară, 3 norme într-un schimb.

întrecerea se desfășoară cu însuflețire și 
la schela nr. 2. Brigadierii Paul Popescu și 
Ion Cucui, deparafinatorul Mihai Vodislov 
sondorii Ion Setei, Petru Golea, Ion Pupăză 
și alții au primit recent titlul de fruntași în 
producție pentru depășirea zilnică a normei 
cu 85—148 la sută.

In ultimele 45 de zile, petroliștii din Ol
tenia au pus la dispoziția patriei o impor
tantă cantitate de țiței peste plan între- 
cîndu-și astfel angajamentul luat în cinstea 
Congresului partidului.

(Agerpres)

Printre delegații la 
cel de al Il-lea Con
gres al P.M.R. se 
află și strungarul Flo
rea Nicolae de la com
plexul C.F.R. „Grivița 
Roșie" din Capitală.

Iată-1 în fotografie, 
pe harnicul ceferist în 
timpul lucrului. La 
mașina la care lu
crează el își depășește 
cu regularitate anga
jamentul cu peste 47 
la sută.

Foto :
AGERPRES

Constructorii de la trustul nr. 
6 construcții-Craiova. întîmpină 
Congresul partidului cu noi suc
cese, raportind îndeplinirea an
gajamentelor lor.

Astfel ei au terminat construc
ția marelui frigorifer de la Cra
iova. la care sînt în curs de mon
tare instalațiile. Echipa de zi- 
dari-tcncuitori condusă de P. Că- 
lugăru, de pe acest șantier, a 
contribuit la desfășurarea rapidă 
a lucrărilor, depășind norma cu 
90 la sută.

A fost de asemenea terminată 
centrala termică de pe lingă 
Școala profesională din Cra
iova. unde echipa de zugravi- 
vopsitori a lui T. Jijovici a obți
nut o productivitate înaltă.

Noi construcții
In centrul de vinificare Or- 

Iești, constructorii au predat în 
folosință încă la 11 noiembrie 
1955 budanele și uzina electrică 
asigurînd astfel depozitatea pro
ducției de vinuri pe 1955. Aci s-a 
evidențiat în mod deosebit bri
gada de zidari condusă de Gh. 
Predună, care a executat într-un 
ritm rapid tencuielile și torere- 
tul.

Constructorii de la trustul nr.
6 au terminat de asemenea un 
pavilion pentru cultura sfeclei 
de zahăr la fabrica de zahăr 
„Livezi“, un pătul la G A.S. Bî- 
cleș, un cămin cu 180 locuri și 
20 apartamente precum și dife
rite alte construcții de locuințe.

ÎN SĂPTĂMÎNA RECORD
Din inițiativa organizațiilor de partid, în multe întreprinderi 

industriale din țară a fost organizată în cinstea celui de al 2-lea 
Congres al P.M.R., „săptămîna record“. Muncitorii, inginerii, 
tehnicienii și-au propus ca pînă la deschiderea Congresului să 
dea un nou avînt muncii pentru îndeplinirea la toți indicii a pla
nului anual pentru ridicarea productivității muncii și reducerea 
prețului de cost.

Ceferiștii atelierelor „16 Februarie“ din Cluj au fixat „săptă
mîna record“ pentru perioada 12—18 decembrie. In primele 3 zile 
din „săptămîna record“ ei au depășit cei mai înalți indici de plan 
atinși pînă acum. Strungarii au întrecut planul producției cu 80 
la sută, muncitorii de la secția montaj cu 65 la sută, colectivul 
secției turnătorie care lucrează în contul anului viitor a îndepli
nit în 3 zile 86 la sută din planul producției pe întreaga săptămînă.

La uzinele „Tehnofrig“, în primele 3 zile ale „săptămînii record“, 
strungarii au depășit planul de producție cu 55 la sută, iar colec
tivul secției încălțăminte de la uzinele „Ianoș Herbak“ au produs 
peste plan 973 perechi de încălțăminte.

Echipele de oțelari de la uzinele „Industria Sîrmii" din Cîmpia 
Turzii, conduse de Matei Dedian și Aurel Moldovan, au depășit 
planul de producție în primele două zile din „săptămîna record“, 
prima cu 45 la sută, iar a doua cu 100 la sută. Această inițiativă 
a cuprins toate sectoarele uzinei.

Angajamentele luate de colectivele a numeroase întreprinderi 
din Regiunea Autonomă Maghiară dovedesc hotărîrea muncitori
lor de a obține în „săptămîna record“ cei mai mari indicii de 
producție. In prima zi din „săptămîna record“, secția lăcătușerie 
a fabricii „Encsel Mauriciu“ a realizat planul de producție în pro
porție de 197 la sută. Lăcătușul Adrian Zoltan a dat aproape 3 
norme, iar Anton Boronvai a montat 7 fuse în loc de 5 cît era 
angajamentul. (Agerpres)

Filatura din Fălticeni
Cu cîțiva ani în urmă, într-o 

margine a orașului Fălticeni se 
găsea un loc viran, acoperit cu 
bălării. Acum pe aceste locuri se 
întinde un mare șantier de con
strucții. Aici se ridică cea mai 
mare și mai modernă filatură de 
in și cînepă din țara noastră.

Această construcție modernă 
cuprinde o suprafață de peste 
100.000 m.p. Muncitorii și tehni
cienii trustului nr. 2 Roman au 
ridicat pînă la roșu toate corpu
rile de clădiri, printre care : hala 
industrială, magaziile de materii 
prime și produse finite, stația de 
pompare a apei, rezervorul de 
apă, corpul administrativ, can
tina pentru muncitori, remiza de 
pompe, centrala termoelectrică. 
Odată cu punerea în funcțiune 
a centralei termoelectrice, în 
care sînt instalate grupuri elec
trogene cu o putere totală de 
peste 3.000 kw. va fi luminată, 
cu curent de la această centrală 
termică și o parte a orașului 
Fălticeni.

Tehnicienii noștri, ajutați de 
specialiștii sovietici, pregătesc 
montarea în hala industrială a

mașinilor de zdrobit fibrele, a 
mașinilor diferențiale de pieptă
nat, a laminoarelor, a flaierelor, 
precum și a 35 ringuri de tors 
umed și uscat, cu peste 5.000 de 
iuse.

Întreg procesul tehnologic de 
producție din această filatură va 
ii mecanizat.

Capacitatea de producție a a- 
cestei filaturi, care va începe să 
producă la sfîrșitul anului viitor, 
va ' întrece capacitatea de pro
ducție a filaturilor de in și cî
nepă existente în țara noastră. 
Vor fi executate de asemenea in
stalații moderne pentru condițio
narea aerului, pentru prevenirea 
incendiilor etc. In interiorul sec
țiilor vor fi făcute instalații de 
lumină fluorescentă.

In hala industrială se amena
jează pentru muncitori, vest'are, 
dușuri etc Se construiesc 78 de 
locuințe pentru muncitorii fami
liști, blocuri cu aproape 400 de 
apartamente pentru muncitorii 
necăsătoriți, creșă și grădiniță 
pentru copii, dispensar, teren de 
sport etc.

Toate cotele predate
Oamenii muncii din comunele 

și satele raionului Sighișoara, în 
frunte cu comuniștii, au raportat 
în ziua de 16 decembrie îndepli
nirea angajamentului pe care și
1- au luat în cinstea celui de al
2- lea Congres al partidului. Tn 
această zi, ei au îndeplinit pla
nul de colectare la toate produ
sele, astfel: la grîu în proporție 
de 101,4 la sută, la orz 107 la 
sută, la alte boabe 100,5 la sută, 
la porumb 100 la sută, la cartofi 
100 la sută, la fîn 100,5- la sută, 
la total carne 100,1 la sută, la 
carne de porc 103 la sută, la 
lapte de vacă 101 la sută, la lap
te de oaie 104,6 la sută, la lînă 
101,7 la sută.

Fruntași în predarea cotelor 
sînt colectiviștii din comunele

Săcel, Hoghilag, Laslea și Ar- 
chita și țăranii muncitori din 
comunele Apold și Dumbrăveni.

★
Țăranii muncitori din re

giunea Hunedoara și-au înde
plinit angajamentul luat în 
cinstea celui de al 2-lea Con
gres al P.M.R. cu 6 zile mai 
devreme. In ziua de 17 de
cembrie ei au raportat îndepli
nirea planului de colectare la 
toate produsele vegetale și a- 
nimale.

Fruntași pe regiune sînt ță
ranii muncitori din raionul 
Sebeș, care au îndeplinit planul 
de colectări la toate produsele 
încă de la 2 decembrie și ra
ionul Ilia care a realizat pla
nul colectărilor la 6 decembrie.

Pagini de luptă 
pe ecranele Capitalei

In cinstea celui de al Il-lea Congres al partidului. Direcția difu
zării filmelor va prezenta la cinematograful „I. C. Frimu" un ciclu 
de filme inspirate din istoria Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, iar la cinematograful Magheru un ciclu de filme inspirat 
din lupta partidelor comuniste și muncitorești din țările de demo
crație populară.

Incepînd de luni 19 decembrie spectatorii vor putea urmări la 
cinematograful „I. C. Frimu“ filnie sovietice de mare valoare ar
tistică cum sînt: „Generația învingătoare" (19 decembrie), „Apă
rarea Țarițînului" (20 decembrie), „Căderea emiratului“ (21 de
cembrie), „Marele cetățean" (seria l-a și a Il-a 22-23 decembrie), 
„Lenin în Octombrie" (24 decembrie), iar în ziua de 25 decembrie 
se va prezenta filmul „Carnetul de partid".

In aceeași perioadă, la cinematograful 
„Magheru“ vor fi prezentate, în cadrul ci
clului de creații ale studiourilor din demo
crațiile populare, filmul din R.D.G. „Ernst 
Thälmann, conducătorul clasei sale“, (20 
decembrie), filmul chinez „Caravana“, (21 
decembrie), filmul bulgar „Drumul glorios al 
P. C. Bulgar“, (22 decembrie). De asemenea 
se vor prezenta filmele „Nepoții gornistu
lui” (19 decembrie), „Pe baricadă” (23 de
cembrie), Intr-o primăvară la Budapesta, (24 
decembrie), „Julius Fucik” și „Astă seară se 
va termina totul (25 decembrie).

Vă recomandăm cu căldură dragi cititori 
aceste valoroase filme.

Fotografiile noastre reprezintă cîte o sce
nă din filmele : „Marele cetățean“, „Cara
vana", „Lenin în Octombrie“ și „Ernst 
Thälmann, conducătorul clasei sale".



»

ÎNTRE CER ȘI PÄMINT NEPOTUL LUI IONITA MAVRODIN
yț cum trei ani, în iarna geroasă a lut 
/\ '53, am sosit cu un grup de ziariști la 

Hunedoara pentru a vesti terminarea 
celui mai falnic furnal al țării. Ca de obicei, 
sosirăm cu cîteva zile înainte de inaugurare.

Stăteam de vorbă cu tovarășul Mihuț, se
cretarul de partid, care îmi povestea lucruri 
deosebit de interesante, cînd ușa fu smulsă 
și un om năvăli în birou. Fără multă in
troducere se repezi la secretar :

— Nu mai știu ce să fac. Peste trei zile 
e inaugurarea și „pantalonii" (partea de sus 
a furnalului) nu sînt sudați. Nimeni nu vrea 
să se urce. Dumnezeii ei de treabă, cum s-o 
dregem...?

— Ce te-ai aprins așa, maistre Ghedeon? 
Doar oamenii tăi au mai sudat la îr/ălțime. 
Cum de nu vor acum ? — întrebă tovarășul 
Mihuț.

— Da, însă nu la o înălțime așa mare; 
sînt 80 de metri. Și apoi, e un ger cumplit. 
Sus nici nu poți tropăi, încaleci țeava și 
acolo îngheți stană de piatră.

Mihuț; a fugit la fața locului și i-a adu
nat pe sudori tn baraca maistrului Ghedeon. 
Nu știu ce le-o. fi spus acolo, însă după un 
timp au ieșit toți afară și s-au dus la „poa
lele" furnalului.

Era Intr-adevăr un ger, cum zicem de 
obicei, de crăpau și pietrele. Sudorii și su- 
doritele țopăiau ca berbecii și băteau din 
palme.

— Ei, care s-a hotărît tovarăși ? — între
bă Mihuț.
- Eul

strului. După cîteva minute garda fu schim
bată. Cîte un sudor se mai repezea afară să 
întrebe: „Mai rezistă ?". Cei din schimb nu 
slăbeau din ochi cablul. Așteptau smuci- 
tura care însemna : „coborlți-mă I"

Un maistru mai bătrîn, care făcea și el 
de gardă, îmi povesti binevoitor cîte ceva 
despre Zoia Păun, Fetișcana asta plecase In 
1951, cînd avea 17 ani, de acasă, de la Ju- 
găreni (raionul Mizil), convinsă de vărul ei, 
care sosise în sat, intr-un concediu, de la 
Hunedoara. S-a el în împără-

era aproape 
miini și pe 
baracă. în-

_ __ „ .... ____ „ „. ___ să se urce.
Trei zile după intîmplarea aceasta, din- 

tr-o cabină telefonică țipam în receptor să 
mă audă stenografa:

— Azi s-a inaugurat la Hunedoara furna
lul nr. 6...

Cind ajunse pe pămînt Zoia 
în nesimțire. A fost frecată pe 
față cu zăpadă și apoi dusă în 
tre timp un sudor se pregătea

Și o fetișcană mică dar vînjoasă, îmbră
cată 
loc.

Se ____....... . .
ațintit privirea asupra acestei fetișcane cu 
ochii căprui.

— Asta nu se poate, doar tu Zoi-a ești încă 
bolnavă — zise maistrul Ghedeon.

Dar ochii căprui ai Zdei l-au fulgerat pe 
maistru.

— Nu, eu m-am prezentat prima și eu 
mă voi urcaI

Peste cîteva clipe, Zoia își încingea cen
tura si-și pregătea materialele și uneltele.

— Gata1 — strigă Zoia.
Cablul lung se întinse și curînd Zoia plu

tea intre cer și pămînt ■ 10 metri... 20... 30... 
50... Din ce în ce mat sus. Cînd ajunse în 
vtrf abia se mai zărea. Fără să stea mult 
pe gînduri, încăleca conducta, iar noi, cei 
de jos. văzurăm izbucnind curînd flacăra 
albăstrie a sudurii.

Clipele treceau greu. Conducta fiind în 
plan înclinat, Zoia aluneca mereu înapoi. 
Se cățăra cu chiu cu vai cîțiva centimetri, 
suda un pic, ca să alunece încet înapoi, la 
împreunarea brațelor. Pe semne mîinile i 
s-au învinețit de frig. De s-ar putea mișca 
măcar...

Cîțiva sudori rămaseră de gardă lingă 
furnal. Ceilalți se încălzeau in baraca mai-

In bluză și pantaloni vătuiți tși făcu

mai auzi cite un „eu" dar toți și-au

fia de fier.,__ calificat sudori-
fă. Cînd' se lucra încă la cauperele furna
lului, cam trei luni înaintea întimplării pe 
care o povestesc, Zoia Păun a suferit un 
accident. A căzut de la o înălfime de 12 me
tri și s-a lovit la șoldul sting. A zăcut o 
lună de zile in spital. După alte două luni 
s-a întors la furnal.

Și acum iat-o pe Zoia între cer și pă- 
mînt, acolo sus, unde vtrful gigantului se 
tntilnește cu bolta senină.

Iar maistrul acela bătrîn cu mintea age
ră mi-a spus la sflrșitul povestirii cîteva 
cuvinte pe care nu le pot uita.

— Voi, ziariștii — nu te supăra tovarășe 
dacă-(i vorbesc deschis — scriefi despre toate 
frumos și bine. Uitați însă că la fiecare 
mare construcție se cer și jertfe. Despre 
asta uitați să scriefi. Privește sus la Zoia 
și (ine minte.

...Sus flacăra sudurii se stinse. Maistrul 
Ghedeon sosi de îndată și dădu dispoziție.

— Coborî(i-o repede.

★
Și stăteam iarăși așa, zgîindu-mă visă

tor la înălțimea majestuoasă a furnalului, 
cînd mi-a venit un glnd năstrușnic.

Un om trecea tocmai pe lingă mine, l-am 
strigat:

— Hei tovarășe, oprește o clipă. Spune-mi 
te rog unde aș putea s-o găsesc pe Zoia 
Păun ?

— Zoia Păun ? Fata care a sudat furna
lul ? — veni prompt răspunsul — păi aia 
lucrează dincolo de oțelărie. Mata uite cum 
te duci...

Mergeam voinicește și nu e de mirare 
că m-am rătăcit. Mi-am zis cu părere de 
rău că încă un asemenea noroc pe care 
l-am avut cu acel om, n-o să se mai iveas
că.

Pe primul muncitor ce-mi ieși în cale l-am 
luat la sigur.

— Unde o pot găsi pe Zoia Păun ?
— Pe Zoia, cea cu „pantalonii" furnalu

lui ? Se vede că n-ați văzut-o de mult. S-a 
măritat, o cheamă acum Madon. Dar noi tot 
Zoia Păun ti zi
cem. Mergi mata 
mai sus 
treabă de 
maistrului 
deon.

M-am uitat bui
măcit la el. Și 
cine-mi ieșea în 
cale, îl acostam:

— Unde o pot 
găsi pe Zoia Păun?

— Zoia care s-a 
urcat legată de 
cablu ? Apoi, tova
rășe, dacă nu e 
acolo la echipă, 
s-a dus să-și alăp
teze feciorul. Are 
un fecior, o mîn- 
drețe de copil. Ma- 
rius ti zice. E de 
trei luni...

Sau altul:
— Zoia lucrează 

acolo mai jos, 
furnalul nou. 
cum 
sol, 
cînd 
pic 
urcă 
ca atunci...

și tn- 
oamenii 

Ghe-

la 
A- 

muncește la 
dar la anul 

om înălța un 
lucrarea, se 

ea la înălțime

A venit instructorul comitetului raional
Trenul s-a pierdut în cîmpia troienită. Pe peron a rămas un 

singur om, A privit lung de-a lungul căii ferate și a pornit 
să-și croiască o pîrtie spre drum. Un indicator galben în-

să fie podul. Ce 
fi întîmplat ?

Apa aleargă 
cruste de gheață 
spinare, dar nici 
mă de pod. L’„ 
cîteva bîrne ,sînt 
cremenite 
cui apei.

Peste cîteva minute omul e pe celălalt mal. A grăbit pasul 
tru a se încălzi : al dracului de rece e apa iarna...

în cancelaria școlii e cald și forfotă. Cineva a anuntat că a 
instructorul comitetului raional U.T.M.

Un grup de copii gălăgioși au năvălit în cameră.
— Ne-ai adus, tovarășe Kișs ?
Instructorul a desfăcut pachetul și a așezat 

trompete, stegulețe de pionieri...
Afară viscolea de zor. 
Credeți poate că Albert 

comun ? Nu I Pentru Kisș 
Cu zece ani în urmă, țara 
chise de război. O arteră ------ ... ----
linia ferată Dej-Cluj își aștepta reconstructorii. Frînarul utecist 
Kiss Albert a fost în primele r'înduri ale celor care prin munca lor 
plină de abnegație scriau filele dintîi din istoria țării renăscute. 
După ce pe linia ferată Dej-Cluj a trecut primul tren, Kiss a deve
nit membru de partid.

La fabrica de încălțăminte „Ștefan Plavăt“ era nevoie de oa
meni. Fostul frînar care, cu ani în urmă, învățase cizmăria, se 
apucă să lucreze încălțări, pentru cei ce umblaseră o viață în
treagă aproape desculți. Și așa, comunistul Kiss Albert, acest tînăr 
slăbuț cu ochi de veveriță, veșnic bine dispus și prietenos, a mers 
ori unde l-a trimis partidul în marile bătălii pentru socialism.

Iar dacă pentru Kiss drumul de 17 km. printre nămeți și vis
col a fost ceva obișnuit, pentru copii, sosirea sa în comună a în
semnat o lecție de neuitat despre respectarea cuvîntului dat.
e................................................................    ■

...Nota telefonică era scurtă: „Vino urgent la gospodărie.
N-avem sămînță de orz. Președinte — Balog Victor".

Cind a ieșit din biroul secretarului sfatului, Kiss avea dispoziția 
de livrare în buzunar. Trebuia însă să se grăbească. Utemiștii pre
găteau în după-amiaza aceea o șezătoare la care l-au chemat și 
pe el să-i ajute. Apoi trebuia să vadă și planul cercului politic al 
organizației de bază U.T.M. Seara poate va găsi răgaz să scrie 
Elisabetei. Erau 20 de zile de cînd nu mal dăduse pe acasă...

August 1955. In Remetea Mare o mulțime de oameni s-au strîns 
într-o ogradă. Sătenii ciocnesc pahare și împart urări de bine. 
28 de familii sînt la un început de drum. Secretarul organizației 
de bază a comuniștilor din comună și instructorul comitetului 
raional U.T.M. sînt cei mai căutați. Colectiviștii vor să le spună

tinde un braț spre Stanciova : 17 km. Vara tn vreo patru ceasuri 
poți ajunge vara în comună. Dar acum ?

Cît poți privi înainte numai mormane de zăpadă. Și 
nici o sanie ; nu zărești un om.

Călătorul a ridicat pachetul și l-a așezat în spate și 
Picioarele i se afundă în nea pînă la genunchi. Vîntul 
iește în față mii de ace. Ce-ar fi să se întoarcă... ? Intr-o 
înapoi în gară și ar prinde trenul spre oraș. Va pleca 
ciova ceste cîteva zile, cînd s-o putea.

Oamenii însă-1 așteaptă... Le-a promis că astăzi va veni. Deci 
va trebui să meargă înainte.

...Au trecut cîteva 
ore. Podul trebuie să 
fie pe undeva pe a- 
proape. De acolo nu 
mai e mult.

A mai făcut cîțiva 
pași și s-a oprit. Cam 
pe aici ar fi trebuit 
să fie podul. Ce s-o

nu trece

a pornit, 
îi țintu- 
oră ar fi 
la Stan-

țPOOOO Miron Radu
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cu 
în 

ur 
Numai 

în- 
în mijlo-

pe masă o

pen-

sosit

tobă.

un gest ieșit din 
devenit obișnuite.

a făcut prin aceasta 
asemenea lucruri au 
începea să-și tămăduiască rănile des- 
vitală în normalizarea transporturilor.

Pămînt 1
E atîta pămînt pe aceste meleaguri ale 
Dunării cît nu poți cuprinde cu ochii!' 

Pămînt bun, mănos, udat de apele molcome 
ale fluviului.

Acum o sută 
pe aici, Ioniță 
de muncit. El 
torcea și așa 
de fiecare zi. __ r,-------  _ , .
mînt celor care vor Dleca în război. Mulți 
au plecat ca dorobanți și ca să fie mai fer
cheși și-au pus pene asemănătoare cu cele 
de curcan Comuna care s-a înălțat pe lo
cul unde și-a durat bordeiul Ioniță Mavro- 
din poartă și azi numele de Curcani

Plăpumarul Mavrodin care a tînjit o 
viață întreagă după un petec de pămînt — 
din pămîntul acela mare, pe care nu-1 poți 
cuprinde cu ochii — a închis ochii și a 
lăsat 24 de urmași.

Dumitru Mavrodin, unul din fii, a plecat și 
el în ’916 pe cîmpul de luptă sperînd că 
după război viața lui se va îmbunătăți.

Dumitru Mavrodin a închis însă ochii 
fără să aibă atîta pămînt — din pămîntul 
acela mare, pe care nu-1 poți cuprinde cu 
ochii — cît să ajungă pentru copii.

Pețre Mavrodin, alt fiu, lucrase pînă 
la 15 ani la mai mulți stăpîni. La chiaburii 
Alexandru Andreescu sau Floriș Nachiu se 
făcea friptură gustoasă 
tor, pîine albă rumenită

de ani cînd și-a durat bordei 
Mavrodin nu avea pămînt 
făcea plăpumi, iar nevasta 
își agoniseau îmbucătura 
Stăpînirea a promis pă-

Paraschivescu

Celor de la „Haș
Te .uită-n fruntea primăverii, cum 
Un soare tînăr focul și-l aprinde 
Și la sărutul lui, țîșnind din scrum, 
Ridică iarba proaspătul ei dinte.

Tot cîmpul ăsta a zăcut întins 
Sub viscole tăioase, de zăpadă;
Tot ce e viață azi, părea că-i stins, 
Dar ea creștea cînd nu fu ochi s-o 

vadă.

ce-ați luptat cu fiarele de glezne, 
acum vă dați măsura plină:

8
8
8

Vol,
Abia
Ați luminat pe cînd eram în bezne, 
Dar astăzi, cînd noi sîntem în lumină 1

Paharul
Cînd ridicăm paharul plin 
In cinstea marii sărbători, 
Prin unda lui străbat lumini 
Ca raza soarelui prin nori.

Și dacă dintre anii grei 
Alegi ce-a fost de ce-i 
Lumina strălucind în 
E tot ce-n noi a fost

i acum, 
ei 
mai bun.

De anii cei trecuti, e bine 
In astă zi să ne-amintim, 
Cînd ard în inimile pline 
De zvonul celor care vin.

8

8
8

cu miros ademeni
și multe alte bună
tăți! Sluga primea 
însă un boț de mă
măligă și o zeamă 
chioară, botezată 
ciorbă.

Pămînt 1
Era atîta cît nu 

puteai cuprinde cu 
ochii. Pămînt mă
nos. care dădea 
rod bogat — munți 
de pline. Pentru 
fiii și nepoții lui 
Ioniță Mavrodin 
însă nu se găsea 
pline ca să se sa
ture.

Aceasta este cro
nica scurtă a fami
liei lui Ioniță Ma- 
vrodin — care a- 
cum o sută Je ani 
și-a durat casă 
prin meleagurile de 
azi ale Curcanilor.

★
Sosisem seara 

tîrziu la Curcani. 
Fulgi mari de nea 
cădeau jucăuși din 
înaltul cerului. în 
gară, 
e un

am aflat că 
drum des-

p

Fiorul limpede-1 păstrează, 
Din vechea luptă, așa dar, 
Să fii cînd te pătrunde-o rază, 
Strălucitorul ei pahar!

(Din volumul de poezii „Laude")
>oooeoooocx>ooooc©oooooocx3ooooooc©©ooooooo0ooo0oc©ooaooeoot

tul de lung pînă în sat pentru un orășan. 
Am avut noroc însă că am dat de un co
lectivist, cu I 
tocmai în 
bucuros.

Pămînt I
Mergeam 

zăpada moa

o lanternă în mină, care mergea 
comună. L-am întovărășit

o vreme tăcuți, călcînd ușor în 
. r . le. Apoi, ca să mi pară drumul
mai ușor, l-am întrebat de colectivă.^ Parcă 
ar fi tras o dușcă zdravănă de țuică așa i 
s-a dezlegat gura. Pînă în comună m-a ținut 
în povestiri.

— Măi frate, avem acu un președinte... I 
Asta zic și eu om. II cunoșteam noi de mult, 
că-i de aici din comună. Să-l fi văzut cînd 
era vorba să se înființeze colectiva, nici zi 
nici noapte n-avuse hodină. Umbla cu nea 
Zamfir Florea, cu Nicolae Nedelcu, cu 
Gheorghe Sterian și ceilalți comuniști prin 
tot satul. Ce mai tărăboi făceau împotriva 
colectivei chiaburii. Mamă, mamă ce zile 
erau. Unii se înscriau, alții se ștergeau de 
pe listă. Dar colectivă tot ș-a făcut pînă 
Ia urmă. S-au înscris 44 familii.

— Dar președintele ăsta a fost ales de 
mult ? l-am întrebat pe tovarășul meu de 
drum.

— Apăi nu prea de mult în februarie a 
fost ales. S-a codit mai întîi omul, nu prea 
se credea oriceput, dar cei bătrîni i-au spus: 
„primește băiete că tu știi să iubești pămîn
tul“.

— Și l-ați ales numai că știe să iubească 
pămîntul ?

— Ei, nu numai pentru asta. Dar omul 
care a știut să iubească cele 25 de arii, cît 
moștenise de la cei bătrîni, va ști să iu-

bească și mai mult pămîntul ăsta mare al 
tuturor. Așa au socotit ai noștri. Și neamul 
președintelui a iubit pămîntul, nu glumă.

— Dar merge bine colectiva ?
— Eh, am luat-o și noi din loc. I-a lăsat 

președintelui o moștenire destul de rea, cel 
vechi. Dar președintele nostru e un om 
zdravăn, ți-am mai spus eu.

Un an de zile i-a bătut capul lui Mușat 
Nicolae și lui Climoceanu Vasile să intre în 
colectivă. Sîmbăta trecută și-au adus ce
rerile.

— Și cum îți ziceam, colectiva noaștră 
nu-i încă milionară — avem acum 78 de 
familii cu 267 hectare — dar va fi. Așa a 
zis și președintele. Să-ți mai spun ceva des
pre el. Știi, unii nu prea veneau la lucru. 
Președintele nostru s-a gîndit la exemplul 
personal Cică din asta învață oamenii. A 
cerut și neveste-si acest lucru. Tudora, o 
mîndrețe de muiere, nevasta președintelui e 
una din fruntașele noastre: are 207 zile- 
muncă. Stai să vezi : pînă și mama lui. bă- 
trînă de 68 ani, a ieșit să dea o mînă de 
ajutor. îi spuneau oamenii: „du-te maică 
acasă, că nu-i de dumneata aici“. Ea însă 
le răspundea : „Io-s mamă de președinte și 
locul meu îi aci“. Grozavă-i bătrîna, nu ?

— Și de asta au venit oamenii la lucru.
— Nu numai de asta. Mata crezi că așa 

ușor se lucrează cu oamenii? Ehei, e treabă 
grea. Și președintele nostru a cerut ajutor 
de la raion, de la raionul de partid. A venit 
tovarășul secretar Nicolae Niculcea și tova
rășul Petrache. Ei l-au sfătuit cum să facă. 
I-a spus să le studieze „caracterul1. Și așa 
a făcut președintele nostru. Să-ți povestesc 
o înt’împlare. Avem noi unul, îi zice Ionescu 
Dumitru. Noi îi spunem nea Ionescu. Nu 
venea la lucru. Președintele nostru s-a apu
cat să-l studieze la „caracter' și i-a găsit 
șurubul. A observat că lui nea Ionescu fi 
place să fie lăudat. Și pentru orice, treabă 
mică îl lăuda. Nea Ionescu în sus, nea Io
nescu în jos și de la o vreme s-a schimbat 
omul nostru. Acum e fruntaș, are cu nevasta 
peste 400 zile-muncă.

In timp ce intram în sediul colectivei to
varășul meu de drum îmi mai spuse că anul 
acesta s-a cules cel mai îmbelșugat rod de 
pe ogoarele colectivei, de s-au minunat toți 
din comună : 2.000 kg. grîu la hectar, 4.000 
kg. porumb, 3.200 kg. orz, 1.700 kg. floarea- 
soarelui...

— Ei, iată-1 pe președintele nostru — îmi 
spuse omul.

Mi l-am închipuit pe președinte, după cele 
povestite, un om în vîrstă, cu mustăți și cu 
puțină chelie. Cînd colo, în fața mea stătea 
un tinerel înalt, slab, cu trăsături energice 
și privirea îndrăzneață. S-a prezentat 
simplu :
- Petre Mavrodin.

Am strîns mina nepotului lui Ioniță Ma- 
vrodin care acum o sută de ani și-a durat 
bordei pe aici, prin meleagurile Curcanilor.

Maria Darie s-a întors Ia școală
e platoul din fața școlii ceata de copii stîrnește o larmă cum
plită. In mijlocul lor o fetișcană subțirică, negricioasă, cu 
codife și cravată de pionier, îi învață un joc nou. Răsună 

sunetul clopoțelului care anunță sflrșitul unei ore. Copiii se liniș
tesc, pornesc spre clasa lor și se așează cuminți în bănci. Fetiș
cana se așează la catedră și începe lecfla. Ichim Gheorghe cere 
voie să spună tema. Povestește frumos rezumatul bucă(ii din car
tea de cetire. învățătoarea întreabă atunci dacă mai are cineva de 

sfioasă și-l complectează pe

Sînt locuri libere în vestita brigadă...

tea de cetire. învățătoarea întreabă
adăugat ceva. O fetiță se ridică
Ichim...

Băiatul sare ca ars.
— Așa am spus și eu. Ce credeți

punere ?
Ttnăra de la catedră s-a ridicat iute și... a pornit furioasă spre 

banca lui Ichim ?
Nul Nu s-a tntîm- 

plat așa. Maria s-a 
așezat la loc și a spus 
zimbind cu blîndețe:

— Mulțumesc Ichim
— poți să stai jos. Iar 
acum, pentru că mai 
avem puțin timp pînă 
la sflrșitul orei, o 
vă spun o poveste.

„...A fost odată 
copil răsfățat"...

...Ca niște bobi 
rouă lacrimi grele 
lergau pe fața 
Ichim. Băiatul s-a 
dicat și a murmurat printre sughițuri: „Eu n-am să fiu nici
odată așa..."

Atunci clopoțelul a sunat iar și copiii au alergat la joacă tn 
curte.

că nu știu cum se face o corn-

scurs greu o noapte 
o noapte... 
friguroasă așa cum 

de primăvară în

nou înP poate că la această oră Horia s-a în- rilor groase prinse de zid. Extinctoarele au- 
tors de-acum... A împins ușor ]
și a intrat. A făcut cîțiva pași pînă ta 

dulăpior, și-a scos haina civilă pe care se 
vede că o poartă încă cu stîngăcie și a îm
brăcat halatul albastru călcat cu grijă pe 
care i l-au pregătit prieteni necunoscuți. Pa- 
-tantul, șurubelnițele, cuțitașul strălucesc de 
curățenie. Cîteva garoafe își ridică capetele 
ca de păpuși din glastra de pămînt de pe 
masă Alături stă prins pe un perete, decupat 
dintr-un ziar, comunicatul cu privire la re
ducerea stagiului militar.

Da, s-a întors ostașul...
Doi băieți ciufuliți, cu șepcile mototolite, 

împinse ștrengărește pe creștetul capului, 
îl iscodesc după un stîlp pe noul venit.

„De n-ar uita secretarul..,“ 
în mințile puștilor proaspăt veniți în fa

brică se perindă cu iuțeala de fulger imagi
nile stîrnite de povestirea lui nea Rădăcină, 
alaltăieri cînd l-au întrebat pentru cine se 
fac toate aceste pregătiri, pentru cine a așe
zat fetita rumenă ca un măr garoafele par
fumate în vasul smălțuit de pămînt.

...Ion Rădăcină a tras un scaun și i-a 
poftit și pe ei să stea jos.

Ascultați:
Lucrurile s-au întîmplat acum cîțiva ani, 

într-o primăvară cînd fabrica se pregătea să 
întfmpine a 30-a aniversare a Partidului. 
In sala de jos, uriașele rotative alergau gră
bite, lăsînd în urma lor valuri nesfîrșite de 
hîrtie. Zgomotul mașinilor nu se întrerupea 
nici o clipă. Deodată tropotul lor cadențat 
slăbi. Roțile dințate, sulurile, benzile trans
portatoare se opriră parcă sleite de puteri. 
Se lăsă o liniște grea, apăsătoare.

O voce puternică sparse deodată tăce
rea.

— Pentru ce s-au oprit mașinile?... A um
blat careva la contact ?

— Nu ! la contact n-a umblat nimeni — 
răspunse sigur un muncitor.

Curind o veste se răspindi ca fulgerul în 
fabrică. în urma unui scurt circuit, una din 
turbinele Fabricii de hîrtie și celuloză din 
Zărnești fusese scoasă din uz. Cealaltă tur
bină nu reușea să satisfacă in întregime ne
voile întreprinderii.

portița tomate, fixate în grinzi, azvîrleau din belșug 
pînă la o spumă cafenie. Curînd pericolul trecu.

In biroul directorului combinatului, secre
tarul de partid propuse să fie chemat Ion 
Rădăcină, secretarul organizației de bază
U.T.M.

— E vorba de o sarcină grea, așa cum

avut ptnă acum. Ne-am gtndit să

In fața tabloului, acolo unde coteau ca-
<? blurlle principale de distribuire, isbucnise un 

cuvinte de'mulțumire pentru ajutorul primit la constituirea gospo- «incendiu de la un scurt circuit; răpăiau^ex- 
dăriei După obiceiul din bătrîni, cei mai în vîrstă ciocnesc primii >,
cu el pocalele cu „negru vîrtos". In urma jor se întinde un șir 

care-și așteaptă 
de trecut pentru

cu el pocalele 
lung ae săteni 
„un hop“ greu

rîndul, 
Albert

și desigur că aceasta va fi 
Kiss...

plozii care se succedau neîntrerupt. Un fum 
tnecăcios se ridica mereu dela flăcările ce 
lingeau lacome învelișul de smoală al cablu-

n-am mai 
încredințăm brigăzii de electricieni a lui 
Purcăroiu repunerea în funcțiune a tur
binei. Ce-ai zice ca treaba aceasta să fie 
isprăvită în nouă zile? Ne puteți ajuta ?

Am stat cîteva clipe pe gînduri și ani 
răspuns:

— Desigur! Poate chiar mai înainte de 9 
zile. Merg să stau de vorbă cu băieții.

Cînd in mintea fiecăruia din brigadă pla
nul acțiunii deveni limpede, cînd fiecare 
știa precis ce avea de făcut tntr-o săptămînă, 
intr-o zi, într-o oră și chiar în minutele ur
mătoare, pornirăm la treabă. Onoarea com
binatului, angajamentul luat In întrecere de 
către colectiv erau în mîinile noastre. In opt 
zile vom termina totul. Mai întîl vom dez-

gropa cablurile, apoi, după ce vom verifica 
trăinicia lor, le vom introduce din 
uzină pe un drum mai scurt.

Responsabilul brigăzii avu o clipă de ezi
tare. El nu era utemist. „Oare ceilalți îl vor 
urma ?” L-am privit în ochi și l-am înțeles. 
Voi munci și eu împreună cu brigada, mi-am 
zis.

Băieții au lucrat din răsputeri. Nimeni n-ar 
fi dat insă îndărăt să muncească zi și noap
te fără răgaz. Dar trebuia să ne păstrăm 
forțele pînă la capăt, pînă cînd turbina se 
va urni iarăși din loc.

Așa a trecut o zi, s-a 
și iar a trecut o zi și

Se lăsase o noapte 
sînt de obicei nopțile 
munți. Zărneștiul era acoperit în ceață. Orele 
alergau cu repeziciune spre ziuă. Horia 
Purcăroiu lucra de zor la capetele terminale 
ale cablului. Avea 32 de ore de muncă ne
întreruptă. Ii era 
apoi se dezbrăcă 
vinge fierbințeala 
căneau cuvintele: 
porni turbina" :

...Macrea Vioara a țipat tare și prelung. 
Sprijinit într-un cot Horia zăcea în nesim
țire. Ochii îi erau înroșiți, puternic teșiți din 
orbite ; fața i se întunecase. Pe umăr avea 
lipit un fir de 380 wolți. Horia era elec
trocutat. II traseră fulgerător deoparte și fi
rul se dezlipi.

Purcăroiu își reveni la dispensarul fabri
cii. Negreala din obraz se topea. Ochii îi 
redeveniră albaștri. Se sculă și întrebă mi
rat cum de-a ajuns acolo. Sora îi povesti.

La început tăcu, apoi deodată sări în sus:
— Mă duc !
Străbătu tn fugă coridorul, auzind cum 

sora tl striga disperată pe medic.
Horia munci alte 32 de ore neîntrerupte 

alături de brigada sa. In a opta zi, combi
natul lucra din plin. Horia privea fericit 
turbina. Apropiindu-mă de el l-am vestit: 
Pregătește te băiete, a sosit timpul să te 
primim tn U.T.M.

In ultimii doi ani o parte din tovarășii lui 
Horia s-au risipit. Dar acum cînd s-a întors 
responsabilul brigăzii, se poate reface colec
tivul.

Așa și-a încheiat într-una din aceste zile, 
Ion Rădăcină povestirea despre ostașul de
mobilizat Purcăroiu Horia.

...Pitiți după stîlp, băieții se întreabă dacă 
secretarul se va ține de cuvînt. Doar le-a 
spus că sînt locuri libere în vestita brigadă...

cald. Tși scoase salopeta, 
pînă la brîu pentru a în- 
efortului. In minte îi cio- 
„In cea de a opta zi vom

Cu ani în urmă, Darie Maria a terminat școala primară din sat 
— școală în care învățaseră șt bunicii, și părinții ei — și mai anoi 
s-a întors de la oraș ca învățătoare. Avea atunci vreo 18 ani. 
Sătenii o priveau cu neîncredere. Era așa de mică, subțirică, cu 
înfățișare de fetișcană, Incit unii se întrebau dacă n-ar fi mai 
nimerit ca Maria să ia loc tn bancă decit să suie la catedră.

Lui Darie Maria însă nu i-a fost de ajuns să-i învețe carte pe 
copiii din. Horodnicu. A intrat și în echipa artistică, unde a fost nu
mită responsabila echipei de teatru a căminului cultural. Apoi, 
deoarece știa să cUștige încrederea copiilor, să se apropie de ei, a 
fost numită instructoare superioară de pionieri a școlii.

Astăzi, Maria are 21 de ani și o experiență de trei ani.*Poate 
vor zîmbi unii: „mare experiență I" Se vor înșela însă. Maria n-a 
înfăptuit încă nici un act de eroism. Fata aceasta are însă acea 
simplitate și gingășie care-ți permite să te apropii de sufletul co
piilor și să semeni în inimile lor curate stmburele unei educații 
sănătoase.

Peste Horodnicu de Sus s-a lăsat seara. Undeva a sclrțtit o 
portiță și gospodina a invitat-o pe învățătoare să intre în casă. 
In cîteva cuvinte Maria i-a explicat pentru ce a venit. Femeia a 
mingtiat-o pe frunte:

— Știu, maică, mi-a spus Viorica. Cum a venit acasă de la 
școală m-a întrebat dacă noi am dat cotele. La început eram furi
oasă. Ce se bagă copilul in treburile acestea ? Dar cînd Viorica 
m-a întrebat cine-i dă de mtncare lui Simion, frate-miu, care-i la 
oaste, m-am rușinat I Fii fără grijă; mîine ducem cotele.

In vara aceasta copiii din comună au strîns 900 kilograme fier 
vechi. Premiul II pe raionul Rădăuți la concursul tinerilor gră
dinari l-a cîștigat școala Măriei. Zeci de copii de aici 
participă la concursul „Iubiți cartea". „Pline albă" a lui Dumitru 
Mircea a umblat din mînă tn mină ca un lucru de preț. Munca 
lui Darie Maria nu este străină de toate aceste realizări.

Pagini redactate de: M. ZONIS și ȘT. HALMOȘ 
Ilustrații: TIA PELTZ, A. CALISTRAT și R. COSTÎN

/



Am străbătut un drum uriaș

Au trecut doar 
; 7 ani din ziua a- 
. aceea de toamnă 

cînd primul repre- 
', zentant al familiei 
( țăranilor Lucaci in- 
j tra într-o facultate 
] Voiam să învăț 
( bine, să fiu un in- 
f giner bun, să con- 
’ struiesc...
] Stau Ia fereastra biroului meu din ter- ] 
f mocentrală și privesc afară... în uriașul 
I combinat siderurgic, învăluit în aburi 
( se pregătesc noi șarje de oțel, noi 
(tone de fontă. Pe cablurile de înaltă 
(tensiune aleargă curentul electric ce ' 
se naște în termocentrala pe care am

“( construit-o și pe care o conduc acum. 
[ Mă gîndesc ce drum uriaș am străbătuti 

doar în cîțiva ani, eu fiul unor țărani 
săraci.

Ing. IOAN LUCACI 
șeful termocentralei II — Hunedoara

I

„Minunea“ s-a înfăptuit

J

( Cu cîteva luni 
( în urmă, într-o 
l noapte am fost 
]chemată la căpătî- 
I iul unui om grav 
J bolnav din comuna 
j Bolvașnița. Am fă- 
f cut tot ce am pu- 
j tut și spre zori 
( omul și-a revenit. 
I Peste cîteva zile el 
j era în afară de 
! orice pericol.

MLa 1
[ trecută cu ani tn urmă, cînd la căpătîiul ] 
ț mamei mele care se stingea, în neputința ] 
( mea de a o ajuta, mi-am propus să mă ] 
} fac medic, să smulg din ghiarele morții ] 
( cît mai multe vieți. Dar cum puteam eu, ] 
( o simplă dactilografă, să năzuiesc spre ] 
] asemenea vis ? Și iată că totuși „minu-j 
( nea“ s-a înfăptuit! Partidul mi-a acordat ] 
( sprijinul său. Astăzi sînt asistentă la ] 
[ Institutul Medico.Farmaceutic din Timi- ] 
I șoara și zilele acestea voi trăi un mare ] 
j eveniment. Tovarășii mei vor lua în dis- j 
[ cuție cererea mea de a fi primită în ] 
f partid.

medic MARGARETA CARABAȘ I 
Timișoara ]

encol. j
revenit atunci în minte scena pe- ]

Partidul m-a călăuzit 
spre victor e

lată-mă reîntors 
| în țară. După un 
f drum lung în care 
I am trecut prin AVon 
] nouth, Cardiff, Ca- 
fvalla, Alexandropo- 
I lis etc., nava noa- 
| stră a ancorat la 
I 
î 

\ 
I 

I ( 
[

meu an din Școala j

i stră
( Constanța.

Sînt marinar și 
am îndrăgit acea
stă meserie! îmi 
amintesc de primul . ,
medie tehnică de marină. Aveam pe vre- j 
mea aceea vreo 15 ani. Am învățat a- ] 
tunci o zicală marinărească: „Cine bea] 
apă din mare, nu se mai desparte dej 
ea“. E tot atît de adevărat ca și faptul ] 
că cel care și-a văzut visul înfăptuit nu-1 ] 
va putea uita niciodată pe cel care l-a J 
călăuzit spre victorie. ]

In curînd, organizația de bază U.T.M. ] 
de pe navă îmi va discuta întreaga mea ] 
activitate. Am nevoie de o recomandare...] 
Vreau să devin membru de partid ! {

OCTAVIAN PLEȘOIANU )
ofițer III pe nava „Ardealul'J
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A fost odată o uzi
nă bătrînă și coco
șată, cu hale înnegrite 
și drumuri desfunda
te. Patronii îi dădu
seră pomposul nume 
de „Vulcan“. Mii de 
muncitori și-au mă
cinat aci zilele spe- 
rînd în vremuri mai 
bune. Dar visurile lor 
rămîneau doar simple 
himere.

...Revăd uzina 
tr-una din aceste 
de decembrie.

Pe aleile asfaltate 
aleargă autobuse ele
gante cu emblema în
treprinderii: „M.T.D.“ 
Numai cu puțin timp 
în urmă, primele au
tobuse romînești erau 
doar un proiect cu
rajos. Oamenii de acî 
au împletit însă cu
rajul cu dîrzenia 
țara a primit de 
cum primele serii 
mașini.

In halele înalte 
luminoase ridicate
ultimii ani, lăcătușii, 
sudorii, cazangii, tur
nătorii, dau viață uti
lajelor care vor purta 
faima metalurgiștilor 
de la uzinele „Mao 
Țze-dun“ pînă depar
te peste hotare.

Cine sînt cei care 
lucrează azi în uzină, 
care sînt visurile lor ? 
simple himere ?

Și 
a- 
de

?i
in

N-am fost nici o clipă

Rămîn ele și astăzi

La poarta uzinei s-a oprit o mașină. Un 
tînăr a coborît grăbit și s-a îndreptat spre 
intrare. Portarul îi indică pe unde trebuie 
să meargă...

— Mulțumesc. Cunosc drumul...
In birourile conducerii cazangeriei el se 

prezintă.
— Inginerul Ion Miciăuș de la „Frigo

tehnica“. Pe inginerul Ianis unde-1 pot 
găsi ?

Peste cîteva clipe secretara îl anunță că 
poate intra.

— Să trăiești Samoil!
Un bărbat înalt, bine făcut 

virea de pe niște planșe.
— Hai noroc, Miciăuș 1 Ce ■
— Am nevoie urgentă de 

voare. In vreo două, trei zile 
Ce zici, mi le dai ?

Șeful, șectof.ului . cazangerie 
ceptă :

— E în regulă. Ia-le, dar nu 
aduci.

Discuția alunecă apoi spre alte domenii.
— Am auzit că te-ai însurat băiete... 
Inginerul de la „Frigotehnica“ rîse voios. 
— I-am vorbit Valentinei despre tine, po 

vestindu-i despre primii mei ani în uzină. 
Iți mai amintești lanis?

...Era prin 1948, îndată după naționali
zare. Bătrînul „Vulcan“ începuse să înti 
nerească. Zeci de băieți 
acel an. la început cu 
a-și cîștiga o pîine, așa 
făcuseră și părinții 

lor. Apoi, între
zărind marile po
sibilități ce se des
chideau în fața vii
torului lor, îmbrăți
șară învățătura. 
Printre aceștia se 
afla și ucenicul Ion 
Miciăuș.

sinaur

își ridică pri-

vînt te aduce? 
cîteva rezer- 

1 le ai înapoi.

ușoară ac-

uita să mi le

intrară în uzină în 
simpla dorință de 

cum cu ani în urmă

3

ii

I Am visat din copilărie să ajung ingi- 
( ner, să pot studia într-o facultate. Mă 
- întrebam pe atunci: dar cine va avea 

grijă de mine ? La această întrebare am 
primit răspuns mai tîrziu. Partidul și 
guvernul m-au trimis Ia studii în Uniu
nea Sovietică. Nici nu încerc să prind 
doar în cîteva cuvinte impresiile veșnic 
rămase în minte și în inimă, pe care le-am 

f cunoscut în marea tară prietenă.
] Venind în patrie, partidul mi-a încre
ți dințat o sarcină deosebit de importantă :
■ inginer șef la întreprinderea „Partizanul Roșu". La început era ) 
r greu (ca orice început), acum lucrurile merg însă bine. Mă ] 
( întreabă unii: „Cum ai putut să te descurci ? Oricum, ești încă ] 
' un tînăr..." J

(

( Ull LIII«, ...
] Eu le zîmbesc și nu le spun nimic. Ei uită că n-am fost 
( niciodată singur, că în dreapta și în stînga mea aveam cotnu-

] inginer șef al fabricii de postav „Partizanul Roșu“ O. Stalin

niști — partidul. ]
Da, pot să răspund la întrebare: „Partidul mi-a îndrumat ] 

pașii în viață, m-a ajutat să-mi văd împlinit visul“.
STINGHE DOREL J

!

munca mea 
atomică

Folosesc in
energia

numai că Șoricî nu 
era de găsit. A doua 
zi dispăru Balaban și 
apăru Șorici. Lui Vîr- 
țeli i se părea că se 
află într-un cerc, în 
care legat la ochi tre
buia de voie, de ne
voie să facă pe „baba- 
oarba“. Descoperi cu
rînd „secretul“. Cei 
doi tineri pontau unul 
pentru celălalt, făcînd 
cu schimbul de „ser
viciu“ la uzină. Alți 
tineri făceau lucru de 
mîntuială.

Pe 
Peter 
șeful 
mare, 
bleme 
construiască noi tipuri 
de mașini... Și iata că 
greul a trecut. In rînd 
cu alți zeci și sute de 
tineri s-a ridicat și 
el de pe băncile insti
tutului și a intrat 
uzină. Trectiie de 
cum un șir-dd ani 
cînd era tn.'âzină, 
cumulase experiență și 
iată-1 acurtr -șeful unui 
colectiv numdtbS; dar 
satisfacția Visului îm
plinit era - umbrită. 
„Sînt Condiții, ; obiec
tive — gîndeă el. Cine 
vine 
nouă ? 
bă nu pleacă din 
zina lui ca să meargă 
în altă parte...“

Zile și nopți la rînd, lumina nu s-a stins 
la secția autobuse. Schițele, proiectele, pla
nurile au fost revăzute, create din nou, iar 
refăcute; muncă de migală, grea, extrem 
de istovitoare. Zecile de tineri lăcătuși ve- 
niți în secție, săraci la început în cunoștințe, 
au înțeles întreaga măreție a cuvintelor; 
„Fabricăm primele autobuse romînești“.

Peste alte cîteva săptămîni din uzină au 
ieșit într-adevăr primele mașini. N-a trecut 
decît foarte puțin timp și au primit multe 
reclamații.

Atunci Vîrțeli i-a adunat pe cei mai le
neși dintre băieții săi. I-a urcat într-un au
tobus și a pornit în cursă. Pe drum le-a 
vorbit despre ceea ce înseamnă crearea aces
tor autobuse pentru industria noastră, de ce 
trebuie să fie ele de o calitate superioară. 
Cînd autobusul s-a întors în uzină, tinerii 
au coborît cu capetele plecate, fără să scoată 
un cuvințel.

Prostii au mai făcut tinerii lui Vîrțeli. 
dar al doilea lot de mașini a ieșit incompa
rabil mai bine ca primul.

Inginerul Vîrțeli Peter a ajuns să con
ducă un mare colectiv și a construit primele 
autobuse romînești. A reușit, pentru că dru
mul său a fost luminat de către partid.

★
La poarta de fier a uzinei s-a prezentat 

zilele acestea un lăcătuș. Brudaru Marin a 
fost angajat de îndată împreună cu un 
grup de tineri de seama sa. Maiștri cu ex

periență, ingineri 
tineri care cu ani 
în urmă au par
curs și ei același 
drum, i-au luat pe 
noii veniți pe lîngă 
ei. In curînd vom 
auzi poate și des
pre faptele lor. Ge
nerația de azi a 
uzinei merge 
nicește mereu 
departe.
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băncile școlii, 
visa să ajungă 
unui colectiv 

cu diferite pro- 
complicate, să

în 
a- 
de 
a-

într-'o secție 
Un om. de trea-

u-

(

II
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Mă aflu lîngă o ] 
sondă și nu-mi ] 
vine să cred... La l 
cîțiva pași de mine ] 
lucrează o stație ] 
de carotaj radioac- J 
tiv. Stăpîn pe for- ] 
midabila ei putere, ] 
o dirijez spre adîn- ] 
cui pămîntului pen- ] 
tru a-1 determina], 
să-mi arate ce bo- J 
gătii ascunde. |

Poate că aceste rînduri vor ajunge și] 
în sătucul meu din nordul Moldovei. Vor] 
afla acolo oamenii, probabil uluiți, că J 
Mihai al iui Chersan, țîncul care cu< ani ] 
în urmă înota desculț prin noroaiele uli- ] 
țelor, întors azi inginer din Leningrad, h 
folosește în munca sa energia atomică. ]> 

Cît de uluitor de puternic însă îmi,] 
pare mie, forța vie a. partidului, care] 
m-a smuls din ignoranță și mi-a dat în] 
mînă cea mai mare cucerire contempo- ] 
rană a minții omenești.

MIHAI CHERSAN ]
inginer la întreprinderea de carotaj ] 

radioactiv-perforare — Ploești J

Imî dăruiesc sufletul
partidului, patriei, poporului

Tinerii constructori de autobuse și
Anii au zburat ca niște păsări călătoare. 

Miciăuș a devenit între timp pedagog chiar 
la școala în care învățase și el meserie. 
Apoi deodată, într-o bună zi, a fost între
bat : „Ce zici Miciăuș, vrei să pleci să în
veți în Uniune ?“

A crezut că se glumește cu el. întrebarea 
i-a bubuit în timpane ca un tunet și l-a ame
țit. Era primul membru al familiei Miciăuș 
căruia i se propunea să plece la studii peste 
hotare.

— Ei, Miciăuș, ne-am înțeles ? Peste o 
lună ești la Leningrad I...

A simțit atunci cum 
nod cît o prună și ochii 
trebat doar atît:

— Cui trebuie să-i 
aceasta ?...

Au trecut 5 ani. Ion 
din răsărit cu mintea 
inima pălită de o dragoste. Fa'ta, o rusoaică 
drăguță a venit cu Ion la București. Mi- 
clăuș a fost numit inginer, șef de sector la 
„Frigotehnica“, iar Valentina și-a reluat 
studiile.

Cu aceasta se încheie prrma etapă a vieții 
lui Ion Miciăuș, fostul ucenic de la „Vul
can“.

In biroul cazangeriei. Miciăuș își pri
vește prietenul...

Ianis Samoil pare că nu s-a schimbai 
prea mult în ultimii ani. Numai din cînd 
în cînd pe frunte îi apar cîteva cute grave, 
care maturizează fața inginerului.

Cîte odată Samoil simte o greutate care-1 
apasă. Nu-i ușor pentru un tînăr inginer 
să conducă o secție dificilă cum este cazan- 
geria lui. Dar Ianis s-a obișnuit într-atît cu 
greutățile inerente oricărui început, încît 
uneori cînd lipsește din uzină gîndu-i alear 
gă spre secția lui, ca atras de un magnet

i se urcă î*u gît un 
i s-au umezit. A în-

mulțumim pentru

Miciăuș s-a întors 
vîrfuită de carte și

șeful lor, urmăresc noile schițe.
ultra sensibil. Nu voi încerca să dau o de
finiție acestui magnetism, dar cred că el 
este urmarea încrederii pe care i-a arătat-o 
uzi’na încă pe vremea cînd el era un tine
rel necopt.

Da, acum 7 ani Ianis era un desenator 
oarecare la „Vulcan“. A terminat liceul se
ral și îndrăgostit de meseria aleasă s-a 
înscris apoi la Politehnică. Dar saltul de la 
cîteva clase pînă la studenție, l-a copleșit. 
Ianis era gata să bată în retragere, să re
nunțe la visurile sale. Dar un om simplu, 
cu cîteva clase primare, încercat însă de 
valurile vieții, l-a împins înainte. Vlad 
Nicolae, comunistul modest de la „Vulcan“, 
a dat parcă aripi visurilor lui Ianis.

La 23 August 195”. inginerul Ianis Sa
moil cu un grup de metalurgiști făcea dar 
patriei de ziua eliberării ei prototipul pri
mului gazogen romînosc pentru lignit. Două 
luni mai tîrziu Ianis și tovarășii săi con
struiau prototipul turlelor pentru sondeze 
complect demontabile de 16 metri. Geologii 
aveau de ce să se bucure.

Cînd tînărul comunist Vîrțeli Peter primi 
decizia prin care era numit șeful secției de 
autobuse, în jurul său era o sală întinsă și 
pustie. Numerosul său colectiv era prezent... 
doar pe hîrtie. Dar planul glăsuia că pînă 
la data de... trebuiau livrate cele dintîi 100 
de mașini.

A doua zi au început să sosească primii 
săi colaboratori. Aproape toți erau tineri. 
Inginerul și-a frecat mulțumit mîinile. Dar 
n-a trecut decît o săptămînă și Peter s-a 
apucat cu mîinile de cap După scripte tre
buia să aibă atîția și atîția oameni. Dar 
cînd îi căuta, vedea că lipsesc destui. Intr-o 
zi cercetă fișele de pontaj. Șorici Ion și Ba- 
laban Constantin pontaseră ca toți ceilalți.

partid
Și-mi slobozii pasărea clntului să urce în zori pîn-la soare, 
Chiuitură de schimnic, prins tntîia oară. în horă mare.

Puternică et îndrăgostită de om. de pămîntt 
Așa cum tu m-ai învățat să simt, să cinti

Privește azi, privește cum visul meu nu mai are 
Acel gust păduratec de ferigi verzi și amare.
Ci a pornit să risipească cu amîndouă mîinile pline 
Tot ctntecul inimii noi ce bate tn mine I

E fericirea! E lupta care-noiește puteri
Să nalți paharul la bucurii, să (ii piept la dureri!
E dăruirea întreagă ce naște lumină In gind.
Azi vibrez pentru oameni, azi mă simt cu tine In rlnd!

Cînd pornii iar. m-ai lăsat să umblu cu pași-mi stîngaci. 
Am ctrtit. Nu știam că pentru mine o faci.
Că dacă-ți vezi copilul cum saltă Și o ia copăcel 
TI chemi către tine, dar numai el trudește s-ajungă, 

numai el!

„Oamenii. — mi-ai strigat, oamenii, au bucurii,
dar șl răni; rănile dor. 

Te-ai uitat vreodată tn adlncul inimii lor?
Dar Intr-a ta, Intr-a ta te-ai uitat bine ?" 
M-am oprit Mi-era atît de rușine!

Violeta Zamfirescu

Dar tu mi-ai tălmăcit 
„ț)e ce-ți rlzi de ele ?

să visez, plnă uitam de burniți, 
de mine !

Nu cunoșteam decît rouă, florile, soarele,
Să dibuiesc cărările pe unde se fugăreau căprioarele... 
Cînd mă băteau ploile, știam ca prigoria cu tării senine 
Să-mi luminez timpul.

M-am trezit. Și simțind mina ta cum m-ajută
Am jurat să mă zbat să cîștig toată vremea zadarnic 

pierdută

Rînduri către

M-ai zgllflit iar din singurătatea prea lenevoasă, 
Cînd s-a ivit copilul meu, viata nouă in casă: 
„Ce faci pentru el ? Ce cale gîndești să-i alegi ? 
Calea ciutei sfioase, sau a celor puternici, întregi ?"

visele pădurețe, stinghere:
Visul e bogăția inimii! Dar piere 

Cînd nu-i dai putere!
Viață să-i dai! Caută oamenii!.. Oamenii! Cu ei te adună!" 
Și eu am tăcut. A trecut o lună.. încă o lună...

...Oamenii? Nu-i cunosc. La ce bun să-i caut? 
Am pornit singură să chinuiesc un cîntec de flaut.
Soarele pătrundea și-n inima mea, ca-ntr-un spic.
Dar tare puțin pricepeam 1... sau aproape nimic.

Interpretez roluri drag»

Cu 11 ani în urmă, In clipele acelea de 
răscruce pentru țara noastră, eu, fiică de 
muncitor, debutam pe scena Teatrului ma
ghiar din Cluj. Abia împlinisem 17 ani. 
Ardeam de dorința de a interpreta roluri 
dragi mie încă de pe vremea cînd eram 
copilă. De ce n-aș putea juca în „Tar- 
tuffe", în „Romeo și Julieta“ sau în „Fi- 
garo" ? Mi se răspundea pe atunci de că
tre unii că întrec măsura. „Asemenea pla
nuri nu sînt pentru tine. Vezi-ți mai bine 
de-o ocupație mai serioasă".

Dar nu. N-am dat nici un pas înapoi.
Am muncit mult ca și tovarășii mei de 

public era pretențios. Astăzi, cînd în sala 
sună aplauzele entuziaste ale spectatorilor, mă gindesc că ace- j 
stea sînt adresate in primul rînd aceluia care ne-a crescut pe J 
noi și ne-a ajutat să culegem marile satisfacții ale muncii ] 
noastre.

J 
scenă. Noul nostru J 
teatrului nostru ră- j

voi- 
mai

I
Am vorbit fruntașilor în agricultură 

despre munca noastră
I In primăvara anului trecut, în sala Ate- 
] neului R.P.R., s-au desfășurat lucrările 
( consfătuirii pe țară a fruntașilor recolte- 
] lor bogate. Vă puteți închipui emoția 

care m-a cuprins cînd în fața conducăto- 
. rilor statului și partidului nostru, eu, o 
] tînără țărancă care abia împlinisem 20 de 
[ ani, am fost invitată să vorbesc fruntași- 
I lor din agricultură despre felul în care 
j se muncește la noi în G.A.S.
] Mama mea, la vîrsta de 20 de ani abia 
I știa să se iscălească. Cine ar fi stat s-o 
] asculte cu creionul în mînă, notindu-și cu atenție vorbele ei ? 
( Cine ar fi trimis-o la o școală de brigadieri ca să învețe să 
I obțină de la pămînt mai multe bucate ? Oare a visat ea vreo- 
] dată că fiica ei va călători din raion în raion pentru a vorbi 
( inginerilor și țăranilor cărunți despre biruințele tovarășilor ei 
(din G.A.S. ?
] Asemenea visuri nici nu indrăJMea să-și făurească pe atunci 
țo țărancă muncitoare.

Tinerețe

] Am Învățat meseria de oțelar la 
( școala profesională din Reșița. E o școală 
( mare, clădită nu de mult în Lunca Po- 
] mostului. în această clădire am crescut și 

învățat eu. Am primit uniformă frumoasă, 
am avut cantină bună, cămin frumos, toate 
acestea gratuit.

Am intrat apoi după doi ani in uzină. 
Am înțeles pe deplin că munca Ia noi eo 
chestiune de onoare, de glorie și de 
eroism.

Brigada condusă de mine, în hala de
turnare a oțelăriei a devenit fruntașă in Întrecerile socialiste.

La 18 ani am fost invitat la Prezidiul Marii Adunări Națio
nale. Mi s-a prins atunci pe piept Ordinul Muncii clasa Hl-a 
iar conducătorii partidului și guvernului m-au felicitat.

Acum două luni am terminat 
împlințt năzuința supremă: am 
lui nostru partid.

Asta e tinerețea mea. • Cum 
din toată inima pentru această

I
stagiul de candidat și mi s-a 
devenit membru al gloriosu-

I

Poate n-aș fi a- j 
juns scriitor sau ] 
poate m-aș fi închis ] 
în mucegăitul turn] 
de fildeș, bolnav de I 
spleen, cîntător de] 
umbre, blazat și] 
îmbătrînit înainte J 
de vreme. ]

Partidul mi-a des- ] 
chis nebănuitele o-j 
rizonturi ale vieții, ] 
mi-a dat tinerețea] 

ț cea mai semeață, m-a învățat ce să cînt, ] 
‘ cum să cînt și cînd să cînt. Mi-a fost J 

ghid pe șantiere, prin uzini și pe cîmpiile] 
mătăsoase. M-a obișnuit să iau colosul ] 
drept etalon al înfăptuirilor noastre, să] 
cînt giganticul construcțiilor și lumina lor] 
cuceritoare. M-a învățat ca în locul cîn-] 
tecului singuratic să îndrăgesc orchestra] 
în care să fiu un modest și sîrguincios ] 
cîntăreț. ]

ALEX. ANDRIȚOIU ] 
poet, laureat al Premiului de Stat |

!

L
Visul a devenit realitate

Tocmai m-am în-1 
tors dintr-un zbor ] 
cînd redacția mi-a J 
solicitat această de- ] 
clarație. Am luat ] 
micul dejun la Var- J 
șovia, am prînzit ] 
la Praga și di- ] 
seară îmi voi reve- J 
dea familia la 1 
București. Pentru j 
mine acest lucru i

a devenit ceva obișnuit. J
Pilot de cursă lungă 1
Pentru sute și sute de tineri ca și pen- • 

tru mine titlul acesta constituia un mi-' 
raj care electrizează.

Visul a devenit însă realitate. Acum 
cîtva timp am sărbătorit primul milion', 
—.—' ■*■„«• |,„,-.M>yi de mine. La mu '
de metri înălțime, zburind deaspura Vis-•

( de i km. parcurși
i de metri înălțime,
] tulei sau a Carpaților, trecînd Dunărea 
I sau apropiindu-mă de Berlin, inima-mi 
l trimite un salut fierbinte de mulțumire 
f aceluia care mi-a prins aripi, care a des- 
I chis larg și pentru mine porțile viitoru- 
1 lui — partidului iubit.
( CRISTIAN AUREL
] comandant de aeronavă

distins cu insigna
I „Pilot milionar“

O mare bucurie

Părinții mei, de naționalitate tătară de ] 
prin părțile Tortomanului, s-au stabilit ] 
cu mulți ani în urmă la Medgidia. Ca J 
țărani lipsiți de pămînt, a trebuit să lu-1 
creze la boieri în dijmă. Lucram c’i pă- ] 
rinții la cîmp. In timpul liber, adică] 
noaptea, învățam, )

Trecînd prin mari greutăți, avînd încă ] 
nouă frați, am ajuns învățător în co- ] 
muna Siliștea. M-am înapoiat după cinci J 
ani la Medgidia ca învățător și pedagog ] 
la școala unde învățasem.

director ai Școlii pedagogice tătare din I 
de regimul democrat-popular. Toți elevii ]

■

De cițiva ani sînt 
Constanța, înființată 
sînt în internat.

Ca și altor minorități și nouă, tătarilor puterea populară ne-a 1 
acordat drepturi egale cu ale celorlalți cetățeni ai patriei. Cit 1 
de mult face să slujești poporul care te-a crescut și să mul- j 
țumești prin asta pentru tot ce ne-a dat partidul I

ABDULA SEVKET
Directorul Școlii pedagogice tătare din Constanța J

Cine m-a ajutat

Cu cinci ani în urmă, intrasem să lu- 
I crez ca ospătăriță la cantina colectivului 
C sportiv „Dinamo“ din București. Aveam 
t ocazia să asist la antrenamentele diferi- 
(ților sportivi. Ciclismul m-a atras în mod 
f deosebit. „Ce-ar fi, mi-am spus, dacă aș 
(încerca și eu ?“. Nimeni n-a rîs de mine, 
f cum mă așteptam. Mi-au spus doar că 
] trebuie să dovedesc multă voință, cit des- 
f pre restul, cu timpul voi învăța...

Antrenorii s-au ocupat apoi de mine și 
am început să iau parte la diverse 
concursuri cicliste. Cînd ciclistele fran
ceze și engleze pe care le-am învins la Jocurile sportive aie 
celui de al IV-lea Festival Mondial al Tineretului de la Bucu
rești au aflat că doar cu 2 3 ani înainte eram o necunoscută 
în ciclism, o simplă ospătăriță, m-au întrebat: „Cum de-a fost 
posibil să ajungi aci ? Cine te-a protejat ?“

M-am gîndit atunci că sînt atît de numeroși cei care m-au 
„protejat", încît nici în săptămînî și săptămîni la rînd n-aș fi 

. reușit să-i fac cunoscuți prietenelor mele de peste hotare 
AURELIA DRAGHICI 
Maestră a sportului, 

campioană de ciclism a R.P.R.

J
\J

ANA BtJRGHER
brigadieră de cîmp la G.A.S.-„Scînteia", 

regiunea Arad, decorată cu Ordinul 
Muncii clasa Il-a

să nu-i mulțumesc partidului J 
tinerețe ?

ALEX. JUDEA ]
șef de brigadă la hala de turnare a J 

oțelăriei „Siemens-Martin"-Reșița ]

ILONA DORIAN
artistă la Teatrul maghiar din Cluj, 

decorată cu Ordinul Muncii clasa 111-a



din Indonezia
Primele rezultate ale noilor alegeri

la KabulsărbătoareVotul de la O.N.U.—în atenția generală

pesjjî Conducătorii sovietici primiți cu căldură 
în Afganistan

NOTE tXTERHE

F,F,

Dezbaterea ultimelor puncte de pe 
agenda sesiunii O. N. U.

J. Nehru,
felicită pe N. A. Bulganin

MOSCOVA 17 (Agerpres) — TASS trans
mite telegrama adresată de primul ministru 
al Indiei, dl Jawaharlal Nehru lui N. A. Bul
ganin.

„Am aflat astăzi cu o mare satisfacție că 
în urma propunerii Uniunii Sovietice au 
fost primiți în O.N.U. 16 noi membri. Ingă- 
duiți-mi să vă felicit pentru acțiunea înțe
leaptă și eficace întreprinsă de reprezen
tantul dvs. în O.N.U., ce a dus la lichidarea 
impasului care a împiedicat pînă în prezent 
multe state de a fi reprezentate în Organi
zația Națiunilor Unite. Sper că în curînd 
acele țări care în prezent nu fac parte din 
O.N.U. vor fi primite de asemenea și că 
R. P. Chineză își va ocupa locul ce i se cu
vine de drept în O.N.U.

JAWAHARLAL NEHRU

Guvernele R. P. Albania, 
R. P. Bulgaria și R. P. Ungară 

salută votul de la O. N.
TIRANA 17 (Agerpres). — A.T.A. 

mite :
La Tirana a fost dat publicității un 

nicat în care se arată :
„Poporul și guvernul Republicii Populare 

Albania au primit cu satisfacție știrea pri
vitoare la admițerea Republicii Populare Al
bania în O.N.U. Prin această hotărîre, adop
tată datorită eforturilor susținute ale dele
gației sovietice și datorită sprijinului multor 
alte delegații, a fost reglementată în mod 
echitabil o importantă problemă internațio
nală ; s-a confirmat încă odată că înțelege
rea și bănăvoința reprezintă calea cea mai 
justă de rezolvare a problemelor internațio
nale litigioase“.

SOFIA 17 (Agerpres). — A.T.B. trans
mite :

La 15 decembrie a fost dat publicității la 
Sofia un comunicat în care se subliniază :

„Avînd încredere în misiunea nobilă pe 
care o îndeplinește și o va îndeplini Orga
nizația Națiunilor Unite, guvernul Repu
blicii Populare Bulgaria declară că în cali
tate de membră a acestei organizații Repu
blica Populară Bulgaria va depune toate 
eforturile pentru sprijinirea păcii și secu
rității, pentru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie între popoare și pentru realizarea co
laborării în rezolvarea problemelor interna-

u.
trans-

comu-

ționale cu caracter economic, social, cultu
ral și umanitar“.

BUDAPESTA 17 (Agerpres) — M.T.I. 
transmite :

La 16 decembrie a fost dat publicității la 
Budapesta un comunicat în care se arată 
printre altele :

„Consiliul de Miniștri al Republicii Popu
lare Ungare a aflat cu multă satisfacție și 
bucurie că la cea de a 10-a sesiune a Adu
nării Generale. Organizația Națiunilor Uni
te a primit Ungaria în rîndul membrilor săi. 
Prin această hotărîre Adunarea Generală a 
satisfăcut un vechi vis și o dorință legiti
mă a poporului ungar“.

Satisfacție la Belgrad
BELGRAD 17. (Agerpres). — Corespon

dentul diplomatic al agenției Taniug subli
niază satisfacția cu care a fost primită la 
Belgrad știrea admiterii celor 16 țări în 
O.N.U. Amintind că hotărîrea Adunării Ge
nerale cu privire la admiterea de noi mem
bri este o confirmare a politicii de coexis
tență activă pe care Iugoslavia o urmează 
în relațiile sale internaționale, coresponden
tul subliniază că cercurile politice de la Bel
grad au convingerea că hotărîrea Adunării 
Generale va pregăti terenul pentru regle
mentarea altor probleme legate de chestiu
nea deplinei universalități a O.N.U. Aceste 
speranțe se referă în primul .rînd la pro
blema admiterii Japoniei și R.P. Mongole. 
Corespondentul scrie în încheiere că cercu
rile politice iugoslave își exprimă convinge
rea că ultima hotărîre a Adunării Generale 
va ușura de asemenea reglementarea pro
blemei reprezentării Chinei în O.N.U., prin 
recunoașterea drepturilor depline ale guver
nului R. P. Chineze.

Politica externă japoneză 
viu criticată

KABUL 17 (Agerpres). — TASS trans
mite: Tncepînd cu ziua de 15 decembrie, ta 
Kabul este timp senin și însorit. Orașul, 
care reprezintă o minunată îmbinare de 
străzi vechi, tipic orientale și noi alei șt 
bulevarde asfaltate, de-a lungul cărora sa 
înaltă clădiri moderne de cîte 2 și 3 etaje, 
este străjuit de piscurile munților acoveriți 
cu zăpadă.

La 15 decembrie, tovarășii N. A. Bulganin

și N. S. Hrușciov au vizitat muzeul de 
istorie din Kabul situat în cartierul modern 
al orașului.

In seara zilei de 16 decembrie, Muha
mmed Daud, primul ministru al Afganista
nului, a oferit un dineu în cinstea tovarăși
lor N. S. Hrușciov și N. A. Bulganin. La 
dineu au participat persoanele care ti în
soțesc pe H. A. Bulganin și N. S. Hrușciov, 
membrii guvernului Afganistanului, preșe-

dinții Consiliului popular și senatului, șefii 
ambasadelor și legațiilor străine din Kabul, 
ambasadorul U.R.SS. în Afganistan și am
basadorul Afganistanului în U.R.SS. Mai 
tlrziu, Muhammed Naid, ministrul Afacerilor 
Externe al Afganistanului, a oferit la Mi
nisterul Afacerilor Externe o mare recepție 
în cinstea oaspefilor sovietici. La recepție, 
în afară de personalitățile oficiale au parti
cipat de asemenea reprezentanți ai vieții 
publice din Afganistan.

R H M T H 1 n * U. R. S. S. apreciată mult poiitica independentă
« O Ul 1 3^ O 11 I 11 ♦ iubitoare de pace a Afganistanului

Maurice Thorez 
despre situația 

tineretului francez
TASS trans-

PEKIN 17 (Agerpres). — China nouă 
transmite :

Știri apărute în presa din Tokio anunță 
că membrii opoziției din parlamentul japo
nez au condamnat guvernul pentru neadmi- 
terea Japoniei în Organizația Națiunilor 
Unite.

Agenția Kiodo Țusin anunță că neadmite- 
rea Japoniei în O.N.U. a dat naștere la o 
„mare nemulțumire“ în rîndul membrilor 
partidului liber-democrat. Agenția afirmă că 
în cadrul acestui partid se manifestă o creș
tere a neîncrederii și a criticilor aduse Mi
nisterului de Externe, deoarece neadmiterea 
Japoniei dovedește „neîndemînarea și in
competența organelor Ministerului de Exter
ne condus de Sighemițu“. Agenția Kiodo 
Țușin declară de asemenea că cu toate că 
Japonia se consideră ca îritreținînd cele mai 
hune relații cu Statele Unite, ea nu a pu
tut intra în O.N.U. din cauza lui Cian 
Kai-și.

KABUL 17 (Agerpres). — TASS trans
mite cuvîntarea rostită de președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., N. A. Bul
ganin la prînzul oferit la 16 decembrie, la 
Kabul de către primul ministru al Afganis
tanului, N. A. Bulganin a spus printre al
tele :

Mulțumim guvernului regal al Afganis
tanului pentru invitația de a vizita Afga
nistanul — prieten al 
pentru primirea caldă 
pentru ospitalitate.

Prietenia îndelungată 
vietică și Afganistan a 
în tot decursul timpului, 
apariției statului sovietic și a Afganistanu
lui independent. In toate fazele dezvoltării 
ei, această prietenie s-a întărit neîncetat, 
ceea ce a fost atît în interesul Afganista
nului, cît și al Uniunii Sovietice. Și acum 
putem constata cu profundă satisfacție că 
între țările noastre există relații de bună 
vecinătate și prietenie.

In relațiile sale cu Afganistanul. Uniunea 
Sovietică se bazează și se va baza în mod 
invariabil pe principiile respectării integri
tății teritoriale și a suveranității, neagre
siunii, neamestecului în treburile interne, 
egalității și avantajului reciproc, coexisten
ței pașnice și colaborării economice.

Sperăm că contactul personal pe care l-am 
stabilit cu conducătorii Afganistanului va 
contribui la dezvoltarea și consolidarea con
tinuă a relațiilor sovieto-afgane. Schimbul 
de păreri care a avut loc în problemele ce 
prezintă un interes 
cele două părți sînt gata să dezvolte pe o 
scară și mai largă legăturile multilaterale 
dintre țările noastre.

Uniunea Sovietică a luat întotdeauna ati
tudine împotriva colonialismului, indife
rent sub ce formă s-a manifestat.

Noi privim cu simpatie lupta pentru inde
pendența națională a popoarelor din Asia 
și Africa. Acest lucru nu l-am ascuns nici
odată și nici nu-1 ascundem.

Uniunea Sovietică apreciază mult politica 
independentă și iubitoare de pace a Afganis
tanului, atitudinea negativă a acestuia față

Uniunii Sovietice, 
ce ni s-a făcut și

dintre Uniunea So- 
rezistat încercărilor, 

din momentul

reciproc a arătat că

de politica înjghebării de blocuri, năzuința 
sa spre stabilirea unor relații de prietenie 
cu vecinii și cu toate statele.

Privim cu simpatie politica Afganistanu
lui în rezolvarea problemei Paștunistanului. 
Uniunea Sovietică este pentru reglementa
rea echitabilă a problemei Paștunistanului 
care nu poate fi rezolvată just fără a se 
ține seama de interesele vitale ale po
poarelor care trăiesc în Paștunistan.

Cuvîntarea

guvernul Af- 
eforturile fn 
consolidarea

sale Regelui

Ne exprimăm speranța că 
ganistanului își va continua 
lupta pentru menținerea și 
păcii.

Urăm sănătate Majestății 
Afganistanului.

Să se întărească și să se dezvolte priete
nia dintre Uniunea Sovietică și Afganistan

Trăiască pacea și securitatea popoarelor 
din întreaga lume.

lui Muhammed Daud
trans- 
Daud,

KABUL 17 (Agerpres). — TASS 
mite cuvîntarea rostită de Muhammed 
primul ministru al Afganistanului, la prîn- 
zul oferit la Kabul la 16 decembrie. El a 
spus printre altele :

In numele poporului și guvernului Afga
nistanului salut sincer sosirea excelenței voa
stre, a domnului Hrușciov și a stimaților 
dvs. colegi și sînt fericit să vă exprim în 
acest moment fericit recunoștința și sincerele 
mulțumiri ale poporului Afganistanului și 
ale guvernului său pentru că ați acceptat 
invitația de a vizita Afganistanul.

Afganistanul nu a uitat și nu va uita ni
ciodată faptul că prima țară care a salutat 
cucerirea libertății și independenței de către 
Afganistan a fost Uniunea Republicilor Soj 
vietice Socialiste și ce prima țară care, după 
revoluția din octombrie a stabilit relații di
plomatice cu Uniunea Sovietică și a pus ba
zele unei prietenii internaționale, a fost Af
ganistanul.

Poporul iubitor de libertate al Afganista
nului a admirat întotdeauna succesele obți
nute de Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste în decursul acestor 38 de ani. In pre
zent trebuie relevate de asemenea toate în
cercările pe care țara dvs. le întreprinde în 
direcția asigurării păcii în lumea întreagă 
și eforturile pe care le depuneți dvs., dom
nule Bulganin și stimații dvs. colegi, în spe
cial domnul Hrușciov pentru asigurarea în
țelegerii între popoare, cu prilejul călătorii
lor dumneavoastră.

Folosesc acest prilej pentru a vă exprima 
bucuria și satisfacția 
Iui Afganistanului în

luate în cursul ultimilor ani în vederea lăr
girii relațiilor economice și comerciale din
tre Afganistan și Uniunea Sovietică.

Sper că în urma acestei colaborări eco
nomice se vor pune bazele pentru dezvolta
rea ei continuă, ceea ce va sluji la întărirea 
relațiilor cordiale de prietenie dintre cele 
două țări.

KABUL 17 (Agerpres). TASS transmite:
In ziua de 17 decembrie, N. A. Bulganin, 

președintele Consiliului de Miniștri și N. S. 
Hrușciov, membru al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. au avut o convorbire cu 
Muhammed Daud primul ministru al Afga
nistanului. In cursul convorbirii a avut loc 
un schimb de păreri în problema relațiilor 
sovieto-afgane, precum și asupra unor pro
bleme internaționale.

©------------------------------------------------------ --------

Cavalerii 
marilor profituri

Marea firmă americană 
tors" 
Uzate 
cesta 
Pînă 
trece 
are precedent în istoria lui „General Mo- 
tors".

Pe marginea acestui „record" ziarul 
elvețian „Arbeiter Zeitung" care apare 
la Schaffhausen a publicat un comentar 
ce nu este lipsit de interes. Ziarul re
marcă în primul rînd că în Statele U- 
nite „întreprinderile gigantice devin tot 
mai mari, lucru care duce în mod inevi
tabil la profituri corespunzătoare, avînd 
în vedere că aceste formațiuni au în mod 
practic monopolul asupra producției și 
desfacerii produselor. Cu toate acestea, 
ultimile cifre asupra producției și profi
turilor anunțate ae titanul printre titanii 
economiei „General Motops“ — constată 
ziarul — sînt de-a dreptul senzaționale“.

Ce se face cu acești bani ? O sumă 
mică este consacrată investițiilor. Restul 
se împarte la acționari care capătă cu
venitele dividende. Dar lucrurile nu sînt 
atît de simple. Sînt acționari mai mi
titei și sînt oameni cu averi colosale in
vestite în ac(iuni. Intr-adevăr, se prevede 
că pentru anul 1955 cîteva sute din ac
ționarii cei mai mari vor primi o avere 
„din care vor putea trăi fără griji 
la sfîrșitul vieții lor“..

f Sumele sînt fabuloase. „Arbeiter 
tung" scria că uriașul profit net al 
singure firme echivalează cu o cincime 
din venitul național al Elveției /

Dar muncitorii? „Nu este de mirare 
că datorită acestor posibilități de profit 
pentru acționari, cresc și revendicările 
economice ale muncitorilor care trebuie 
să producă această bogăție. Cum se 
poate deci afirma că salariile nu pot fi j 
sporite ?“

Am văzut cine profită. Și pe bună j 
dreptate ziarul elvețian arată că nu tre- j 
buie să ne mire că pentru marii bussi- J 
nesmani „economia pieții libere“ 
într-adevăr cea mal bună din toate 
mele economice. Care altă formă 
nomică ar putea oare răsplăti atît 
bine parazitismul ?“...

Formula: „orice comentar este 
prisos" mi se pare foarte potrivită

„General Mo- 
a anunțat că profiturile nete rea- 
pe primele nouă luni ale anului a- 
se ridică la 913 milioane dolari, 
la sfirșitul anului, profiturile vor 
de un miliard de dolari. Cifra nui

( cn/cțturt ucuct uui c uțjui c
[ la Schaffhausen a publicat un comentar
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PETRE MACOVEANU

Spartachiada de iarnă
a tineretului

Ședința Comisiei centrale de organizare

PARIS 17 (Agerpres). 
mite:

La 15 decembrie, în suburbia muncitorească 
Malacoff a Parisului a avut loc un miting 
electoral la care a luat cuvîntul Maurice 
Thorez secretar general al Partidului Comu
nist Francez. In cuvîntarea sa, Maurice Tho
rez s-a adresat tineretului și femeilor din 
Franța.

El a subliniat că tendința poporului fran
cez spre schimbarea situației actuale și a 
liniei politice a Franței devine din ce în ce 
mai largă. In această acțiune un rol tot mai 
activ începe să-1 aibe tineretul.

Maurice Thorez a ăpus că cercurile guver
nante din Franța cheltuiesc fonduri uriașe 
pentru scopuri militare în detrimentul inte
reselor tineretului francez care nu are po
sibilitatea de a studia și de a găsi de lucru. 
Majoritatea tinerilor și tinerelor din fami
liile de oameni ai muncii nu au în față nici 
o perspectivă. Intrerupîndu-și studiile, ei sînt 
nevoiți ca încă în vîrstă de 14 ani să caute 
de lucru pentru a-și asigura mijloace mi
nime de existență.

Partidul comunist, a spus Thorez, sprijină 
programul care prevede rezolvarea concretă 
a tuturor acestor probleme.

Agențiile de presa comunica...
DJAKARTA. — Potrivit unei informații 

transmise de agenția Associated Press, la 17 
decembrie au fost date publicități» la Ban- 
dung primele rezultate neoficiale ale alege
rilor pentru Adunarea Constituantă din In
donezia. In insula Java, în fruntea candida- 
ților care au obținut cele mai multe voturi 
se află reprezentanții partidului național in
donezian (partidul fostului premier Aii Sas- 
troamidjojo). Partidul Comunist din Indone
zia conduce în numeroase orașe din Java 
centrală și de est. In localitatea Magelan, 
partidul comunist a obținut 15.000 voturi — 
adică aproape totalul voturilor obținute de 
celelalte partide. El a obținut de asemenea 
o victorie netă în regiunea Semarang.

PARIS. — La 16 decembrie a luat sfîrșit 
sesiunea N.A.T.O. La lucrările sesiunii care 
au durat două zile au participat miniștrii 
Afacerilor Externe, ai Finanțelor și Apă
rării ai celor 15 țări membre ale N.A.T.O. 
La încheierea lucrărilor s-a dat publicității 
un comunicat final care vădește intenția gu
vernelor țărilor participante de a continua 
cursa înarmărilor.

AMMAN. — Zilele trecute, agențiile occi
dentale au anunțat că Iordania ar fi aderat 
la pactul agresiv de la Bagdad. Știrile sosi
te de la Amman, capitala Iordaniei, desmint 
informațiile în legătură cu presupusa aderare 
a acestei țări la alianța militară de la Bag
dad, din care fac parte Anglia, Turcia, Pa
kistanul, Iranul și Irakul.

Comentariile care se fac la Amman cu pri
vire la formarea noului guvern al Iordaniei, 
condus de Maja li, subliniază că acesta este 
un cunoscut adept al aderării Iordaniei la 
pactul militar de la Bagdad.

„Scînteia tineretului“
pag. 4-a 18 decembrie 1955

guvernului și poporu- 
legătură cu măsurile

Problema dezarmării
în fata Adunării Generale a 0. N.

NEW YORK 17 (Agerpres). — TASS 
transmite:

La 16 decembrie, Adunarea Generală a 
O.N.U. a discutat raportul Comitetului Po
litic în problema dezarmării și a măsurilor 
în vederea slăbirii continue a încordării in
ternaționale.

Adunării i-au fost prezentate rezoluția 
S.U.A., Angliei, Franței și Canadei, aproba
tă de Comitetul Politic, amendamentele so
vietice la această rezoluție, precum și pro
iectul de rezoluție al Siriei, în care Comi
siei O.N.U. pentru dezarmare i se propune 
să convoace din nou subcomitetul ei, pen
tru ca el să continue lucrările începute la 
29 august 1955.

A luat cuvîntul V. V. Kuznețov, condu
cătorul delegației sovietice.

Delegatul sovietic a'sțius că proiectul de
legației Siriei prezentat spre examinare șe
dinței plenare, proiect care prevede reluarea 
lucrărilor subcomitetului Comisiei 
pentru dezarmare, începute la 29 
1955, merită o deosebită atenție.

De aceea, delegația sovietică sprijină pro
iectul de rezoluție prezentat de delegația Si
riei și nu insistă asupra punerii la vot a 
proiectului său de rezoluție.

Adunarea a adoptat rezoluția recomanda
tă de Comitetul Politic. Delegațiile U.R.S.S., 
R.S.S. Ucrainene, R.S.S. Bieloruse, Poloniei, 
Cehoslovaciei, Ungariei și Romîniei au vo
tat împotriva acestei rezoluții, întrucît ea 
îndepărtează Adunarea Generală și Comisia 
O.N.U. pentru dezarmare de la sarcina prin
cipală și anume elaborarea de comun acord 
a unui program de dezarmare, de 
cere a armei atomice și instituire 
control internațional eficace.

Amendamentele sovietice au fost respinse 
de către Adunare. Fiind puse la vot sepa
rat, aceste amendamente au fost sprijinite de 
9-16 delegații, printre care delegațiile R.S.S. 
Ucrainene, R.S.S. Bieloruse, Poloniei, Ce
hoslovaciei, Ungariei, Romîniei, Iugoslaviei, 
Indiei, Indoneziei, Birmaniei, Siriei, Egiptu
lui.

Adunarea a adoptat apoi propunerile a- 
mericane de a nu pune la vot proiectul de 
rezoluție al Siriei. împotriva acestei propu
neri au votat 18 delegații, iar 7 delegații 
s-au abținut.

Trecînd la ultimul punct al ordinei de zi 
— problema alegerii unui membru 
nepermanent al Consiliului de Securitate, 
președintele Maza a propus să se anunțe o 
scurtă pauză, fapt la care Adunarea și-a 
dat consimțămîntul. Cînd Adunarea: s-a reîn- 
trunit după pauză, președintele Maza a 
declarat că în timpul pauzei au avut loc 
consultări cu doi candidați care au întrunit 
numărul cel mai mare de voturi în prece
dentul tur de scrutin.

In urma acestor consultări, a spus în con
tinuare Maza, s-a tras la sorți. S-a propus 
ca candidatura țării care va pierde să fie 
retrasă acum, iar învingătorul să fie ales. 
El își va da demisia la sfîrșitul primului 
an al exercitării funcțiilor sale, pentru ca 
pe cel de al doilea an să poată fi aleasă

în timpul tragerii la

în urma acestei înțe- 
fost retrasă candida- 

adăugat că aceasta nu

țara care va pierde 
sorți.

Maza a arătat că 
legeri, în prezent a 
tura Filipinelor. El a
trebuie considerat drept un precedent.

In cursul discuțiilor ulterioare, reprezen
tantul Ecuadorului a propus ca Adunarea 
să-și întrerupă lucrările pe 24 de ore în

speranța că se va găsi o soluție mai satis
făcătoare.

După încheierea discuțiilor, Maza 
țat cel de al 35-lea tur de scrutin, 
reprezentanții a 10 delegații s-au 
în acest tur de scrutin, majoritatea 
ră a fost de 40 de voturi. Iugoslavia 
nit 34 de voturi, Filipinele — 19, 
— 2, Bulgaria — 1, Italia — 1, Suedia — 1, 
Yemenul — 1 voturi.

In Consiliul de Securitate

O.N.U. 
august

interzi- 
a unui

NEW YORK 1.7 (Agerpres). — TASS 
transmite: In ședința din 16 decembrie 
Consiliul de Securitate a examinat plînge- 
rea Siriei împotriva acțiunilor Israelului în 
legătură cu atacul săvîrșit la 12 decembrie 
de forțele armate israeliene împotriva teri
toriului Siriei în regiunea lacului T.iberiada, 
în cursul căruia au fost uciși 37 de militari 
din armata siriană și 
printre care și 3 femei.

In numele delegației sovietice A. A. So- 
bolev, reprezentantul 
exprimat guvernului și poporului Siriei con
doleanțe în legătură cu pierderile, suferite 
în cursul acestui incident.

Șukeri, reprezentantul Siriei, a cerut ca, 
ținînd seama de gravitatea incidentului, 
Consiliul de Securitate să nu se limiteze 
la o obișnuită condamnare a Israelului 
pentru încălcarea acordului de armistițiu, 
ci să ia măsuri mai hotărite.

Luînd apoi cuvîntul, Eban, reprezentantul 
Israelului, a afirmat că atacul trupelor 
israeliene împotriva teritoriului Siriei ar 
reprezenta o contra măsură.

In urma declarației lui Hammarskjoeîd, 
secretarul general al O.N.U., că el 
să primească în curînd raportul 
mixte de armistițiu cu privire la 
cident, Consiliul de Securitate a

12 persoane civile,

Uniunii Sovietice a

așteaptă 
Comisiei 
acest in- 

amînat

a anun- 
Intrucît 
abținut, 
necesa- 

a întru- 
Spania

Zilele acestea a avut loc la sediul C.C. al 
U.T.M. ședința Comisiei Centrale de Orga
nizare a Spartachiadei de Iarnă a Tineretu
lui la care au luat parte reprezentanți ai 
C.C. al U.T.M., C.C.S., C.C.F.S., Ministerului 
Invățămîntului, Ministerului Agriculturii, și 
Silviculturii, Ministerului Culturii, Ministeru
lui sănătții, A.V.S.A.P. și Asociației Recolta.

In ședință s-a analizat planul de muncă 
al Comisiei, precum și măsurile luate în 
regiuni pentru buna desfășurare a acestei 
competiții.

Ca un fapt pozitiv s-a constatat că în ma
joritatea regiunilor au fost constituite comi
sii de organizare regionale, raionale, orășe
nești și comunale, care au început o intensă 
propagandă pentru Spartachiadă, luînd o 
serie de măsuri tehnico-organizatorice menite

să asigure buna desfășurare a acestei com
petiții. x

Comisia Centrală de organizare a Sparta
chiadei de Iarnă a Tineretului consideră că 
este necesar ca toate comisiile regionale, ra
ionale, orășenești și comunale să-și intensi
fice munca de organizare și de populari
zare, să mobilizeze colectivele sportive, ca
drele tehnice, m.aeștrii sportului și sportivii 
fruntași pentru asigurarea unui deplin suc
ces al acestei mari competiții de masă.

Comisia Centrală a desemnat un secre
tariat format din tov. I. Cîrcei, secretar al 
C.C. al U.T.M., I. Vaida, vicepreședinte al 
C.C.F.S., și M. Rob, șeful Secției Cultură și 
Sport din C.C.S., pentru conducerea opera
tivă a muncii de organizare a Spartachiadei.

(Agerpres)

Să cunoaștem regulamentul competiției

discutarea acestei probleme pe-ntru săptămî- 
na viitoare.

Consiliul de Securitate a trecut apoi la 
problema convocării unei conferințe pentru 
revizuirea Cartei O.N.U. In numele Angliei, 
S.U.A., Braziliei și Iranului, Crosstweight 
reprezentantul Angliei a prezentat spre 
examinare Consiliului un proiect de rezolu
ție prin care se cere în fond să se aprobe 
rezoluția adoptată de Adunarea Generală 
avînd drept scop revizuirea Cartei O.N.U.

Luînd cuvîntul, pe marginea acestei pro
bleme, A. A. Sobolev, reprezentantul 
U.R.S.S., a amintit că în cadrul ședinței 
plenare a Adunării Generale delegația 
Uniunii Sovietice a arătat că, în forma ei 
actuală, carta corespunde pe de-a întregul 
sarcinilor întăririi păcii generale și dezvol
tării colaborării internaționale.

Pe această bază, delegația sovietică 
obiectează și va vota împotriva proiectului 
de rezoluție comun prezentat Consiliului de 
Securitate de către S.U.A., Anglia. Brazilia 
și Iran, și care urmărește același scop ca 
și rezoluția Adunării Generale din 21 noiem
brie a.c. și anume — subminarea Cartei Or
ganizației noastre.

Rezoluția a fost pusă apoi la vot 
adoptată cu 9 voturi. Uniunea Sovietică 
votat contra, Franța s-a abținut.

a

Specialiștii sovietici și indieni supraveghind lucrările de foraj în vederea con
strucției upei mari uzine metalurgice, din India
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După ce am aflat care este scopul organi
zării Spartachiadei de iarnă a tineretului, 

i felul cum se va desfășura și cine organizea
ză această competiție, precum și cine poate 
participa, (aceste lucruri pot fi aflate 
ziarul nostru nr. 2062) desigur că tinerii 
dori să afle :

CARE SINT PROBELE TEHNICE 
LA CARE SE VOR ÎNTRECE?

Capitolul V al regulamentului Spartachia
dei ne arată:

a) Schi
Concursurile la schi se vor organiza în 

toate etapele, separat pentru sate și 
în cadrul următoarelor categorii de 
și distanță.

— Categoria 14—18 ani fete 2 km. 
a IV-a, 3 km) ;

— Categoria 14—18 
(etapa a IV-a, 6 km.) ;

— Categoria peste 19 
(etapa a IV-a, 4 km.) ;

— Categoria peste 19 
a IV-a, 8 km.).

La orașe, începînd din etapa Ii-a, 
organiza și o probă de slalom uriaș 
cele patru categorii prevăzute mai sus.

b) Șah
In prima etapă, concursul se va desfășura 

sistem turneu, adică fiecare jucător va sus
ține cîte o partidă cu ceilalți pe rînd. Jucă
torii vor fi împărțiți pe grupe de cîte 11; 
în caz că sînt mai mult de 11 jucători, se va 
face încă o grupă sau mai multe, aceasta 
fiind în raport cu numărul celor înscriși.

c) Tenis de masă
Concursurile se vor organiza în toate eta

pele pe o singură categorie pentru băieți și 
o singură categorie pentru fete, la urmă
toarele probe:

— simplu băieți, simplu fete.
— dublu băieți, dublu mixt și dublu fete.
In etapa I-a se va juca sistem turneu, iar 

în etapele a 11-a, a IlI-a și a IV-a, sistem 
eliminatoriu Se vor juca două seturi din 
trei, cu excepția etapei a IV-a, cînd se vor 
juca 3 seturi din 5.

d) Trîntă
Concursurile de trîntă se vor desfășura pe 

patru categorii de greutate:
— categoria pînă la 57 kg.
— categoria pînă la 67 kg.
— categoria pînă la 77 kg.
— categoria peste 77 kg.
Concursurile se vor desfășura în toate 

etanele sistem eliminatoriu.
Lupta se va desfășura în 3 reprize a 3 mi

nute, între reprize, o pauză de 1 minut. Va 
funcționa un arbitru care va decide pune-

ani

ani

ani
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femei,

bărbați

din
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orașe, 
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5 km.

3 km.

(etapa

se va 
pentru

tele acumulate de luptător. Se califică de ’a 
o etapă la alta cîștigătorii celor 4 categorii.

e) Patinaj
Concursurile se vor desfășura pentru 

băieți, pe distanța 1.500 metri, iar pentru 
fete, 500 metri.

f) Săniuțe
In concursurile de săniuțe pot participa 

tineri începînd de la vîrstă de 12 ani.
Concursurile de săniuțe cu echipaj format 

dintr-o persoană (băiat sau fată), se vor 
desfășura pe distanțe variind după posibili
tățile oferite de pîrtiile locale.

g) Gimnastică (G.M.A. gradul I)
Concursurile de gimnastică se vor desfă

șura sub forme de întreceri pe echipe sepa
rat pentru băieți și fete.

O echipă va fi formată din 8 gimnaști sau 
gimnaste. Se vor executa cele 8 exerciții 
G.M.A., gradul I, în timpii înscriși de regu
lament (cu 4 timpi pauză între exerciții).

Exercițiile vor fi efectuate în ansamblu de 
toată echipa.
PÎNA CIND SE POT FACE ÎNSCRIERILE?

Iată o problemă al cărui răspuns intere
sează indiscutabil, pe toți participanții.

„Pentru prima etapă, înscrierile se fac la 
colectivele sportive din sate și orașe (în sa
tele unde nu există colective sportive, în
scrierile se vor face la căminele culturale), 
înscrierile se pot face pînă în preziua ulti
mului concurs organizat de colectiv la fie
care ramură de sport în parte“.

CU CE PREMII VA FI DOTATA 
ACEASTA COMPETIȚIE?

Răspunsul ni-1 dă capitolul VI al regula
mentului, care spune:

Comisia centrală de organizare acordă 
cîștigătorilor etapei I-a diplome ale „Spar
tachiadei de iarnă a tineretului“, primilor 
clasați în etapele raionale și orășenești, in
signa și diploma Spartachiadei, iar la etapa 
regională și finală se vor acorda insigne, 
plachete, cupe și diplome.

„Se va acorda „Cupa Spartachiadei de 
iarnă a tineretului“ comisiei regionale de or
ganizare care a mobilizat cel mai mare nu
măr de participanți, în raport cu populația 
regiunii.

Fiecare regiune va confecționa și va acorda 
comisiei raionale de organizare care a reali
zat cea mai mare mobilizare, cîte o cupă.

Comisiile raionale vor acorda cîte. o pla
chetă comunei sau localității care a realizat 
cea mai mare mobilizare

Comisiile regionale, raionale și orășenești 
vcr acorda de asemenea premii în echipa
ment și material sportiv în raport cu posibi
litățile locale“

,1
7.66.91. TIPARUL: Combinatul Poligrafic Casa Sctntell „I. V. Stalin’’. STAS — 3452 — 52


