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MUNCIM CU BUCURIE
ÎN NOUL CINCINAL

MEREU MAI MULTA FONTA

Să pregătim temeinic parcul
de mașini și tractoare

ĂREȚE și deosebit de 
importante sint sarcinile 
pe care Directivele Con
gresului al II-lea al par
tidului le pun în fata oa

menilor muncii din agricultură, în 
fafa tinerilor mecanizatori I De-a lun
gul anilor celui de-al doilea cincinal, 
agricultura tării noastre se va dez
volta necontenit, va crește continuu 
baza ei tehnico-materială.

Sarcini importante și de mare răs
pundere au de îndeplinit tinerii meca
nizatori în anii celui de-al doilea cin
cinal: Ele pot fi înfăptuite cu succes. 
Chezășie a acestui fapt stau și reali
zările de seamă obținute de tinerii me
canizatori fruntași, munca lor avîntată 
depusă în anii primului cincinal pen
tru a spori rodnicia pămîntului, lupta 
lor însuflețită pentru a folosi din plin 
întreaga capacitate a tractoarelor și 
mașinilor agricole. Planul de produc
ție pe 1955, ce revenea tînărului trac
torist Ioan Sfinteș, de la gospodă
ria agricolă de stat „Berea Barbu“ 
din raionul Filimon Sîrbu, era de 950 
hantri. Pînă la 1 decembrie 1955, el a 
realizat însă 2.075 hantri. Peste două 
planuri anuale au realizat în anul tre
cut și tinerii tractoriști din brigada a 
XVIII-a de la S.M.T. Hagieni, raio
nul Fetești, condusă de utemistul Va
sile Mușat. Fiecare tractorist din a- 
ceastă brigadă a realizat peste 1.000 
hantri. Și asemenea lor sînt încă mulți 
tineri mecanizatori din alte stațiuni 
de mașini și tractoare sau gospodării 
agricole de stat din tară.

Cum au reușit ei să obțină aseme
nea rezultate? Explicația constă în a- 
sigurarea unei funcționări continue a 
tractorului printr-o îngrijire atentă și 
la timp, în sporirea randamentului 
tractorului prin folosirea cît mai com
plectă a capacității sale de lucru.

Funcționarea continuă și în bune 
conditiuni a tractorului cît și folosi
rea întregii sale capacități de produc
ție depinde în cea mai mare măsură 
de felul în care este reparat și pregă
tit tractorul pentru muncile agricole 
și de buna lui îngrijire în timpul cam
paniilor.

In momentul de fată, tinerii meca
nizatori din stațiunile de mașini și 
tractoare și din gospodăriile agricole 
de stat desfășoară cu avînt sporit re; 
parafiile și pregătirile tractoarelor și 
mașinilor agricole pentru bătăliile re
coltelor din anul acesta.

Grăbirea reparațiilor — iar în unele 
cazuri chiar eliminarea campaniei de 
reparații capitale din timpul iernii — 
a constituit o preocupare de seamă 
pentru multe organizații de bază 
U.T.M. din S.M.T.-uri și G.A.S.-uri.

In anul trecut, mobilizînd utemiștii 
și tinerii tractoriști să execute repa
rații de bună calitate și apoi, în tim
pul campaniilor agricole, să respecte 
cu strictețe normativul de îngrijiri 
tehnice ale tractorului, organizația de 
bază U.T.M. de la S.M.T. Turnișor, 
raionul Sibiu, a adus o contribuție în
semnată la eliminarea reparațiilor ca
pitale în stațiune în această perioadă. 
De asemenea organizația de bază 
U.T.M. de la S.M.T. Crivești, raionul 
Bîrlad, a dat un puternic sprijin con
ducerii stațiunii în aplicarea, în munca 
de reparații, a metodelor avansate.

La S.M.T. Vlaici din raionul Vedea, 
lucrurile se petrec însă cu totul altfel.
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Pînă în zilele trecute, în această sta
țiune nu se reparase nici un tractor. 
Alunea de reparații nu este organi
zată, desfășurîndu-se la voia întîm- 
plării. Mecanizatorii nu sînt reparti
zați pe posturi specializate, nu cunosc 
normele de lucru. Toate acestea se 
datoresc și indiferenței comitetului or
ganizației de bază U.T.M. din stațiune 
față de această problemă.

In lumina sarcinilor reieșite din 
Directivele celui de-al II-lea Congres 
al partidului, campania de reparații 
din iarna aceasta capătă o însemnă
tate deosebită. De buna desfășurare a 
reparațiilor tractoarelor și mașinilor 
agricole, de calitatea lor depind func
ționarea continuă a tractoarelor, spo
rirea randamentului lor depind rezul
tatele lucrărilor agricole, recoltele 
primului an din cel de al doilea cinci
nal. De aceea, organizațiile U.T.M. 
sînt datoare să dea toată atenția aces
tei însemnate acțiuni și să mobilizeze 
larg pe tinerii mecanizatori la reu
șita ei. Repararea tractoarelor și ma
șinilor agricole trebuie făcută în timp 
cît mai scurt și de calitate cît mai 
bună.

In acest scop, este de datoria or
ganizațiilor U.T.M. să urmărească în
deaproape munca tineretului, să gă
sească mereu forme noi de muncă care 
să sporească participarea tineretului 
la succesul reparațiilor. Organizațiile 
U.T.M. trebuie să lupte pentru folo
sirea de metode avansate la reparații 
— cum este, de pildă, metoda sovie
tică de reparații pe ansamble și sub- 
ansamble.

O problemă deosebit de importantă 
în munca de reparații este calitatea. 
Organizațiile U.T.M. nu trebuie să 
scape din vedere acest obiectiv impor
tant. In acest scop ele au sarcina să 
ducă o intensă muncă în rîndul ute
miștilor și tinerilor pentru a executa 
reparațiile cît mai bine, să combată 
lucrul făcut în grabă și de mîntuială. 
Este de datoria oricărui utemist să se 
numere printre cei fruntași în lupta 
pentru calitatea reparațiilor.

Lupta pentru executarea reparații
lor în timp cît mai scurt și de calitate 
superioară, nu trebuie despărțită de 
lupta pentru reducerea prețului de 
cost al lucrărilor de reparații.

In lupta pentru sporirea contribu
ției tinerilor mecanizatori la pregăti
rea parcului de tractoare și mașini a- 
gricole pentru viitoarele bătălii ale 
recoltelor, comitetele organizațiilor 
U.T.M. pot avea un sprijin de nă
dejde în posturile utemiste de control. 
Urmărind îndeaproape felul cum este 
organizată munca, cum muncesc ti
nerii mecanizatori, descoperind lipsu
rile existente în procesul de produc
ție, analizînd cauzele lor, posturile 
utemiste de control pot veni în fața 
comitetelor organizațiilor de bază 
U.T.M. cu propuneri concrete de îm
bunătățire a muncii, de întărire a dis
ciplinei, de combatere a chiulului, a 
muncii de mîntuială etc.

Un mijloc deosebit de important care 
va însufleți pe tineri în muncă este 
desfășurarea largă a întrecerii socia
liste. Organizațiile U.T.M. sînt datoa
re să muncească neobosit, sub condu- 

. cerea organizațiilor de partid, pentru 
antrenarea unui număr cît mai mare 
de tineri în întrecere, să vegheze ca 
întrecerea să aibă obiective concrete, 
să se desfășoare cu intensitate, să nu 
fie formală. ;

Participarea largă a tineretului la 
succesul campaniei de reparații con
stituie o contribuție de seamă la asi
gurarea bogăției primelor recolte din 
cel de-al doilea cincinal. Să muncim 
astfel îneît această contribuție să fie 
cît mai bogată — să reparăm cît mai 
repede și în bune condițiuni întregul 
parc de tractoare și mașini agricole 1

Noi date 
despre victoria P. C. F. 
în alegerile din Franța
PARIS 4 (Agerpres). — La 4 ianuarie 

Ministerul de Interne al Franței a publicat 
un comunicat referitor la rezultatul alegeri
lor parlamentare privind 102 din cele 103 de
partamente ale Franței metropolitane. Re
zultatele nu sînt încă cunoscute într-un sin
gur departament — Moselle.

In fruntea listei se află Partidul Comunist 
Francez, care cu cele 5.426.803 voturi pri
mite a întrecut cu mult toate celelalte par
tide politice din Franța. Partidul socialist 
S.F.1.0. a obținut 3.171.985 de voturi ; dife
rite grupări de stînga — 354.678 ; partidul 
radical-socialist și Uniunea republicană de 
stînga — 2.919.412; M.R.P. — 2.261.677; 
moderați-independenți — 3.008.487 ; partidul 
republican-social (foștii gaulliști) — 893.811; 
mișcarea Poujade — 2.413.240 ; partidul a- 
grarian — 88.909. Celelalte voturi au fost 
întrunite de diferite grupări mai mici.

Din punct de vedere procentual, Partidul 
Comunist se află de asemenea în fruntea tu
turor celorlalte partide, întrunind 25.6 la sută 
din totalul voturilor, partidul socialist a în
trunit 15 la sută din totalul voturilor, parti
dul radical-socialist 13,6 la sută, partidul 
M.R.P. 10,6 la sută, moderați-independenți 
14,1 %, partidul republican social — 4,2 la 
sută, mișcarea Poujade — 11,4 la sută, parti
dul agrarian — 0,4 Ia sută etc.

Uriașul succes repurtat de Partidul Comu
nist care a obținut cu peste 500.000 de vo
turi și 54 mandate mai mult decît în alege
rile parlamentare din 1951, a provocat de
rută în rîndurile cercurilor politice de dreap
ta din Franța, a căror încercare de a frusta 
Partidul Comunist de locurile ce îi revin- în 
parlament, cu ajutorul legii electorale reac
ționare a alianțelor, a eșuat.

In fața masivei deplasări spre stînga a 
voturilor po; orului cercurile politice de

(Continuare în pag. 4-a)

In 1955 furnaliștii de la uzinele „Victoria“ Calan au realizat pla
nul anual de producție în proporție de 101 la sută. In comparație 
cu anul 1951 producția de fontă realizată de ei în anul trecut este 
cu 160,3 la sută mai mare, iar productivitatea muncii a crescut cu 
52.71 la sută.

Incepînd noul an de muncă din cel de al doilea cincinal, furna
liștii muncesc hotărîți să dea patriei o producție tot mai mare de 
fontă, să obțină o creștere simțitoare a productivității muncii. In 
ziua de 1 ianuarie, colectivul de muncitori de la furnalul nr. 1 a 
topit cu 8 la sută mai multă fontă decît prevedea planul zilei, 
iar în ziua de 2 ianuarie, organizîndu-și mai bine munca, a rea
lizat planul în proporție de 113,5 la sută. In această zi furnaliștii 
din echipa condusă de maistrul furnalist Iosif Bîrlea au realizat 
planul în proporție de 115,07 la sută, iar cei din echipa condusă 
de prim furnalistul Aurel Bozdog au dat cu 37,26 la sută mai 
multă fontă decît prevederile planului.

Vom moderniza
In ziua de 28 iunie 1955, colectivul fabri

cii noastre a raportat partidului îndeplini
rea tuturor sarcinilor ce i-au revenit din 
primul plan cincinal. Pentru obținerea 
acestei victorii însemnate, noi am avut de 
luptat cu multe greutăți. Pe rînd însă, ele 
au fost învinse. Volumul producției globale 
pe,întreaga fabrică a crescut în perioada 
primului plan cincinal cu 59 la sută, iar pro
ductivitatea muncii cu 43 la sulă.

Totuși, noi nu ne mulțumim numai cu atîta.
Directivele Congresului al II-lea al Par

tidului Muncitoresc Romîn cu privire la cel 
de al doilea plan cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale pe anii 1956-1960 au 
avut menirea de a ne însufleți și mai mult, 
de a ne spori forțele și entuziasmul. Direc
tivele prevăd că In anul 1960 producția țe
săturilor de bumbac 
mai mare ca în 1955. 
cinile ce vor reveni 
mai mari decît cele
Pentru a le putea duce cu succes la înde
plinire, noi am hotărit — printre altele — 
să luăm o serie întreagă de măsuri tehnico- 
organizatorice.

Intre acestea, un loc de frunte îl ocupă 
sistematizarea filaturii, care multă vreme 
a constituit pentru noi problema, cea mai 
complicată. In acest scop, nu de mult am 
regrupat mașinile în acest sector, lucru 
care permite un flux tehnologic normal și 
am început parchetarea sectorului.

Așa după cum am prevăzut în planul 
nostru de măsuri, peste cîteva zile vom 
trece la o reorganizare a sectorului, a 
secțiilor și echipelor de levată pentru adap
tarea lor la noile condiții de muncă. 
In felul acesta încrucișările de transpor-

filatura

va fi de 1.-2—1,3 ori 
Asta înseamnă că sar- 
fabricii noastre vor fi 
din primul cincinal.

turi vor fi lichidate, 
se vor economisi bra
țe de muncă și astfel 
producția va crește 
simțitor.

Pe de altă parte, în 
sconul ridicării pro
ductivității muncii, in 
cursul anului viitor 
vom inlocui o serie de 
mese de bază la ma
șini cu altele noi, cum 
ar fi de pildă inelele 
de lemn, lucru ce va 

permite mărirea vi
tezei fuselor.

In scopul îmbunătă
țirii muncii schimbului 
de noapte vom reface 
existentă și vcm instala
Vom aplica, de asemenea, în mod just re
gulile de exploatare tehnică stabilite de in
stitutul de cercetări și ne vom ocupa cu mai 
mu'.tă grijă de ridicarea gradului de califi
care a muncitorilor, de aplicarea metodelor 
înaintate.

Aplicînd toate aceste măsuri tehnico-orga- 
nizatorice, sectorul filatură va deveni 
sector modern, “eea ce ne 
sarcinile 
veni din 
cinaj al 
tre vor
împlinite, dar și depă
șite.
N. UNGUREANU 
directorul fabricii 

„Dacia" din București

instalația de lumină 
lumină fluorescentă.

ce ne var re
al doilea cin- 
patriei noas- 
fi nu numai

un
dă convingerea că

Atelierul

Zile de vacanță
Vacanța!... Zile întregi în care neîndurătorul ceasor

nic nu mai are nici o putere, zile splendide în care 
joaca nu mai e drămuită...

In parcul Palatului Republicii, nu e locșor liber. 
Micii stăpîni ai orășelului copiilor nu știu ce să admire 
mai îritîî : bradul mare cu sute de globuri și lumini, 
aleea basmelor, Făt-Frumos și Ileana Cos’nzeana, Harap 
Alb cu bunii săi tovarăși, castelul basmelor, scenele din 
povești, ridichea uriașă, ursulețul pescar, căprioara, pe 
baba Cloanța Cotoroanța... Ai putea crede că numai la 
cîteva zeci de metri se înalță blocuri cu multe etaje, 
circulă mașini și tramvaie și strălucesc firme de neon ?

}

i
;

f
L

La Uzinele „Republica Capitală !
lucrează brigada păcii. Brigada aceasta j 
și-a cîștigat, datorită succeselor pe care J 
Ie obține în producție, respectul întregu- l 
lui colectiv al uzinei.

Priviți în fotografia noastră un aspect J 
din munca utemistei Niță Gheorghița j 
care în primele zile ale celui de-al doilea j 
plan cincinal și-a depășit planul de pro-> 
ducție cu 115 Ia sută, cinstind astfel ti- I 
tlul de membră a brigăzii păcii.

tinerelului se angajează...
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mese și 
(fotografia

Se teme 
plictisi în 
crezut !

In orice caz, pentru fiecare se găsește ocu
pația favorită. Se pare că și micuțele ge
mene Ana și Maria Brăileanu, Corina Bur- 
ducea, Marian Vădoiu și Nicolae Lucov s-au 
hotărit: fără deosebire de vîrstă, s-au adunat 
sub o ciupercă și se întrec să mănînce deli
ciosul zahăr-vată. (foto dreapta jos).

Dar voioșie și petrecere nu e numai în oră
șelele copiilor prin care se perindă zilnic 
zeci de mii de copii. Sălile de spectacole cu
nosc o neobișnuită afluență de mici specta
tori, care vor să vadă „Trestiile de aur“, 
„Mașenka“, filme ca „Alioșa Ptițîn“, „Alarmă 
în munți", „Merele de aur“ etc.

La Palatul Pionierilor se întîmplă ceva 
neobișnuit. Cum <îe s-au adunat în aceeași 
sală „cetățeanul turmentat“ cu olandeza a- 
ceasta cochetă, domnițele cu rochii de seară 
și ochelari negri și spaniolul cu mustăcioară, 
iepurașul și margareta ? Dansează și stau 
de vorbă ca și cum ar aparține aceleiași lumi 
și aceleiași epoci ; discuția se învîrte în ju

rul... mediilor de 5 și a vacanței. Ui- 
tă-te mai atent și ai să-l recunoști pe 
Eugen Chiru, pe Mihaela Maftei, pe 
Margareta Joldiș și Brîndușa Stoica, 
pe Boia Lucian și pe mulți alți pionieri 
fruntași la învățătură, care s-au cos
tumat și s-au mascat cum se cuvine 
pentru niște invitații la nunta-carna- 
val a fiicei lui Roșu-Impărat. însuși 
împăratul a consimțit să aleagă pen
tru premiere cel mai original costum, 
așa că mascații s-au grupat în fața 
tronului, (fotografia din stînga sus). 

In alt colț al Capitalei, cei mai mari 
se distrează și ei. Elevii școlilor medii

Iboooooooooooooooooooooooooooocooooocooooooooooooc, Q 
„Se va dezvolta în continuare 8 

industria construcțiilor de mașini 8 
și de prelucrare a metalului, astfel | 
ca producția să depășească în 8 
1960 aproximativ de 1,8—2 ori 8

nivelul din 1955, în special pe baza g 
mai bunei utilizări a capacităților 8 
existente“. 8

(Din Directivele Con- |
greșului al II-lea al Par- 8
tidului Muncitoresc Ro- j
mîn cu privire la cel de g
al doilea plan cincinal 8
de dezvoltare a econo- 8
miei naționale pe anii |
1956—1960), S

din raionul Nicolae Bălcescu au organizat un carnaval 
pentru una din serile vacanței. Cite prilejuri plăcute de 
distracție nu se pot găsi și cite resurse nu are un raion! 
Micuțele pioniere de Ia Școala medie nr. 21 au prezentat 
colegilor mai mari un fragment de balet și o suită de 

Școlii medii de muzică au 
Gheorghe, Ecaterina Ba-

dansuri romînești, iar elevii 
alcătuit o orchestră. Anișoara 
zavan, Doina Caioianu, Ga- 
briela Andreescu, Toma Cor
nel, Octav Oculeanu și Petre 
Cristovici își poartă pașii în 
ritmul unui tango, rid, glu- 

se simt prieteni, 
din dreapta sus), 
cineva că se va 
vacanță ? Greu de

O nouă invenție romînească
Tehnica 

o invenție . r^..„__
meniul filaturilor: o nouă mașină de ffîat 
bumbac.

Noul agregat, care este o încununare a 
muncii depusă timp de mai mulți ani de 
către un colectiv alcătuit din inginerii An 
drei Cristian. Pavel Ba'ayti și Andrei Be- 
nedek, laureati ai Premiului. de Stat, func
ționează pe baza unui principiu cu totul nou 
în filarea bumbacului și este unică în felul 
ei. Viteza de lucru a mașinii depășește cele 
mai mari viteze cunoscute pînă acum. 
Importanța economică a acestei mașini 
reiese și din faptul că producția realizată 
este cu 260 la sută mai mare, în comparație 
cu producția maximă ce se poate obține la 
cele mai moderne mașini de filat, iar pro
ductivitatea muncii crește cu zeci de pro
cente.

(Agerpres)

romfnească a înregistrat recent 
deosebit de importantă în do-

3 ianuarie 1956. La secția de rectificare a fabricii de rul
menți din Moldova, urcați pe două scări, Nica Teodor și Tiplea 
Ion au desprins de pe grilajul de sîrmă împletită al secției 
tăblița pe care scria: ..Schimbul tineretului“, au prins apoi 
sus de tot un tablou al tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
iar sub el au întins un panou roșu pe care scria : Atelierul Ra
diat condus de tovarășul Mancaș Constantin ooartă numele 
de „Atelierul tineretului — Gheorghe Gheorghiu-Dej“.

Au coborit, și-au luat scările și s-au mutat pe. partea cealaltă 
a atelierului. Aici au- prins un alt panou: „Atelierul tineretului— 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ se angajează să dea zilnic cu 20 la 
sută mai multe inele peste plan și de cea mai bună calitate, să 
reducă proporția de rebuturi cu 2 la sută, să lichideze absențele 
nemotivate și să ridice nivelul profesional al muncitorilor“.

Tinărul candidat de partid Mancaș Constantin, șeful acestui 
atelier, trece de la o mașină la alta. Același lucru tl fac maistrul 
și reglorii care au primit sarcina de a sprijini efectiv pe cei 
ce rămîn în urmă.

Ar fi o mare rușine ca un muncitor din acest atelier să nu-șl 
'îndeplinească norma. Sintem în primele zile ale celui de al 
doilea plan cincinal și cei 90 de tineri care lucrează in acest 
atelier au pornit în întrecerea socialistă.

De altfel graficele arată clar că strădania lor a fost încu
nunată de succes. In prima zi de funcționare (3 ianuarie 1955), 
atelierul tineretului a dat rulmenți mai mult decît prevedea 

planul.
Pe un panou sînt zilnic marcate rezultatele obținute pe 

schimburi, pe zile, pe oameni. Fruntași sint acum utemiștii 
Ghiur Nae, Stoica Mitriță și Lupașcu Veronica. Cele șase bri
găzi de tineret din acest atelier se găsesc în fruntea întrecerii.

Brigăzile conduse de Dascălu Elena și Tănase Silvia au 
rectificat în primele două zile ale acestui an de două ori mai 
multe inele de rulmenți decît prevedea planul.

A. GHEORGHE

învățăm din documentele 
Congresului
tinerilor la îndeplinirea hotăiîrilor partidului 

rîrea de a munci mai cu 
spor, pentru îndeplinirea 
noului plan cincinal.

In atelierul II „Pompe“, 
discuțiile au fost conduse de 
organizatorul grupei de par
tid, tovarășul Albu Eremia. 
El a arătat că în cel de al 
doilea plan cincinal colecti
vul de muncitori de la pom
pe va trebui să lupte pentru 
folosirea deplină a capaci
tății mașinilor și a timpului 
de lucru, pentru economisi
rea metalelor, pentru 
minarea rebuturilor.

In cadrul discuțiilor

Activizat ea tuturor
Din inițiativa organizației 

de partid la uzinele „Ma- 
tyas Rakosi" din Capitală 
s-a citit în toate secțiile în 
cadrul grupelor sindicale, 
partea din Raportul de ac
tivitate al C.C. al P.M.R. 
prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej re
feritoare la industria grea. 
In cadrul discuțiilor care au 
urmat, au luat cuvîntul nu
meroși muncitori și tehni
cieni, tineri și vîrstnici, care 
au făcut numeroase propu
neri pentru creșterea produc
tivității muncii și reducerea 
prețului de cost al produse
lor. Ei și-au exprimat hotă-

eli-

In cadrul discuțiilor au 
luat cuvîntul și utemiștii V. 
Angelescu și Ion Moldovan.

Vasile Angelescu, membru 
în comitetul organizației de 
bază U.T.M. a uzinei, a fă
cut propuneri valoroase pen
tru scurtarea timpului de 
executare și reducere a con
sumului de metal la unele 
piese pentru pompele de in
jecție, cerind totodată să se 
acorde o mai mare atenție 
la turnarea pistoanelor, pen
tru reducerea la maximum a 
porozităților.

Toți cei care au luat cu- 
vîntul și-au exprimat voința 
de a lupta pentru îndepli
nirea hotăririlor istorice ale 
Congresului al II-lea al par
tidului.

Mai aproape ae preocupările fiecărui tînăr
Ca fiecare activist, am stu

diat și eu cu atenție docu
mentele celui de al II-lea 
Congres al partidului nos
tru.

Bogăția de idei, înaltul 
nivel și claritatea lor te în
deamnă să-ți analizezi cu 
toată seriozitatea propria-ți 
activitate și să-ți ridici mun
ca la nivelul cerut de partid.

Voi lua una din multi
plele probleme ridicate in 
Raportul prezentat la Con
gres de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej privind întă
rirea legăturilor cu masele 
largi ale tineretului.

Deși sînt instructor al co
mitetului raional U.T.M., îna
inte mă limitam la a ține le
gătura doar cu secretarii or
ganizațiilor de bază și cu 
membrii birourilor organiza
țiilor de secție. Cu aceștia 
eu discutam într-adevăr pe 
larg activitatea lor și îm
preună cu ei luam măsuri 
de îmbunătățire a muncii în 
organizațiile respective. Dar 
faptul că nu am pătruns în 
masa tinerilor muncitori, 
membri ai organizațiilor de 
care răspund, a făcut să nu 
cunosc temeinic preocupările

acestora, necazurile și bucu
riile lor, din care cauză îmi 
dau seama astăzi că nici 
ajutorul pe care m-am stră
duit să-l dau comitetelor 
respective nu a fost cel 
eficace.

Cu aproximativ două 
în urmă, am ridicat în 
comitetului organizației 
bază U.T.M. de la întreprin
derea Lemn și mobilă nr. 4 
problema ținerii in fața tine
rilor a unor conferințe cu 
teme privind trecutul de lup
tă al comuniștilor și uteciști- 
lor. Și de bună seamă că a- 
ceste conferințe au avut un 
rol educativ și au contribuit 
la creșterea unui avînt al 
utemiștilor și tinerilor fn 
producție. Dar despre lupta 
uteciștilor din perioada ile
galității eu nu am discutat 
mai niciodată cu utemiștii și 
tinerii din această întreprin
dere și ceea ce ar fi trebuit 
să fac cu atît mai mult, eu 
nu am vorbit cu ei despre 
viața lor de acum. Dacă aș 
fi făcut-o, fără îndoială că 
aportul meu la educarea ti
nerilor ar fi fost mult mai 
mare. Poate că atunci ute- 
mijtii Dinică Ion, Albu

mai

luni 
fafa 

dc

Gheorghe și alți clțiva și ar 
fi dat seama mai devreme 
că este rușinos pentru un 
membru al organizației noa
stre să întirzie de la lucru 
sau să dea produse de 
proastă calitate. Ei ar fi în
țeles de asemenea că trebuie 
să urmeze tradițiile de lup
tă ale uteclștilor, contribuind 
prin capacitatea și elanul 
lor la dezvoltarea întreprin
derii unde muncesc, dove- 
dindu-și astfel dragostea 
față de partid și popor. Re
cunosc că pînă acum n-am 
făcut-o. Dar mi-am propus 
ca de-acum înainte să mă 
apropii tot mai mult de ute- 
miștii și tinerii din acele or
ganizații de bază in care 
îmi duc munca, să le cu
nosc mai Îndeaproape viața 
și preocupările, să dau mai 
multă atenție participării 
active a acestora la reali
zarea celui de al doilea plan 
cincinal și mobilizării lor la 
îndeplinirea tuturor celor
lalte sarcini de organizație.

ION SCARLAT 
instructor al Comitetului 

raional U.T.M. „23 August’ 
București
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Acolo
De-ar fi basm, acesta ar începe așa : A 

fost odată, ca niciodată...
Dar povestirea bătrînului Ion Kovaci nu-i 

i înbasm. Cele trăite de el, le poți verifica 
cărțile de istorie.

Să-l lăsăm pe el să ne povestească...
„A fost odată... Da, a fost cum n-o 

mai fie niciodată pe la noi.
Pe atunci ziua de muncă număra 20 

ceasuri. Ce, vă 
glumesc. Atît 
fului Kăroly.

să

de 
nu 

gro- 
ăsta ?

200 de 
de tot

mirați ? Nu feciorilor, 
se muncea pe moșia
Vedeți castelul 
cu toții. Are 

mari și camere 
imprejurul lui e săpat un

II știți acum 
încăperi, săli 
felul. De jur 
șanț adine, năruit acum de ani. Pe vremea 
cînd eram ca voi, era adînc. Castelul cu 
meterezele, cu turnurile și zidurile sale groa
se de un stînjen, a fost construit de mult.

jur se găsesc fel de fel de or- 
nele din piatră, altele

De jur împrej 
namentații. Ut 
forjat.

De sus, de pe cel mai înalt 
castelului, unde se văd crenelele 
groful privea prin lunetă stînd pe fotolii 
moi împreună cu „cinstita și preacurata" sa 
familie. De acolo putea zări pînă hăt. de
parte, la capătul zării, unde moșiile sale tot 
nu aveau sfîrșit. 3.800 de jugăre nu-i puțin 

aici de la picioarele cas- 
porțile Budapestei, unde 

mîndru și mai măreț a- 
tiran. Pe aceste moșii 
se măreau din zi în zi, 

iobagi romîni, unguri,

din fier

turn al 
zimțate.

Se întindeau de 
telului, pînă către 
alt castel și mai 
parținea aceluiași 
fără număr, care 
trudeau 13.000 de 
cehi și germani.

Groful le urmărea truda din vîrful cas
telului prin blestemata sa de lunetă adusă 
de la Londra. Oamenii se vedeau prin ea 
ca niște furnici. Dacă grofului i se părea 
ceva nelalocul lui, trimitea într-acolo vătă- 
șeii. Aceștia alergau pe deșelate pe cai nă
răvași și plesneau cu cnutul din goană 
spinările încovoiate, călcau și schilodeau 
femei, bătrîni și copii în picioarele cailor...

Personalul castelului întrunea un număr 
de 70 de oameni. Valeți, bucătari, vătășei, 
slugi.

Printre ei — povestește bătrînul — mă a- 
flam și eu. Alții mă invidiau pentru soar
ta mea ; eram vizitiul grofului. Dar cîte nu 
pătimea și un biet vizitiu ! Mi-aduc aminte. 
Parcă toate acestea s-au petrecut nu cu zeci 
de ani în urmă, ci de-abia ieri. Odată, 
duceam familia grofului în trăsură de aici 
din Cărei spre Pesta. Erau beți turtă.

Deodată în obrazul meu bătrîn și obosit 
primesc un pumn din partea fiului baro- 

, nului. Apoi altul și altul însoțit de ocări :
— Așa, diavol bătrîn 1 Nu dai în cai și 

îi lași să-și facă de cap, să meargă ca niș
te molîi ? Atunci ține. Și mai na una și 
încă una.

M-a podidit sîngele din nas și din gură 
în șuvițe lungi.

Și groful cu muieri-sa rîdeau. Mare bu
curie aveau că odrasla le seamănă leit...

Bătrînul se scutură ca de friguri. Parcă 
trăiește acele vremuri. Iși lăsă fruntea în 
palme și rămase adîncit în gînduri. Parcă 
vorbea cu sine însuși...

■ »

Cel mai prețios dar
Tn cinstea celui de-al II-lea Congres al 

P.M.R. — cu o lună în urmă — castelul unde 
huzureau domnii grofi și baroni de altădată 
a fost dăruit tineretului și casei raionale de 
cultură din Cărei.

Vă întrebați dacă oamenii sînt bucuroși ? 
Dar cum ar putea fi oare altfel ? Pentru 
prima dată în viața sa bătrînul vizitiu Ion 
Kovaci a vizitat castelul. Slugărise o viață 
la foștii lui stăpîni, dar mai departe de ușă 
n-a pătruns niciodată. Pe obrajii scofîlciți 
i s-au prelins două lacrimi fierbinți. El care 
a îndurat atitea din partea grofului, care a. 
mîncat bătaie și de la copiii acestuia, n-a 
vărsat atunci nici o lacrimă. Acum însă îl 
podidesc lacrimile și le lasă să șiroiască în 
voie... Lacrimi de bucurie.

Dar ce-a văzut Kovaci-baci de este 
de mișcat ? Multe, multe lucruri...

atît

Se bucură nepoții
Tn fața celor doi vulturi cu gîtul prelung, 

bătrînul a pășit acum fără teamă. A pus

unde huzureau
domnii
mîna pe unul și a împins ușa grea pe care 
sînt gravați. Ușa s-a deschis, iar bătrînul 
a citit pe o placă, deasupra altei uși: „Casa 
pionierilor"

Un tînăr fecior — utemistul Iuliu Milea, 
director al casei pionierilor — l-a primit cu 

" '" ............. Kovaci străluceau
de uimire. „Iată ce 
în stare să facă ti- 
roșii în jurul gîtu-

drag. Ochii bătrînului 
cald, plini de bunătate, 
lucruri de ispravă sînt 
nerii aceștia cu cravate 
lui", s-a minunat el.

Intr-adevăr, acolo se 
pionierești cu diferite specialități : aeromo- 
deiism, pian, coregrafie, limbă și literatură 
romînă și maghiară etc.

Trei pionieri au și fost recunoscuți de bă- 
trîn; Toth Csobo de la cercul de aeromo- 
deiism, Bizgău Clara de la cercul de pic
tură, Lorencz Maria de la cercul natu- 
raliștilor. „De le-ar trăi bunicii, ce s-ar 
mai bucura 1 Mult au suferit sărmanii bă- 
trîni. In schimb acum se bucură nepoții. Lor 
li-e dat să trăiască o astfel de 
bătrînul pășește mai departe...

560 de pionieri vin aici. 560 
care se adapă la izvorul culturii 
13 săli aparțin acestora. „Bucurați-vă, co
pii ; și eu mă bucur cînd văd fericirea voa
stră", încheie bătrînul.

Pe treptele de marmoră ale castelului el 
urcă greoi. Caută totuși să nu pară obosit...

...In această sală se dădeau banchetele, se 
organiza desmățul.

Cum s-au schimbat însă toate! Iată : a- 
ceastă galerie are pereții plini de tablouri, 
de picturi. Aici e o galerie raională de 
pictură. Penelele unor talentați artiști din 
raion au prins trecutul, au prins prezentul 
și vor prinde și viitorul pe pînzele întinse 
ale șevaletelor. Un om, între două vîrste, 
de meserie tîmplar, a trudit altă dată din 
greu. Acum e activist al comitetului raional 
de partid. Dar cine nu-1 cunoaște pe acest 
comunist în oraș ? Se numește Gyula Nagy. 
în timpul liber el vine aici și îndrumă acti
vitatea a 25 de tineri. Doar și el e pictor.

...Unde au pornit din nou gîndurile bă
trînului ? Poate că-i pare rău că nu are și 
el acum anii strănepoților... cine știe, poate 
că dacă pe vremea lui ar fi existat toate 
acestea, ar fi fost și el pictor sau ar fi in
trat în colectivul de artiști care vin zilnic 
aici.

găsesc 13 cercuri

viață". Și

de suflete 
și științei,

Casa raională de cultură
se află și o astfel 
tovarășei Rozalia

Da I In același castel 
de casă. Sub conducerea 
Tauffer, a luat ființă un colectiv teatral, o 
oichestră semi-simfonică și o echipă de dan
suri. Greu a fost începutul. Greu, dar rod
nic. 150 de membri au fost recrutați din 
fabrici, cooperative, instituții, din agricul
tură și din școli. Au pornit hotărîți la 
treabă.

încet, încet, muncind cu multă migală, 
corul pe cîteva voci a ‘ '
Sub steagul partidului, 
Cîntecul Doftanei etc.

In cercul de dans se 
suri populare romînești, 
Pe nesimțite, colectivele de cor, dans 
teatru au înfiripat primele succese.

Au pus în scenă în limba maghiară ope
reta „Vînt de libertate“ de Dunaevski. cu 
33 de actori, 76 de coriști și cu sprijinul 
orchestrei 
a fost cel

Sfioși, 
publicul, 
prezentat 
grafului „Steagul Roșu" din Cărei. A fost 
lume multă, aplauze nesfîrșite. Apoi au 
pornit mai departe la Tășnad, gospodăria 
colectivă din Berveni, apoi în orașele Satu 
Mare, Zalău, Sighet. Pe unde au trecut au 
fost întîmpinați cu multă căldură. 7.600 de 
oameni ai muncii au vizionat spectacolul 
Ce succese mai mari să-și dorească ?

Și totuși ei nu s-au oprit aici.

învățat cìntecele : 
Cîntecul prieteniei,

repetă de zor dan- 
maghiare, sovietice, 

Și

Ei au hotărît ca pe lîngă „Vînt de li
bertate" să mai pună în scenă și un pro
gram muzical care să exprime bucuria 
muncii libere. Programul se intitulează: 
„Să dansăm, să cîntăm și să ne veselim". 
Ambele spectacole vor fi prezentate pe sce
na unei săli a castelului. Va fi lume multă.

încă nu s-a spus totul
Am putea oare uita muzeul ? Prin stră

dania directorului Paul Vadăsz au fost 
strînse de pe teritoriul raionului Cărei 
1.200 de obiecte arheologice de la sfîrșitul 
paleoliticului și din epoca de bronz. De a- 
semenea obiecte de origină dacă, romană 
și slavă.

Anul trecut, în tot muzeul existau doar 
două piese. Printr-o acțiune pornită cu ute
miștii Școlii pedagogice, au fost descope
rite noi așezări de unde au fost culese pie
se noi: la Căpleni din epoca de bronz, la 
Berea, Tiream, Bobalt — o colină de lîngă 
orașul Cărei — și Curtușeni, raionul Se- 
cuieni. De asemenea au fost strînse din di
ferite biblioteci cărți și manuscrise vechi ca: 
un volum din „Foaie pentru minte, inimă 
și literatură“ de Gh. Barițiu, „Doine și lă
crămioare“ din prima ediție (1853), „Răz
boiul ruso-turc“ și „războaiele lui Na
poleon" ediții 1788, Științe Naturale din se
colul al XVI-lea. Acest muzeu ajută foar
te mult la înțelegerea unor probleme de is
torie, limbă și literatură romînă și maghia
ră etc.

într una din aripile castelului se 
stația de radioficare. E ora 15,30. Utemista 
Veronica Smedoiu predă schimbul utemistei 
Rozalia Chioreanu. Iată, acum dă drumul 
radioului.

...Apoi potrivește audiția. Gata ! Acum se 
pot deschide liniile. Și vocea crainicului de 
la radio anunță muzică ușoară. 880 de di
fuzoare repetă ceea ce spune crainicul. 
4000 de ascultători se strîng prin case în 
jurul difuzoarelor...

Un mic calcul

baroni a

Cînd
era in

apărut o 
petrolifere, 

petrece pe

însem- 
Dacă 

oricare

află

IARNA in munți. In Bucegi 
zăpada. Ea a acoperit cres- 

tele prăpăstioase ale masivelor împă
durite, potecile și pîrtiile pe care sprinteni 
alunecă schiorii.

Cabanele — oaze călduroase și primitoare 
în această împărăție a zăpezilor — răsună 
de voioșia tinerilor sportivi. Haideți la mun
te, tineri 1 Meteorologul ne anunță: „Zăpadă 
prăfuită, favorabilă pentru schi și ascen
siuni..."

In fotografie : cabana „Trei brazi“ din îm
prejurimile Predealului.

VEȘTI BUNE
Tineri harnici
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Utemiștii din întreprinde- 8
rea carboniferă Pescăreasa 8 
și-au ■ luat angajamentul să | 
strîngă 4.000 kg. fier vechi, g 

Baloșin loan a propus ca fiecare tînăr să 8
strîngă săptămînal, în timpul liber, | 
cîte 10 kg. fier vechi. x

Tinerii au pornit cu entuziasm la rea- J• . _. . -3
Hariton £ 

! au 8 
8
8

aurul negru“
miini străine.,/'’)

— Ei, ai văzut ? mă întreabă 
Poate nu-i interesează pe mulți 
meu, dar îți spun și dumitale o 
coteală.

Cînd nu știam carte, adică pînă acum 
opt ani, îmi făceam însemnări pe răboj. 
Răbojul ăsta îl mai țin încă la strașina 
casei. Pe el am multe însemnări.

Acum mai am ceva de notat. Am să în
semnez și în caet și pe răboj, în amîndouă 
părțile. M-am dumirit ce vrea să-și însem
neze moșul. Am făcut și eu o socoteală: 
sînt 20.000 de oameni — dacă-i pui la so
coteală pe cei care activează în diferitele 
cercuri, pe spectatori și pe cei care ascultă 
emisiunile radiofonice.

...Vechiul castel, zidit cu truda și sîngele 
miilor de iobagi, locul unde huzureau altă 
dată domnii baroni, a intrat azi în stăpînirea 
nepoților și strănepoților celor ce l-au ri
dicat, slujind pentru luminarea, pentru cul
tura

bătrînul; 
răbojul 

mică so-
Uzarea acestei propuneri. Dintre cei mai | 
harnici au fost Jianu Danila, F 
Iosif, Răducu Vasile și alții, care t 
strîns cîte 15—30 kg. fler vechi.

Corespondent 
GHEORGHE POPESCU

Prefabricate peste plan

„Glinka" din Satu Mare. Acesta 
dintîi pas mai de seamă.

fără să știe cum îi va primi 
cei peste 100 de actori s-au® 
cu spectacolul în sala cinemato-

poporului...
ION TEOHARIDE

corespondentul „Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Baia Mare

Pe șantierul fabricii de | 
rulmenți din Moldova se g 
desfășoară cu succes între- 8 
cerea socialistă. în această | 

8 luptă este antrenată și echipa de tineret g 
Jj de la Atelierul de turnare a prefabricate-8
8 lor din beton. Pentru îndeplinirea planu- 8 
8 lui de producție, membrii echipei au hotă- g 
| rit să folosească din plin timpul de lucru, 8 
8 să asigure zilnic o repartizare precisă a | 
8 oamenilor la locul de muncă și să reducă g 
g timpul prevăzut pentru montarea schele- 8 î 
8 telor de fier beton.
8 Harnicii membri ai echipei, în frunte g ■ 
gcu tinerii Costin loan și Iorga Stan, exe- 8 | 
8 cută acum produse de bună calitate rea-| 
8 iizînd aproape două norme în fiecare zi. g 
8 Corespondent 8
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Pe urmele materialelor publicate

CRITICA NU A FOST

Crește întovărășirea noastră
Era prin toamna anului 1952... La 

început, cînd s-a constituit întovărășirea 
noastră agricolă „Tractorul", au intrat în 
întovărășire 90 membri. Terenul ce l-au 
adus în întovărășire, pentru a-1 munci în 
comun, cu mijloace mecanizate și după me
tode agrotehnice înaintate, a fost în supra
față de 164 hectare Mulți membri — ca 
V. Corolea, I. Aciubotăriței, Dumitru I. Cior- 
nea. Elisabeta Zadobrițche, Alexandrina 
Ciornea și alții — ținînd seama de faptul 
că prin întovărășire pot ajunge la un trai 
mai îmbelșugat, s-au înscris cu întreaga su
prafață de teren.

Intr-adevăr prin felul cum se lucrează în 
întovărășire, prin recoltele obținute, traiul 
se îmbunătățește pe zi ce trece Dacă în 
anul 1954, an în care prin părțile noastre a 
bîntuit o secetă cumplită, mulți țărani mun 
citor.i au recoltat doar ceva mai mult de- 
cît au băgat în pămînt. noi — întovărășiri— 
am reușit să scoatem cu cîte 400 kg grîu și 
600 kg. porumb la hectar mai mult decît pro
ducția medie realizată ia hectar pe comună. In 
anul 1955. la treieriș, de pe cele 80 ha. ce 
am însămînțat cu grîu, am cules. în medie, 
2 137 kg la hectar, față de 1500 kg cît a 
fost media pe comună, cîte 2000 kg orz la 
hectar, față de 1200 kg. cît a fost media pe 
comună, cîte 1700 kg floarea soarelui. 1000

<? In afara orelor de pregătire militară și V 
$ politică, ostașii forțelor noastre armate v 
V desfășoară o bogată activitate cultural 
v artistică și sportivă.
C In fotografie: echipa de fluerași a unei 
b unități militare prezentînd un program 
b artistic.

kg. soia, iar la porumb, în special de 
suprafața însămînțată în cuiburi așezate 
pătrat — cu mult peste 3000 kg. boabe 
hectar.

Intr ajutorarea în muncă a făcut ca atît 
lucrările de întreținere a culturilor cît și 
strîngerea recoltei să le executăm intr-un 
timp scurt, la momentul optim și fără pier 
deri Ca urmare, producția obținută a lost 
frumoasă, fiecare întovărășit ducîndu-se cu 
carele încărcate cu produse la casa lui.

Din produsele obținute, mulți au valorifi
cat prin cooperativă cantități însemnate, 
luînd în schimb diferite produse industriale 
Intovărășiții Gheorghe Gh. Doboșeru, Ilie 
Gurițan. Gheorghe N, Isac și alții și-au fă
cut case noi. Ion Hudescu. Ion Aciubotăriței 
și alții și-au cumpărat aparate de radio etc 
Iată cum, an de an, crește bunăstarea noa
stră — a țăranilor muncitori care am pășit 
pe calea întovărășirii agricole.

Munca în comurf pe suprafețe întinse, 
aplicarea regulilor agrotehnice ne-au adus 
recolte îmbelșugate. Realizările înfăptuite de 
noi au determinat și pe alți țărani muncitori 
să depună cereri de intrare în întovărășire 
Numai pînă acum cîtva timp s-au primit 53 
cereri noi.

Noi sîntem hotărîți ca să muncim și mai 
bine pentru a obți-ne recolte și mai bogate, 
pentru consolidarea întovărășirii, pentru 
transformarea ei în gospodărie colectivă.

LEON CHISALIȚA 
președintele întovărășirii agricole 

Tractorul“ din satul Petricani, raionul 
Săveni

p° 
în 
la

In numărul 1952 al zia
rului nostru a aoărut un 
material tn care se arătau 
unele lipsuri 
munca 
uzinele 
Mare. In material se arătau 
de asemenea care sînt căile 
ce duc la lichidarea acestor 
lipsuri și la obfinerea unor 
succese și mai însemnate.

Dar sămînta n-a căzut ț>e 
pămînt roditor. Critica fă
cută n-a fost luată în sea
mă și, firește, lipsurile con
tinuă să existe. Din ce 
cauză ? Oare 
dicate in material 
demne de luat în 
Să vedem.

Materialul critica 
interes pentru aplicarea unor 
metode noi. ca de exemplu 
înlocuirea nituitului cu su
dura, activitatea slabă a ca
binetului tehnic și lipsa de 
preocupare pentru ridicarea

existente In 
colectivului de la 
..Unto“ din Satu

Din
criticile ri- 

nu erau 
seamă ?

lipsa de

Pe scena 
Teatrului 
de Operă | 
si Balet 

al’ R. P. R.

păcate însă, cu ex- 
activității cabinetului 
nu s-au luat nici un 
măsuri. Munca în 

cabinetului tehnic s-a

calificării tinerilor munci
tori.

Problemele ridicate erau 
fără îndoială importante și 
remedierea lor ar fi dus la 
obținerea unor realizări și 
mai însemnate dacă condu
cerea uzinei ar fi privit cu 
seriozitate critica făcută în 
ziar.

Din 
cepția 
tehnic, 
fel de 
cadrul
îmbunătățit simțitor tn ur
ma numirii în postul de 
responsabil al cabinetului a 
tînărului inginer Mihai Du- 
mitrașcu. Bineînțeles, dacă și 
tn celelalte probleme s-ar fi 
luat măsuri, munca s-ar fi 
îmbunătățit. Dar așa, care 
este situația ?

Vagoanele de 12 tone pen
tru transportat pietriș se 
execută în întregime prin

ÎNSUȘITĂ
nituire. Pe lîngă că aceasta 
este o metodă costisitoare, 
în uzină nici nu lucrează 
un număr suficient de nitui- 
tori, înlocuirea nituitului cu 
sudura întîrzie din cauză că 
trebuie confecționat un 
dispozitiv

In problema calificării ca
drelor nu s-a făcut de ase
menea nimic. Conducerea u- 
zinei, comitetul U.T.M. din 
uzină și în special responsa
bilul cu munca profesională 
din comitet nu au dat aten
ția cuvenită calificării tine
rilor.

Pilda cercului de minim 
tehnic ce se înființase la 
sectorul administrativ n-a 
fost urmată de sectoarele 
productive în special, unde 
existența lor era într-adevăt 
necesară. Ba mai mult, chiar 
și acest cerc s-a desființat.

Acestea sînt faptele care 
arată limpede felul in care 
conducerea uzinei „Unio" fo
losește critica.

Pe harta lumii 
nare: zăcăminte 
faptul acesta se 
continent din lumea capitalistă, trus
turile se pun fn mișcare. Începe goana 
după petrol și atunci nici un mijloc, 
oricit de odios ar fi, nu este socotit 
imoral pentru atingerea țelului: aca
pararea „aurului negru“. Goana după 
petrol a monopolurilor din principa
lele țări capitaliste și-a găsit forme 
de manifestare mereu mai violente. 
Transformînd puterea de stat într-un 
docil instrument al lor, monopolurile 
au creat situația în care în spatele 
celor mai diferite diferende diploma
tice se afla de multe ori neîn.rerupta 
luptă pentru petrol. Romînia, țară care 
posedă bogate resurse petrolifere, a 
constituit în anii trecutului un obiect 
de atracție pentru regii petrolului din 
New ăork, Londra, Paris și Berlin. 
Și ei n-au întîrziat să se năpustească 
și asupra petrolului romînesc.

Chiar de ia primele începuturi pe
trolul romînesc a încăput pe miini 
străine. Despre aceste începuturi și 

despre ceea ce mai tîrziu s-a întimplat cu 
industria noastră petroliferă ne voroește lu
crarea lui Gh. Ravaș „Din istoria pe
trolului romînesc", lucrare pe care a 
tipărit-o recent Editura de stat pentru 
literatură politică. Construită pe baza unei 
bogate documentări, lucrarea lui Gh. Ravaș 
are meritul de a scoate la iveală adevărul 
asupra modului în care trusturile străine, 
ajutate de guvernele burghezo-moșierești, au 
jefuit bogățiile petrolifere ale Romîniei. In 
volumul „Din istoria petrolului romînesc" 
este de asemenea puternic prezentată lupta 
pe care Partidul Comunist Romîn a desfă
șurat-o împotriva jafului monopolist, pentru 
apărarea intereselor oamenilor muncii din 
industria petroliferă.' Fiecare cifră și fiecare 
episod reușesc să contribuie la reconstitui
rea atmosferei unei întregi epoci din econo
mia noastră națională, epocă dominată de 
ciocnirea continuă dintre politica burghe
ziei și interesele vitale ale țării și ale po
porului muncitor.

Primele pagini ale cărții lui Gh. Ravaș în
fățișează exploatarea primitivă a petrolului, 
încă din 1676, un vechi document romîn po
menește de niște exploatări de țiței ce ar fi 
existat începînd din 1550 în județul Prahova. 
In „Descriptio Moldaviae“, Diinitrie Cante- 
mir arăta că „pe Taslăul Sărat, nu de
parte de satul Moinești, în ținutul Bacău
lui, curge dintr-un izvor păcură amestecată 
cu apă, de care se servesc țăranii ca să-și 
ungă carele...“. In anii următori se înmulțesc 
mărturiile despre petrolul romînesc. La înce
putul secolului al XlX-lea despre această 
problemă scrie și consulul Angliei la Bucu
rești, W. Wilkinson, iar mai tîrziu, spre ju
mătatea secolului, un profesor francez de la 
colegiul Sf. Sava din București descria pu
țurile de la Păcurești, Cîmpina, Telega și 
Băicoi arătînd că ele merg pînă la o adînci- 
me de 20—30 de metri și dau cîte 100 kg. de 
țiței pe zi. Cerințele crescînde de țiței deter
mină continue perfecționări ale metodelor de 
extracție. Pe de altă parte, țăranii posesori 
de terenuri petrolifere sînt deposedați de pă- 
mîntul lor de către moșieri și de către ele
mentele capitaliste, ceea ce duce atît la îm
bogățirea exploatatorilor cît și la creșterea 
numărului muncitorilor, în rîndurile cărora 
intră numeroși țărani săraci. Pe această bază 
se dezvoltă necontenit industria petroliferă. 
Dacă în 1857 în Moldova și Muntenia se ex- 
trăgeau 275 tone de țiței anual, în 1865 pro
ducția reprezintă 5.426 tone. în 1885 —
26.900 tone, în 1890 — 53.500 tone iar în 
1895 — 79.960 tone.

Capitalul străin pătrunde de timpuriu în 
industria petroliferă, In 1864 se constituie 
„Valachian Petroleum Company", creație a 
unui grup financiar anglo-francez. Acesta 
nu-i decît începutul. Ce a urmat se știe. Le
gea minelor din 1895, elaborată de guvernul 
conservator al lui Petre Carp, a deschis drum 
larg monopolurilor străine. In 1900, „Steaua 
Romînă“ — societate înființată de mai multe 
grupări financiare străine — controla aproa
pe jumătate din întreaga producție de țiței 
a Romîniei. In același an sosesc în Romînia 
trimișii lui „Standard Oii“. Reprezentanții 
lui Rockefeller vor ca, în schimbul unei neîn
semnate sume de bani, să acapareze toate te
renurile petrolifere ale statului romîn. Concu
rența americano-germană împiedică aranja
mentul asupra căruia guvernul conservator 
nu ridicase nici o obiecție. Faptul acesta are 
drept urmare represiuni cu caracter econo
mic întreprinse de „Standard Oii“ împotriva 
petrolului romînesc. represiuni cu consecințe 
serioase. In cele din urmă, financiarii ameri
cani cad la o înțelegere cu cei germani și 
astfel, în 1904, se naște societatea „Romîno- 
Americană“ înființată de reprezentanții lui 
„Standard Oii“. I-n 1914, „Romîno-America
na“ controla 23% din întreaga capacitate de 
prelucrare existentă în țară și 18% din pro
ducția de țiței. Capitalul german, în contra
ofensivă, controla în 1914 circa 8% din ca
pacitatea de prelucrare și 30% din producția

*) GH. RA VAȘ ; , ,Din istoria petrolului ro
mînesc", Editura de stat pentru literaturii 
politică, 1955.

Noua montare a operei

de țiței a Romîniei. In 1914, 91,^1)*% din ca
pitalul investit în industria petroliferă a Ro
mîniei era capital străin.

Și an de an creștea jeluirea nemiloasă a 
petrolului romînesc, jefuire in care erau in
teresate nu numai trusturile străine ci și, în
tr-o măsură mereu mai largă, burghezo mo- 
șierimea autohtonă. Cel mai caracteristic 
exemplu al modului în care erau nesocotire 
interesele economiei noastre naționale îl 
constituie faptul că deși Romînia era țară 
producătoare de țiței, ea importa din occi
dent uleiuri pentru automobile și benzină cu 
indice octanic ridicat, necesară în special 
aviației. Or, aceste produse se obțineau din 
păcură, uneori chiar din păcura exportată 
din Romînia, astfel încît noi exportam mate
rie primă pe care apoi o cumpăram sub for
mă de produs finit.

Ce a însemnat exploatarea trusturilor se 
poate ușor desprinde din citeva cifre.. Bene
ficiul net al societății „Astra Romînă“ (bene-

inferiorficiu declarat oficial, deci cu mult 
celui real) reprezenta :

în anul 1935 — 24.000.000 lei. 
în anul 1938 — 416.500.000 lei. 
în anul 1939 — 718.700.000 lei. 
Nu-i vorba de un caz izolat. Unul 

nomiștii fasciști relata că din 1920 
1939, societatea „Romino-Americana“ în me
die a cîștigat tn fiecare an de 8,75 de ori ca
pitalul pe care l-a adus în țară. Era rodul po
liticii „porților deschise" — cum o denumea 
faimosul miliardar Deterdi-ng într-un arti
col reprodus de ziarul libera! „Viitorul“.

Pregătirea criminalului război antisovietic 
a dus la accelerarea exploatării petrolului ro
mînesc, încă din 1935, P.C.R. avertiza că 
guvernul burghezo-moșieresc „a promis ban
cherilor străini lărgirea drepturilor lor la ex
ploatarea sondelor petrolifere numai ca să 
capete noi miliarde de lei pentru înarmări, 
miliarde care se vor pune ca o povară nouă 
pe spinarea celor care muncesc“. Urmarea 
este bine cunoscută. Petrolul romînesc a fost 
folosit în scopul războiului antisovietic, în 
această privință monopolurile americane, en
gleze și germane găsind o deplină unitate 
de interese. Numai între 1941—1943, spcie- 
tatea „Romîno-Americana“ a obținut benefi
cii nete declarate reprezentînd 1.315 milioar 
ne lei. Mai sînt necesare comentarii ?

După eliberarea țării asistăm la o nouă 
tactică a trusturilor petrolifere: sabotarea 
producției. Multe sonde sînt părăsite, iar al
tele sînt exploatate în mică măsură. Dar cla
sa muncitoare, condusă de partid, pune capăt 
sabotajului organizat al monopolurilor. In
dustria petroliferă devine bun al întregului 
popor. Cu aceasta începe un nou capitol al 
istoriei petrolului romînesc. Stăpîn al bogă
țiilor patriei, poporul — călăuzit pas cu pas 
de partid și cu frățescul ajutor sovietic — 
dezvoltă neîncetat industria petroliferă. După 
cuta arăta tovarășul A. I. Mikoian, Romînia 
„este singurul exemplu din lume cînd un 
stat mic, bogat în petrol are și o industrie 
proprie de construcții de mașini destinate in
dustriei petrolifere".

In prezent, însuflețiți de hotărîrile Con
gresului partidului, oamenii muncii din in
dustria petroliferă dau dovadă de energie 
sporită în lupta pentru realizarea prevederi
lor celui de al doilea cincinal.

In zilele noastre au prins viață năzuințele 
atîtor generații de oameni ai muncii care 
au luptat pentru ca petrolul — această bogă
ție a Romîniei — să contribuie la înflorirea 
patriei, la bună starea poporului. In cartea 
lui Gh. Ravaș sînt numeroase pagini despre 
lupta oamenilor muncii, despre lupta partidu
lui clasei muncitoare împotriva exploatării 
capitaliste și a jafului de tip colonialist. (Este 
de altfel o calitate a volumului că întreaga 
istorie a petrolului romînesc este prezentată 
în legătură cu condițiile social-politice din 
țara noastră).

Au trecut ani mulți de cînd cu mijloace 
primitive s-a început extracția petrolului ro
mînesc. Astăzi industria petroliferă a Romî
niei — industrie socialistă — este o mîndrie 
a poporului nostru. „Aurul negru“ are acum 
un singur stăpîn — poporul.

EDGARD OBERST

din eco- 
pînă tn
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„Aida"
„Aida“, capodopera 

^marelui compozitor 
italian Giuseppe Verdi, 
Tace parte din reper
toriul teatrelor de 0- 
■peră din întreaga lu- 
jme. De la prima mon
tare la noi în țară, în 

1921, opera „Aida“ a figurat mulți ani cu 
cinste în repertoriul permanent al operei 
noastre și a cunoscut, ca și pe celelalte 
scene mondiale, un succes deosebit. Din ne
fericire, distrugerea Teatrului Liric și mu
tarea operei într-o sală necorespunzătoare 
în timpul celui de-al doilea război mondial 
a împiedicat pentru mulți ani montarea a- 
cestui iubit spectacol muzical. De abia a- 
cum, cînd prin grija partidului și guvernu
lui avem la dispoziție clădirea Teatrului de 
Operă și Balet, care — pe lîngă capacitatea 
sa — oferă cel mai nou și modern utilaj 
tehnic, s-a putut realiza acest spectacol de 
artă în condiții excelente.

Opera „Aida“ a fost compusă în anii 1870- 
1871 în plină maturitate a talentului compo 
zitorului, la cererea făcută de Kedivul Egip
tului cu ocazia inaugurării Canalului de 
Suez și a noului teatru din Cairo. Inspirată 
din istoria Egiptului, acțiunea operei se pe
trece în timpul faraonilor, cînd aceștia su 
puseseră prin forță popoarele dimprejur, re- 
ducîndu-le la sclavie. întreaga lucrare, stră
bătută de protestul împotriva războiului ne
milos, distrugător al valorilor omenești, are 
la bază ideea sacrificiului total pentru bi
nele patriei. Conflictul este determinat de 
antagonismul dintre dragostea a doi tineri 
și concepțiile aspre, înapoiate, ale societă
ții de atunci care se împotrivește iubirii lor 
curate.

Pe fondul luptei pen
tru eliberare a po
porului etiopian de sub 
jugul Egiptului con
dus de un faraon neputincios și de casta cru
zilor sacerdoți, se profilează figura impre
sionantă a Aidei, eroina principală. Sclavă 
la curtea faraonului, ea ascunde în suflet 
două taine: că este fiica regelui etiopian 
— Amonasro — și că-1 iubește pe generalul 
Radames. Drama se dezlănțuie atunci cînd 
Aida află că Radames pleacă să lupte împo
triva poporului ei. între iubire și sentimen
tul datoriei față de patrie, Aida, sub in
fluența tatălui ei, alege calea sacrificiului 
pentru salvarea etiopienilor.

Zugrăvind în „Aida“ tipuri reale, caractere 
vii, Verdi face totodată dovada excepțio
nalei lui gîndiri muzicale, inspirată de multe 
ori din creația populară italiană.

Desigur că regia, căutînd „noul“ în spec
tacol, nu a venit cu elemente străine de 
opera lui Verdi, ci a căutat să pună în plină 
lumină sensurile adevărate cuprinse în operă 
și să valorifice bogatul conținut de idei ofe
rit de libret și mai ales de muzică.

Am urmărit, de pildă, ca decorul să vor
bească nu numai din punct de vedere geo 
grafic și arheologic, ci îndeosebi să ofere 
cadrul necesar dramei, dezlănțuirii patimilor 
și sentimentelor omenești redate în operă. 
In actul I, renunțînd la prezentarea unui 
decor în care să arătăm doar frumusețile 
exotice ale Egiptului — palmieri, oaze etc,— 
ne-am propus să realizăm curtea interioară 
a unei adevărate cetăți cu ziduri groase, 
creneluri și porți puternice, atît pentru a 
sublinia forța unui stat ajuns în culmea glo
riei militare, cît și pentru a sugera mai bine

atmosfera apăsătoare, 
de război, în care în
cepe desfășurarea ac
țiunii.

O judicioasă rezolvare a decorului aduce 
după sine infinit de multe avantaje asupra 
posibilității de a caracteriza viața persona
jelor, ușurează găsirea unor elemente care 
să permită aprofundarea conflictului. De 
exemplu, tot în actul I, uriașele, masivele 
porți ale cetății nu au fost create ca un scop 
în sine. La un moment dat, închizîndu-se, 
ele creează Aidei acel sentiment de chinui
toare și dureroasă captivitate unde nu se 
poate întrevedea nici o rază de speranță, nici 

' o scăpare.
In tabloul III — Templul — am căutat ca 

prin proporții și lumină să sugerăm misti
cismul, fanatismul, obscurantismul pătruns 
de gînduri războinice pline de cruzime și 

pe atunci statul 
Iar în tabloul 
Radames, spre 

rezolvat în alte

]. Rînzescu
regizor

prin proporții și lumină 
cismul, fanatismul, obsc 
de gînduri războinice pline 
spirit dominator, care mînau 
egiptean spre noi cuceriri, 
judecării și condamnării lui 
deosebire de felul cum a fost 
puneri în scenă, regia, sprijinindu-se tot pe 
muzică, a amplificat la maximum dramatis
mul, folosind în decor, ca element central, 
mormîntul destinat lui Radames. Executa
rea lui Radames în fața fiicei faraonului, 
— Amneris — care prin gelozia și egoismul 
ei l-a dat morții, valorifică și subliniază 
mai mult sensul dramei, reacțiile sufletești 
ale personajelor.

In ce privește conflictul care izbucnește 
între Amneris (reprezentînd forța regală) și 
preoți (puterea sacerdotală și politică), am 
urmărit să-i dăm o desfășurare mai logică, 
nu convențională ca în trecut. Se reliefează 
acum mai clar disensiunile surde existente

în rîndul claselor con
ducătoare ale Egiptu
lui din acea vreme.

Tabloul final, care 
se petrece în interio

rul criptei unde, alături de Radames — În
gropat de viu — a mers la moarte și Aida, 
a fost tratat ca un epilog liric. Este singurul 
duet scenic de iubire între acești doi eroi. 
Deși s-ar părea că finalul operei, prin moar
tea eroilor, ar trebui să lase un sentiment 
de proiundă deprimare, noi am căutat, folo
sind din nou decorul (imaginea cerului înste
lat, o oază îndepărtată cu palmieri, Nilul 
ca simbol al prosperității și vieții Egiptului), 
să sugerăm și să accentuăm la spectatori, 
ca o finalitate, nu gîndul morții, ci un sen
timent optimist de încredere în viață, mer- 
gînd mai departe, dincolo de tragedia celor 
doi eroi care au visat un viitor luminos, 
fericit.

Bogăția de sensuri a operei „Aida“ a pu
tut căpăta contur și viață pe scenă prin 
efortul, înțelegerea și capacitatea întregului 
nostru colectiv de artiști care au adus o 
contribuție valoroasă la realizarea spectaco
lului.

De o mare însemnătate ne-a fost colabo
rarea pictorului scenograf sovietic E. Cemo- 
durov, un mare creator, care a realizat prin 
decoruri o desăvîrșită imagine plastică a 
muzicii lui Verdi. în decorurile lui, în for
mele și culorile care dau viață și subliniază 
evenimentele din operă, se întîlnesc și se 
îmbină armonios sensurile adînci ale adevă
rului istoric cu măreția și farmecul poetic 
al muzicii.

în urma puținelor spectacole care au avut 
loc și aprecierilor făcute verbal sau în di
ferite publicații, regia a înregistrat cu multă 
atisfacție a;utorui primit din partea tuturor 

și s-a străduit să aducă îmbunătățirile ce
rute de exigențele crescînde ale marelui pu
blic și de misiunea educativă a orcrei în 
general, pentru a finisa un spectacol car< să 
fie de înaltă ținută artistică.
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Doi instructori raionali
miști. După convorbirile pe care le-a avut 
cu Toaș Francîsc însă, Iulian Demeter a în
ceput să privească îndatoririle sale față de 
tovarășii din jur cu alți ochi: astăzi el este 
un participant activ la viața culturală a 
satului și atrage și pe alți tineri la ase- ( 
menea acțiuni: fie la cor, fie la înjgheba- / 
rea unui program artistic etc. Utemiști ca - 
Ianoș Komisz, Ștefan Lorincz și Ianoș Cserei, | 
de pildă, sînt tineri pe care Iulian Demeter , 
îi antrenează în muncă. Munca conștiincioasă 
în producție, dragostea cu care se pregătește 
pentru a deveni un bun crescător de vite, 
avîntul cu care rezolvă sarcinile în cadrul 
organizației l-au adus pe Iulian Demeter în 
rîndurile candidaților de partid. 

Voi mai da cîteva exemple din activitatea 
unui alt instructor al comitetului nostru ra
ional. 

Margareta Kelemen răspunde de cîteva 
comune, adică de un sector al raionului, de 
aproape un an. Organizațiile de care se 
ocupă mai mult și reușește să le îndrume 
în mod concret, sînt printre cele mai bune. 
Să luărrt, de pildă, organizația de bază 
U.T.M. din gospodăria colectivă Fundeni. In 
toamnă, din cauza timpului ploios aci s-a 
întîrziat cu strîngerea porumbului. In zilele 
prielnice culesului, Margareta Kelemen a 
mers împreună cu tinerii la cîmp, a văzut 
stadiul în care se află culesul și după ce s-a 
sfătuit cu secretarul organizației de bază, 
tov. Arpad Buzogani, a venit cu propunerea 
ca porumbul să fie cules cu foi cu tot (a- 
ceasta pentru ca să nu se mai piardă timp cu 
curățatul și să nu se mai riște sosirea altor 
zile nefavorabile culesului). Cu aprobarea 
organizației de ’partid, utemiștii au urmat 
sfatul instructoarei noastre și astfel porum
bul a fost strîns la timp, iar după aceea în 
cîteva seri de muncă a fost și curățat, 

i Datorită muncii depuse de către Marga- 
1 reta Kelemen, utemiștii din Fundeni s-au 
• evidențiat și în alte acțiuni. Ei sînt printre 

primii și în munca de organizație propriu- 
zisă : toți utemiștii sînt încadrați în forme 
ale învățămîntului politic U.T.M. pe care le 
frecventează cu regularitate, utemiștii se 
ocupă de pregătirea tinerilor neorganizați din 
sat etc.

Așa stau lucrurile în aceste două organi
zații de bază. Situația nu se prezintă însă 
la fel în toate organizațiile d'e bază ale ra
ionului nostru. Și aceasta din cauză că in
structorii comitetului nostru raional nu se 
ocupă cu același interes de toate organiza
țiile de bază.Iată, aceeași instructoare, tovarășa Kele- 1 
men, nu s-a ocupat cu atenție de activitatea i 
utemiștilor din comuna Cobătești, din care ( 
cauză din 21 de membri ai organizației noa
stre numai 2 sînt înscriși în întovărășire.

Este însă tot atît de adevărat că instruc
torii n-au întotdeauna timpul necesar să 
stea în organizațiile de bază atîta cît să 
poată asigura peste tot o îndrumare cali
tativă a comitetelor U.T.M. Unele sarcini 
urgente, aș putea spune cu caracter mai 
mult tehnic, le răpesc instructorilor zile 
întregi. Cum se poate atunci rezolva a- 
ceastă stare de lucruri? In multe rînduri, 
ni s.a arătat să folosim instructorii nescoși 
din producție cu ajutorul cărora să putem 
cuprinde toate organizațiile de bază într-un 
timp mai scurt și cu mai mult folos. In aceas
tă privință, noi am făcut primii pași. Am se
lecționat un număr de instructori nescoși din 
producție care ne-au dat o mînă de ajutor și 
cu ocazia deschiderii anului de învățămînt 
politic și în ceea ce privește ținerea de con
ferințe sau a mobilizării utemiștilor și tine
rilor la diferite acțiuni de folos obștesc. 
Nu mai vorbesc de ajutorul pe care l-am 
primit de la ei în perioada preschimbării 
documentelor de organizație. Instructorii a- 
ceștia însă nu constituie încă, din păcate, 
acel ajutor care să ne permită să facem un 
salt în munca noastră. Și aceasta bine-înțe- 
les nu din vina lor, ci din vina comitetului 
raional. Nu știu care este situația în alte 
raioane, noi însă nu am reușit încă pînă a- 
cum să-i îndrumăm pe instructorii nescoși 
din producție cu toată seriozitatea, să-i in- 
struim temeinic mergînd chiar cu ei pe teren. 
Toate acestea au făcut ca unii dintre ei să nu 
se bucure încă de prestigiul cuvenit nici în 
fața conducerilor întreprinderilor și insti
tuțiilor și nici chiar în fața tuturor co
mitetelor organizațiilor de bază U.T.M.

Noi ne-am propus ca în cel mai scurt timp 
să lichidăm cu aceste lipsuri și să facem o 
cotitură în munca cu instructorii. In felul 
acesta sîntem siguri că munca de conducere, 
de îndrumare concretă a organizațiilor de 
bază se va îmbunătăți

KELEMEN KAROLY 
secretar al Comitetului raional U.T.M.- 
Odorhei, Regiunea Autonomă Maghiară

Construcții afa cincinalaior

Tn organizarea muncii utemiștilor, instruc- i 
torii comitetului raional au un rol deosebit 
de însemnat. Și trebuie spus de la bun în- < 
ceput că biroul nostru acordă instructorilor ' 
atenția cuvenită : instruirea lor se face cu 
regularitate înaintea fiecărei deplasări pe 
teren, iar problemele legate de munca lor 
le discutăm împreună cu ei, fie în cadrul 
consfătuirilor, fie individual, după ce în 
prealabil ne-am consultat cu tovarășii de la 
comitetul raional de partid. Grija față de 
instructori se manifestă la noi și prin aceea 
că exercităm controlul asupra felului cum 
ei transmit, organizează și îndrumă aplica
rea hotărîrilor partidului și organizației noa
stre în organizațiile de bază U.T.M. Mă re
fer la faptul că adesea ne deplasăm pe te
ren în urma instructorilor, ne interesăm la 
organizația de partid asupra muncii lor, iar 
uneori rezolvăm împreună cu ei anumite si
tuații care eventual se ivesc într-un anumit 
loc. Astfel, am reușit să obținem unele re
zultate mulțumitoare în activitatea noastră. 
Voi lua, de pildă, una din organizațiile de 
bază de sub îndrumarea tovarășului Toaș 
Francisc.

La începutul activității sale în comuna 
Racoși de Sus, instructorul Toaș se ocupa 
îndeosebi numai de cîteva probleme : primi
rea de noi membri în U.T.M., încasarea co
tizațiilor și ținerea cu regularitate, pe baza 
planului de muncă a! comitetului, a adună
rilor generale. Și încă ar fi fost bine dacă 
toate acestea le-ar fi legat de o serie de alte 
sarcini ale U.T.M. și dacă în special, ar fi 
dat atenție conținutului muncii organiza
ției. La început însă el s-a limitat la aspec
tul formal al problemelor. Asta s-a întîmplat 
atunci cînd Toaș avea încă puțină expe
riență în munca de organizare, de îndru
mare. Acum lucrurile stau cu totul altfel...

Toaș Francisc ține o strînsă legătură cu 
secretarul organizației de partid, tovarășul 
Ștefan Borbely, de la care află ce cere or
ganizația de partid de la utemiști în dife
rite perioade, se sfătuiește cu el cum tre
buiesc rezolvate anumite situații și numai 
atunci cînd pentru el devine limpede fiecare I 
problemă de care trebuie să se ocupe orga- < 
nizația U.T.M. precizează cu membrii co- i 
mitetului fn ce direcție anume să-și îndrepte 
mai întîi atenția și ce acțiuni vor trebui să 
întreprindă utemiștii și tinerii din sat. A- 
precierea muncii instructorului raional se 
poate face pe baza activității desfășurate de 
organizațiile de bază pe care le îndrumă. 
Și e firesc să fie așa. De aceea voi da cî
teva exemple din ceea ce a realizat, de pil
dă, în cinstea Congresului partidului, or
ganizația de bază U. T. M. din Racoși 
de Sus. După ce Toaș Francisc a fă
cut o expunere amănunțită asupra sarcini
lor care stau în fața tinerilor din sat în 
acea perioadă, comitetul organizației de 
bază a reușit să antreneze pe cele mai 
multe fete din comună la munci de folos 
obștesc: fuliana Szek, Ana Ferentz, Ga- 
brie'.a Toko și alte utemiste și tinere au 
văruit și amenajat sediul organizației și că
minul cultural. O altă echipă de fete, în 
frunte cu secretara organizației de bază, to
varășa Ilona Derzsi au mers cîteva zile 
de-a rîndul din casă-n casă îndrumînd pe 
cetățenii comunei să-și văruiască locuințele 
și să-și amenajeze curțile.

Organizația de bază din Racoși are 
si alte realizări : au fost curățate 90 de fîn- 
tini, s-au săpat 1.600 m. șanț și altele.

Dar Toaș Francisc și-a îndreptat aten
ția și asupra altor probleme deosebit de 
importante. Din inițiativa lui s-a organizat 
în luna decembrie o întîlnire între utemiștii 
din gospodăria colectivă Racoși și utemiștii 
necolectiviști din satul Filiaș, In cadrul a-, 
cestei întîlniri s-a făcut un larg schimb de 
experiență. Utemiștii din Racoși au pregătit 
unele referate în care vorbeau despre ac
tivitatea lor în anumite domenii și i-au pri
mit pe oaspeți așa cum se cuvine : cu mu
zică, program artistic etc.

Acestea sînt doar cîteva din acțiunile, 
ca să le spunem așa, de masă de care se 
ocupă Toaș, dar el nu se limitează numai 
la atît. In atenția lui stau îndeobște ti
nerii, oamenii.

Cînd i s-a povestit despre utemista Iu- 
liana Endo că este o tovarășe nedisciplina
tă, Toaș a stat de vorbă cu ea și după dis
cuții îndelungate a obținut din partea ei 
promisiunea că va munci cu mai mult inte
res și va atrage după ea tot mai multe fete 
în munca la grădinărie. Utemista Endo s-a 
ținut de cuvînt: ea a organizat o grupă de 
fete la grădina de zarzavaturi, grupă care 
în scurt timp a devenit fruntașă.

Sau un alt caz. Despre Iulian Demeter 
nimeni n-ar fi putut spune că e un băiat 
rău. Dimpotrivă, zile-muncă în gospodărie 
are mai bine de 300. se ocupă de ridicarea 
nivelului său profesional, citește tot ce-i 
cade în mînă legat de zootehnie. Dar Iu
lian se interesa prea puțin de ceilalți ute-
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Hidrocentrala de pe apa Sadului
Construiești o fabrică lingă un oraș. Pe 

calea ferată îți sosesc utilajele grele ce în
locuiesc munca omului: excavatoare, buldo
zere, macarale. Pe șosea vin autocamioane 
încărcate cu ciment. Torni fundațiile șl 
apoi, tot timpul, materialul Iți sosește la 
vreme. Cînd vrei să montezi mașinile, 
anunți, și vagoanele de cale ferată ți li 
aduc imediat.

Dar ia gîndește-te ce faci clnd ai de ri 
dicat o construcție în vîrful unui munți 
N-ai aici cale ferată și nici șosea. Cum fi 
aduci materialele ? Și cîte nu-ți trebuiesc! 
Să cari, singur, nici vorbă. Atunci? Aturti 
te apuci să construiești mai întîi mijloel 
de comunicație. Vechile poteci le lărgoti 
în drumuri pentru mașini, iar malurile ițe
lor le înalți și așezi cale ferată.

Cam așa s-a întîmplat și pe valea Ia
dului.

Undeva pe apa Sadului, tn inima tei
lor, a poposit un grup de oameni. Ei pve- 
nit pe poteci, aducînd pe umeri cîteva Nte. 
Maistrul Crișan și oamenii lui s-au ficat 
de treabă. Au înjghebat la iuțeală nișdor- 
mitoare și apoi au început să cioclască 
peretele muntelui. Dar nu cu toiageu cu 
tîrnăcoape, ci ctt dinamită. Și astfenun- 
tele a.vuit de mina omului. Ptnă atu:doar 
furtuna îl făcuse să hăuie.

In acest timp, tot pe valea Sacd, dar 
mai jos, alți oameni au început! cons
truiască un drum: drumul de a'i Au 
suit primele autocamioane, cu pulo be
toniere. Odată, un autocamion a us niște 
saci de ciment și niște baloturi rufe și 
haine. Din cabina șoferului a f!! o fe
meie cu un copil în brațe. Pe Nat for mă 
tăiată în munte, și-a instalat I locuință 
prima familie de muncitori ostructori. 
A patra zi, a șasea zi, autcoan^le au 
adus odată cu materialele și 1 gdtit, 
aparate de radio, vase de bule- Gin ca
bine coborau copiii și neve c°nstruc- 
torilor. Pe coline a luat fiinc°lonie. De 
la Sibiu organizația corl^ a trimis 
un gestionar cu toată „goiia lui. Ast
fel, în creerul munților a fHnl^ Șl un 
magazin alimentar. Oans'au așezat 
aici temeinic, pentru o trrmei-rl!cd.

Maistrul Crișan găuri: ~~
tele și înainta în inilnt 
construirea unui tunel:“ 
(iune lungă de 5 km. 
acest tunel n-au f 
cu axa tunelului, s-a i j 
îngustă. Minerii, care 
tele, s-au t _ 
un semn au pornit 
ferestre de atac, ic 
tunelului au 
în stingă.

Și iată că 
rata bătălie, 
întregi: presiune^ ', 
cupru : curentul 
șantierul. 1.700 
spărgeau piatra 
calea Sadului, , 

constructori!

I

. ;binelea mun- 
~.— Se începuse 

■ . erie de aduc- 
. ( qO mineri de la 
fost lin8uri- Paralel

'jt o cale ferată 
., ’ă acum cu su- 

7nșÎrui7d^1 ‘inie‘ Ia
>,4u deschis întîi 

ajuns tn axa
'e în dreapta ștîncepi

M

pornit adevli-

de

a.jlate pe kilometri 

e i Pe cabluri de
1.700 kw. folosea 
mlnuiau mașini, 
înălțau stăvili în 

a beton. 3 schimburi 
' * betonului priza.

la noi simțitor.

sleqati străini Plecarea
tt la lucrările care au

. . Jongres al P.M.R. celui de a’’ 3
au părăsit Capitala 

Miercuri ;crețar general al Co- 
tovarășii 'r’partidUlUi Muncitoresc 
mitetului bT Gombîn Cimid, mem- 
Progresist lui popuiar Revoluțio- 
bru al C C șef al ziarului „Unen“, 
nar Mon^etar a] Comitetului re- 
Țogtîn L parti(juiui Popular Re
gional G deputat în Marele Hu- 

I voluțion^rati) delegatul Partidu- 
ral Pop^ care au participat ca 

I lui Tu( celui de al 2-lea Con- 
I invitați
I gres ^neasa, membrii delegații- 
I [i de tovarășii: N. Ceau- 
I lor a', I. Cozma, M. Florescu, 
I șescu’ Emii popa, T. Ruden- 

co, Gh. Fericeanu și 
alții.

(Agerpres)

Mii n bbace

Iar betonul prindea, se înălța. Se închidea 
cu beton calea apei. Maistrul Crișan tși îm
părțise echipa : unii in tunel, alții la baraj.

La celălalt capăt al tunelului, Sadul era 
forțat. Era forțat să-și schimbe cursul ce 
și-l făcuse în mii de ani, și să treacă prin-

tr-un munte. De vadul lui stîncos era ne
voie pentru construirea unei platforme de 
beton.

Dacă punem la socoteală și această nouă 
galerie atunci în cîte locuri a fost sfredelit 
muntele ? în trei: galeria de aducțiune, ga
leria pentru golirea pe fund, și galeria pen
tru schimbarea cursului. Cît de puternic 
este omul! Oprește rîul. îl face să urce prin 
munte, să coboare pe unde are el nevoie. 
Așa au exclamat șl tinerii Ion Codrescu și 
Gheorghe Firică. Veniseră pe șantier fără 
să cunoască vreo meserie. Alături de comu
nistul Gheorghe Boartă au învățat să ar- 
meze betonul.

— Ca să stea aici în vîrf de munte, tre
buie să-l prinzi tn chingi de fier. Vite așa...

Pe platforma făcută în vechiul vad al 
Sadului s-au pus fundațiile unei clădiri. Pe 
peretele muntelui din față a început să fie 
întinsă o conductă mare de oțel: conducta 
forțată.

Și au mai trecut zile, săptămlni, luni. Bu
cățile de conductă, de cîte 10—12 tone fie
care, au fost întinse în sus, sute de metri, 
pe pieptul muntelui. Pe fundațiile de pe plat
formă s-a înălțat o clădire mare, albă. Ală
turi de ea, o instalație cu transformatori și 
întrerupători. Galeria de aducțiune este acum 
terminată. E un tunel rotund, betonat și 
căptușit cu lapte de ciment. S-au făcut ul
timele suduri, s-au strîns legăturile instala
țiilor și galeria „golirea de fund” a fost în
chisă. Apa s-a urcat pe pieptul barajului de 
beton. A pătruns apoi în galeria de aduc
țiune, a alergat la vale și a căzut prin con
ducta forțată. Jos, în clădirea albă, conducta 
forțată se termină la gurile turbinelor. Năvă
lind cu putere, apa a împins paletele turbi
nelor, iar acestea au pus în mișcare genera
torii. Un buton apăsat, un contact anclanșat

și curentul produs de hidrocentrala Sadu 5 
a pornit să alerge de-a lungul 
înaltă tensiune.

★
Și acum, cînd hidrocentrala 

intrat in funcțiune, clnd știți că 
unde se înalță, cu ani în urmă n-uu. 
decît stinci, văi și un riu năbădăios, vă veți 
gîndi la oamenii minunați de pe acest șan
tier. la cei ce muncind cu elan, infruntînd 
vitregiile naturii, au ridicat o nouă con
strucție a cincinalului.

Maistrul Crișan Ambrozie are 60 de ani. 
Unul dintre fiii săi i-a trimis o scrisoare ru- 
gîndu-l să vină acasă: ,fști bătrîn, te vei 
îmbolnăvi". în loc să-i răspundă a intrat 
pe galeria „golirea de fund“ care se astu
pase cu bușteni, șl a pus dinamită. Treizeci 
de secunde după ce a ieșit afară a detunat 
explozia și odată cu ea a (îșnit un torent de 
apă. Lîngă gura galeriei, îl aștepta un om. 
Crișan l-a întrebat:

— N-ai văzut-o pe baba mea ? Zicea 
că-mi pregătește njste ciuperci...

Dacă noaptea începe să se toarne betonul 
undeva, lacob Iosif sare din pat și se duce 
să ,,vadă. „Cum, să se toarne betonul fără 
mine ?“ în fiecare seară îl vezi însă la 
club făcînd pe actorul și regizorul la o piesă 
proprie. E și autor dramatic.

Iar utemistul Oancea Ion, electrician de 
schimb, care a făcut instalația electrică pe 
castelul de presiune (cînd te urci pe acest 
castel toți munții din jur se învîrtesc), a 
început să plîngă cînd într-o zi. la cantină, 
un betonist i-a zis: „bă țîncule“.

Inginerul Tîrnoveanu, șeful hidrocentralei, 
a venit la Sadu 5 încă de pe vremea cînd 
construcția ei abia începuse. ,Se poate să 
nu văd ce fel de instalație voi deservi?” Si 
tot timpul cît a stat acolo i-a ajutat pe 
constructori. Dar, duminica, cînd construc
torii se odihneau, se ducea și el la pescuit

Cel care a condus toate lucrările șantie
rului, inginerul șef, pe care adesea zorile 
l-au surprins la masa de lucru cu rigla în 
mînă, e poet. Unii constructori i-au citit 
poeziile șl spun că-s frumoase

Cu munca aceasta, pe care au consi
derat-o de mare importanță dar și obiș
nuită, găsind timp să pescuiască, să facă 
poezii, să joace teatru, constructorii se mîn- 
dresc.

— Eu am fost primul fierar pe meleagu
rile astea, spune oricui tinărul Momea Ion.

Linia îngustă care însoțește galeria de 
aducțiune, are cîteva mici tunele. Pe fron
tispiciul unuia scrie: „Echipa lui Gh. 
Boncu“. Purtătorul acestui nume este mi
ner, zidar și betonist.

Utemistul Petre Ștefan, instalator, băia
tul instalatorului Petre Ștefan, îți povestește 
zlmbind:

— Tata e pionier aici, a venit printre pri
mii. După el am venit și eu că doar lucrăm 
aceeași meserie.

Și, însflrșit, secretarul organizației de 
partid, un om modest și tăcut, 
dar îți povestește de noaptea clnd, tn frunte 
cu el. constructorii au salvat de 
dație clădirea hidrocentralei, care 
crările de îndiguire neterminate.

Poporul nostru se mindrește cu astfel de 
oameni. Ei fac parte 
rilor viitorului.

V.

liniilor de

Sadu 5 a 
pe locurile 
-au existai

se sfiește
>

la inun- 
avea lu-

din armata constructo

CONSTANTINESCU

în sala de examen
prezentat la timp proiectele și timpul rămas 
liber a fost folosit pentru recitirea cursuri
lor. Așa se explică — printre altele — fap
tul că la examen studenții s-au prezentat 
bine pregătiți.

Ceea ce trebuie remarcat în primul rînd 
în legătură cu acest examen este interven
ția activă a conducătorului, profesorul Buțui. 
Studentul Ștefănescu Vladimir a umplut o 
tablă cu formule matematice — toate juste — 
dar profesorului i s-a părut că însușirea 
acestora a fost făcută mecanic. Ca atare, a 
intervenit în explicațiile studentului, și-a 
exprimat îndoiala cu privire la adevărul unei 
formule, punîndu-1 pe tinărul examinat în 
situația de a-și apăra punctul de vedere do
vedind astfel felul temeinic în care și-a în
sușit cunoștințele. Asemenea intervenții s-au 
mai produs și la alți studenți examinați.

Pină spre ora prînzului din cel 15 membri 
ai grupei fuseseră examinați 12. Dintre a- 
ceștia, 8 au primit calificative de „foarte 
bine“, 3 de „bine“ și unul „suficient”.

I. D.

Tn> -o discuție neoficială, tovarășul Buțui 
Ion, rectorul Institutului de căi ferate din 
București spunea despre grupa de studenți 
243 : este una din cele mai bune grupe din 
ultimii trei ani. Precizie tn răspunsuri, ma
turitate, seriozitate in pregătire, iată cîteva 
din calitățile membrilor acestei grupe.

Am asistat la examenul pe care membrii 
grupei — studenți In anul IV la Facultatea 
de mecanică — l-au dat la „mașini de ridi
cat“. Examenul nu era de loc ușor. Fiecare 
student trebuia să răspundă la trei între
bări care cereau toate un control precis al 
calculelor matematice, stăpînirea tainelor de
senului tehnic. Urmărind felul cum studenții 
își susțineau temele am înțeles că aprecie
rea rectorului, conducătorul examenului, era 
pe deplin justificată.

Vulpescu Mircea este organizator
grupă U.T.M. In perioada presesiunii de exa
mene toată atenția organizatorului de grupă 
a fost îndreptată spre mobilizarea studen
ților pentru predarea la timp a proiectelor. 
Străduințele depuse de triunghiul grupei au 
fost încununate de succes. Studenții și-au
 ș 

de

înaintea deschiderii Jocurilor Olimpice de iarnă

Cooperativa „încălțămintea" din orașul Timișoara 
e în piină dezvoltare. Ea produce pe zi ce trece obiec
te mai multe și mai frumoase. De fapt, numele coopera
tivei nu este cel mai potrivit, fiindcă ea produce în 
afară de incălțăminte, numeroase obiecte de marochi- 
nărie și acordeoane. In oraș sînt răspîndite cele 4 
centre mari și 21 de ateliere de prelucrat. Arta mem
brilor cooperativei e cunoscută în toată țara.

La centrul de încălțăminte din Fratelia se lucrează 
cizme, bocanci de ski, încălțăminte sportivă, pantofi 
de damă și altele. Hager Veronica pe care o puteți 
vedea în fotografia nr. 1 e una din cele mai bune rih-

cu 75 la 
tuitoare. Ea își depășește 
sută. rul de ma.

Intr-un alt cartier al oraunor mîini 
rochinărie. Aici putem ad’țyjzite, gea- 
dibace : serviete din pielelulte ahe|e 
mantane, mape, garnitui]ru 
Centrul este condus de erj 
utemistul Victor Torok, jnd 
puteți vedea în fotograf
produselor înainte de a„ CSIR0Ș

Koos și 
pe care-i 
calitatea

Tși așteaptă
Cortina d’Ampezzo trăiește acum orele din aju

nul deschiderii celei de a Vll-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de iarnă care la închiderea înscrierilor au 
primit adeziunea a 25 țări, dintre care 17 pentru 
probele de ski, 9 pentru probele de bob, 11 pentru 
cele de viteză, 11 pentru probe de patinaj artistic 
și 11 pentru campionatul de hochei.

Noutatea celei de a Vll-a ediții a jocurilor olim
pice de iarnă o constituie participarea reprezenta
tivelor U.R.S.S., Japoniei, Bulgariei și Romîniei, 
care iau parte pentru prima dată la o ediție de 
iarnă a olimpiadelor.

Skiorii sovietici și-au făcut pentru prima oară 
apariția cu ocazia recentelor campionate mondiale 
de la Falun, unde au repurtat succese răsunătoare 
în probele de semifond și fond, masculin și femi
nin. La Cortina ei vor lua parte și la probele de 
alpinism și — datorită bunei lor pregătiri tehnice 
— vor da de furcă firește austriacilor, italienilor 
și francezilor care pină mai ieri nu aveau rivali 
in această ramură a sportului,

Despre reprezentativa Japoniei nu se știe de 
fapt nimic. Skiorii japonezi vor lua parte la a- 
proape toate probele de ski și de patinaj. Deși este 
cunoscută valoarea patinatorilor-viteză, care au 
avut deja* prilejul să se evidențieze la campionatele 
mondiale', nu există indicații despre valoarea skio- 
rilor care se vor prezenta la aceste jocuri ca o oe- 
riculoasă necunoscută, știută fiind punctualitatea 
și meticulozitatea cu care se pregătesc atleții aces
tei țări extrem de sportive.

Este totuși mai presus de orice îndoială că țările 
scandinave, U.R.S.S., Franța, Austria și în unele 
specialități Italia vor fi marii protagoniști ai jocu
rilor olimpice de iarnă. Printre concurența cu 
multe șanse se numără și skiorii din S.U.A., mai 
cu seamă la probele feminine de coborîre liberă și 
slalom, la care participă puternica echipă Mead- 
Lawrence. In ansamblu însă, sportivii din S.U.A 
nu vor putea aspira la mari victorii.

tn lotul italian sînt multe nume necunoscute.

d’Ampezzo 
oaspeții...

Paolo Pascetti
CORESPONDENTUL „SCINTEII TINERETULUI” 

LA ROMA

Cu privire la relațiile 
economice romîno-chineze
Ca rezultat al discuțiilor purtate de dele

gațiile guvernamentale ale ambelor țări în 
spirit prietenesc și înțelegere reciprocă, la 
3 ianuarie 1956 s-a semnat la București 
Acordul privind livrările reciproce de măr. 
furi între R.P. Chineză și R.P. Romînă pa 
anul 1956.

In conformitate cu listele anexate Ia 
Acord, R. P. Chineză va livra în R. P. Ro
mînă cositor, azbest, iută, fire de bumbac, 
lînă, piei, minereu de fier, produse alimen
tare etc. necesare economiei noastre națio
nale.

R. P. Romînă va livra R. P. Chineze 
termocentrale electrice, instalații de foraj de 
mare adîncime, tractoare, cazane, cisterne, 
produse petrolifere etc.

Volumul schimburilor de mărfuri prevăzut 
în Acordul pe 1956 este simțitor majorat 
față de volumul Acordului pe 1955, contri
buind în felul acesta la dezvoltarea conti
nuă a economiei ambelor țări.

Acordul a fost semnat din partea romînă 
de Nicolae Anghel, locțiitor al Ministrului 
Comerțului Exterior, iar din partea R.P. 
Chineze de către Ke Bo nian, ambasadorul 
R. P. Chineze la București.

(Agerpres)

Purtători ai insignei 
de „Prieten al cărții”

în regiunea Ploești

(De la corespondentul nostru).
Zilele acestea, mulți tineri din uzine și 

fabrici, schele petrolifere, din școli, sate și 
comune, emoționați dar stăpîni pe cele în
sușite din cărțile citite, se prezintă în fața 

I comisiilor de organizare a concursului „Iu- 
I biți cartea“, pentru discuții finale.
! In cadrul „Joii tineretului", organizată de 

comitetul U.T.M. de la schela Boldești, co
misia locală condusă de tov. Mihăilă Ștefan, 
bibliotecar, a hotărît înmînarea insignelor 
de „Prieten al cărții“ unui număr de zece 
tineri fruntași în producție, fruntași în ci
tit. Cu ocazia festivității de înmînare a in
signelor, la concursul „Iubiți cartea“ s-au 
mai înscris încă 10 tineri petroliști de la 
această schelă.

In organizația de bază U.T.M. din între
prinderea „Feroemail“ din Ploești, membrii brigăzii de turnători, în frunte cu respon
sabilul lor Vulpe Ion, s-au prezentat în fața 
comisiei pentru discuții finale.

Ei, la fel ca și tinerii petroliști de îa 
schela Boldești, poartă acum cu mîndrie pe 
piepturile lor insigna de „Prieten al cărții“.

In regiunea Ploești, au trecut pentru dis
cuții finale, prin fața comisiilor de organi
zare, peste 600 de participanți la con
curs. Dintre aceștia, 160 tineri muncitori și 
țărani muncitori poartă acum insigna de 
„Prieten al cărții“.

In regiunea Baia Mare

(De la corespondentul nostru).
Cînd au purtat discuții finale, răspunsu

rile curgeau înflăcărate. Tinerii și-au însușit 
o părticică din bogatul tezaur al culturii și, 
odată cu aceasta, s-au simțit mai căliți, mai 
plini de devotament față de partid, față de 
patrie.

Strungarii utemiști Vasile Joldoși și 
Vlaicu Toma de la uzinele „Gh. Gheorghiu- 
Dei“ din oraș, citind pe Ostrovschi și pe 
Polevoi, și-au călit voința și au ajuns frun
tași în producție.

Utemistul Gheorghe Bolea, elev în clasa 
a X-a a școlii medii de 10 ani, citind pe 
Lenin a înțeles cu mai multă profunzime 
care sînt sarcinile de seamă ale tinerilor 
muncitori de la orașe și sate în construirea 
socialismului.

De asemenea, utemiști! Petru Trifan, An< 
gela Boțoc sau Alexandru Tyentyeși — acti
viști ai organizației U.T.M. — citind pe Os
trovschi, pe Șolohov — vor munci mai bine 
în rezolvarea sarcinilor lor.

Odată discuțiile finale terminate cu succes 
ei au primit insignele și brevetele de „Prie
ten al cărții“. După ce tovarășul Nicolae 
Dumea, activist al Comitetului orășenesc 
U.T.M. Baia-Mare, le-a înmînat brevetele 
și insignele, noii prieteni ai cărții s-au an
gajat să citească mult mai mult, în scopul 
ridicării nivelului lor cultural.

★
Im aceeași zi, au fost declarați purtători 

ai insignei „Prieten al cărții" alte zeci de 
tineri din întreaga regiune. în raionul Carej, 
comisiile au purtat discuții finale cu 150 de 
tineri participanți la concurs. Printre cei 
care au primit insigna se află Iosif Gyoncyi, 
strungar la Centrul mecanic, Ion Zdritea, 
brutar la întreprinderea de panificație din 
Tășnad, Carol Botoș, activist al Comitetului 
raional U.T.M. Cărei și Florica Incev, elevă 
a școlii pedagogice.

Prin ieșirea din cursă a „bătrînilor” Zeno Colà și 
Carlo Monti, experții italieni au fost siliți să mi
zeze pe sportivii tineri pe care i-au încredințat 
antrenorilor italieni șt străini.

Puternic este și lotul scandinav, care va cuprin
de mulți tineri ce s-au evidențiat în cursul ulti
melor competiții. în Finlanda, de exemplu, tn ve
derea jocurilor de la Cortina, antrenamentele s-au 
desfășurat timp de două stagiuni. Nici nu se ter
minaseră bine campionatele mondiale de la Falun 
din 1954 și experții finlandezi s-au și pus pe lucru 
pentru o selecționare cit mai perfectă a sportivilor, 
pentru a-i pregăti „după metoda sovietică“ și pen
tru a-i prezenta la Olimpiadă in cele mai bune 
condiții de formă.

Suedezii și norvegienii au realizat o pregătire 
aproape identică cu cea a finlandezilor și se vor 
prezenta bine înțeles in calitate de favoriți ai pro
belor de fond și mare fond. Adversarii lor cei mai 
importanți vor fi fondiștii sovietici, care vor re
edita cu aceștia luptele de la campionatele mon
diale de la Falun. Redutabili par să fie și fondiștii 
romini și bulgari, deși cu privire la aceștia ne lip
sesc informații tehnice individuale. Se știe că ei au 
realizat o pregătire foarte bună.

Interesantă va fi de asemenea și întrecerea din
tre patinatorii din U.R.S.S., Suedia și S.U.A. A- 
mericanii, care au repurtat multe victorii la Olim
piada de la Oslo din 1952, se vor găsi la Cortina 
in fața specialiștilor sovietici, cîștigători ai cam
pionatului mondial și in prezent deținători ai a- 
proape tuturor recordurilor mondiale masculine și 
feminine.

Așa se prezintă in linii mari lotul participanților. 
Un examen mai amănunțit nu va putea fi intre-

1 
prins decît atunci clnd toate națiunile participante J 
vor anunța numele sportivilor ce le vor reprezenta < 
în diferite probe. ]

In același timp, continuă cu febrilitate lucrările 1 
de organizare. De curînd, a fost inaugurat sta- j 
dionul de ghiață de la Cortina, In timp ce pista de î 
ghiață pentru patinaj-viteză de la Misurina este 1 
pe punctul de a fi terminată. Noul stadion de la ] 
Cortina este bine utilat. Pista de ghiață se în- ’ 
tinde pe 4.200 metri pătrați și cuprinde două te- J 
renuri de hochei de ci te 30y,60 m. Stadionul are o I 
capacitate de 12.000 locuri, dintre care 3000 pe f 
bănci. El este în formă de potcoavă și va găzdui T 
campionatul de hochei și probele de patinaj ar- I 
fistic. ♦

Pista de la Misurina pentru probele de viteză se T 
află la circa 12 km. de Cortina și are o lungime î 
de 400 m. în jurul pistei sint instalate tribunele I 
care vor putea adăposti 6000 persoane. Au fost ter- ♦ 
minate de asemenea cele patru piste pentru pro- î 
bele de ski alpin și pentru cele 7 probe de fond. I 
La capătul traseelor se află stadionul de zăpadă ♦ 
care poate primi circa 10.000 spectatori. Noua î 
trambulină pentru sărituri are un punct critic de ♦ 
72 m. și care permite efectuarea unor sărituri pe T 
o lungime maximă de 72 m. La probele de săritură î 
combinată și la săriturile speciale vor putea asis- ♦ 
ta 30.000 persoane. De pe acum, totul este gata, t 
Cortina d’Ampezzo este în așteptarea sportivilor î 
gata să contribuie la întărirea legăturilor de prie- I 
tenie între popoarele care la fiecare patru ani se f 
află sub semnul Olimpiadelor tn întrecere pașnică I 
sportivă. I

Pentru prima oară în istoria Olimpiadelor de I 
iarnă, se vor tntîlni la Cortina d’Ampezzo sportivi | 
din U.R.S.S., Japonia, Bulgaria, Romînia și din j 
numeroase alte țări. Și acesta este un semn al ! 
voinței de pace a popoarelor care doresc să se în- I 
tîlnească și să se cunoască mai bine prin inter- I 
mediul competițiilor sportive Intr-un spirit de tn- I 
trecere sănătoasă. TI



Noi știri d in Paris asupra alegerilor:
an Peste 5 milioane de voturi acordate P* C E
s® Grupare a forțelor de stìnga — cerință a alegătorilor
a» Neliniștea cercurilor reacționare 
ss „Sfaturi“ de peste Ocean

(Urmare din pag. I-a)

dreapta duc o activitate febrilă, urmărind să 
facă posibilă crearea în cadrul viitoarei A- 
dunări Naționale a unei alianțe între toate 

■ partidele de dreapta și de centru. Incercînd 
să realizeze o asemenea alianță, menită să 
asigure continuarea de către noua Adunare 
Națională a politicii falimentare sprijinită 
ce majoritatea reacționară din fosta Adunare 
și condamnată cu hotărîre de poporul fran
cez în alegerile din 2 ianuarie, primul mi
nistru Faure a declarat că între partidul 
P.G.R. condus de cl și partidele din coaliția 
condusă de Mendes-France, nu există 
deosebiri fundamentale și că în consecință 
acestea ar trebui să formeze în viitoarea 
Adunare un front unic anticomunist. Acest 
front ar trebui să meargă de la centru- 
stînga la centru-dreaptâ, adică incluzînd 
partidul socialist, partidul radical-so
cialist, moderații, U. D. S. R. și alte 
partide („New York Times"). După păre
rea ziarului „New York Times“, crearea unei 
asemenea alianțe în cadrul viitoarei Adunări 
Naționale ar fi singurul mijloc eficace pen
tru ..contracararea viitoarelor acțiuni ale de- 
putaților comuniști“.

Manevrele reacțiunii franceze se lovesc 
însă de puternicul curent de opinie din în-

„S. U. A. au suferit o 
în alegerile
transmite agenția

WASHINGTON 4 (Agerpres). — Rezulta
tele alegerilor parlamentare din Franța au 
provocat îngrijorare in rîndul cercurilor con
ducătoare americane care au așteptat „cu 
emoții și nerăbdare" aceste alegeri „impor
tante nu numai pentru viitorul Franței, ci 
și pentru viitorul ‘întregii alianțe atlantice", 
după cum sublinia ziarul „New York Herald 
Tribune" în ajunul scrutinului.

Faptul că Partidul Comunist Francez a ob
ținut aproape cinci milioane și jumătate de 
v .turi, adică cu peste 500.000 voturi mai 
mult decît în alegerile din 1951, ale căror 
rezultate au fost apreciate atunci de presa 
americană drept „catastrofale" pentru poli
tica atlantică, a determinat pe majoritatea 
comentatorilor americani să sublinieze că o 
(ară in care cel mai puternic partid este 
Partidul Comunist nu poate decît să nemul
țumească oficialitățile americane. Reflectind 
remu'țumirile cercurilor conducătoare din 
S.U.A., agenția United Press scrie că a- 
cectea „au ajuns la concluzia că Franța nu 
va fi alinta de încredere de care au nevoie 
S.U.A. in Europa."

în anumite cercuri politice din capitala 
S.U.A. se vorbește deschis despre o even
tuală revizuire a politicii americane față 
de Franța.

Corespondentul aceleiași agenții afirmă că 
„S.U.A. au suferit o înfrîngere serioasă in 
ale teri’e franceze".

Ziarele trusturilor americane afirmă că 
d'n punct de vedere al intereselor atlantice 
„în Franța lucrurile merg prost" (New York

„Dezamăgire
în cercurile reacționare engleze

După cum subliniază corespondentul agen
ției Uni’.ed Press, unele cercuri politice bri
tanice și-au exprimat „dezamăgirea și dis
perarea la aflarea rezultatelor din Franța”. 
Corespondentul adaugă că cercurile politice 
din Londra „ap urmărit dealtfel cu îngrijo
rare crescîndă desfășurarea campaniei elec
torale franceze, în cadrul căreia s-a putut 
constată popularitatea de care se bucură 
Partidul Comunist“.

Ziarul „Times“ este atît de îngrijorat de 
marele succes al Partidului Comunist Fran
cez, ineît scrie că rezultatele alegerilor „sînt 
mai sinistre decît erau de așteptat“.

Tn cercurile conducătoare de la Bonn ști
rea anunțînd succesul Partidului Comunist

Comentarii asupra politicii externe a U. R. S. S.
Primul ministru
Nehru

DELHI 4 (Agerpres). — După cum anun
ță agenția France Presse, în cadrul unei cu- 
vîntări rostite în orașul Agra, primul minis
tru al Indiei, Nehru, s-a ocupat de proble
ma teritoriului Goa și a declarat că „cu cît 
portughezii vor părăsi mai repede acest te
ritoriu, cu atît va fi mai bine". Premierul 
indian și-a reafirmat convingerea că India 
trebuie să ajungă prin metode pașnice Ia 
rezolvarea problemei teritoriului Goa.

Referindu-se la declarațiile lui N. A. Bul- 
ganin și N. S. Hrușciov care au sprijinit po
litica Indiei in această problemă, Nehru a 
subliniat că cei doi conducători sovietici au 
exprimat o părere „bine chibzuită".

„Sînt ridicole, a precizat Nehru, afirma
țiile unor oameni de stat și ziare din străi
nătate că India nu ar aproba declarațiile 
Iui Bulganin și Hrușciov“.

Ziaristul american
Lippman

NEW YORK 4 (Agerpres). — Comentînd 
cuvîntările rostite de N. A. Bulganin și 
N. S. Hrușciov în cadrul sesiunii Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., observatorul ziarului 
„New York Herald Tribune", Lippman, scrie: 
„Bulganin și Hrușciov s-au înapoiat din In
dia, Birmania și Afganistan plini de convin
gerea îmbucurătoare... că au ajuns cu suc
ces la un acord cu cei care exprimă starea 
de spirit și năzuințele naționale ale princi
palelor țări din Asia de sud...".

„Dacă s-ar trece cu vederea toate acestea, 
ar însemna realmente să se dea dovadă de 
nepă.sare, observă Lippman. S-a petrecut ceva 
serios și real și aliații occidentali au suferit

„Scînteia tineretului“
Pag. 4-a 5 ianuarie 1956 

treaga țară, în favoarea creării unui front 
comun ai tuturor forțelor republicane.

Subliniind că votul popular din 2 ianua
rie a arătat că țara a votat pentru forțele 
de stînga, ziarele democrate scriu că reali
zarea Frontului Popular este necesară și po
sibilă.

In fruntea luptei pentru constituirea unui 
Front Popular al tuturor forțelor republica
ne se află Partidul Comunist Francez care, 
ca și în timpul campaniei electorale a dus 
o luptă neobosită pentru unitatea de acțiune 
între comuniști, socialiști și alți republicani.

Votul din 2 ianuarie a arătat că posibili
tatea creării unui nou Front Popular există 
azi în Franța. „Curentul de stingă din țară, 
scrie „L’Humanité“, este încă cu mult mai 
puternic decît reiese chiar din importantele 
cîștiguri realizate de comuniști și din pier
derile înregistrate de listele de dreapta. Re
zultatele arată că în întreaga țară se ma
nifestă o forță uriașă de care va trebui să 
se țină seama. In această forță ne punem 
noi încredere fără margini. Rezultatele ale
gerilor ne-au dat dreptate, nouă acelora care 
ne-am exprimat convingerea că țara va 
vota pentru forțele de stînga. Partidul Co
munist se pregătește acum pentru o altă lup
tă care va începe —- lupta pentru unirea în 
noua Adunare a tuturor forțelor de stînga".

înfrîngere serioasă 
franceze“
United Press

Times") iar „In rezultatul alegerilor parla
mentare franceze conducătorii politicii ame
ricane nu pot găsi nimic care să-i satisfa
că cit de cit" (Wall Street Journal). Ase
menea constatări se împletesc cu diferite a- 
menințări la adresa Franței și imixtiuni în 
treburile interne ale Franței. Astfel, la Was
hington se vorbește deschis despre manevrele 
care ar trebui puse la cale pentru „regru
parea elementelor... care în ciuda anumitor 
divergențe din trecut au o linie de conduită 
destul de apropiată unele de celelalte".

Ziarul „Wall Street Journal" nu uită să 
amintească că asemenea „rezultate neplăcu
te" pentru S.U.A. au fost posibile în ciuda 
faptului că Franța primește „ajutor ameri
can".

Corespondentul agenției United Press su
bliniază că rezultatele alegerilor ar putea 
avea o influență negativă asupra atitudinii 
Congresului față de ajutorul american pen
tru Franța.

Cerînd încetarea imediată a alocațiilor în 
dolari către Franța, ziarul „Daily Mirror", 
care nu se dă înlături de la insulte șl a- 
menințări la adresa poporului francez, re
cunoaște deschis că deruta și nemulțumi
rea cercurilor conducătoare americane se 
explică prin aceea că „clștigurile uluitoare 
obținute de comuniști într-un moment ca cel 
de față pot fi interpretate din punctul de 
vedere al S.U.A. drept o atitudine antiame- 
ricană. într-un cuvlnt, scrie ziarul, am su
ferit o înfrîngere severă din partea poporu
lui francez".

și disperare“

Francez a provocat o reacție deosebit de 
puternică. Corespondenții de presă de la 
Bonn relatează că cercurile politice vest- 
germane sînt „uluite de succesul comuniști
lor.. Ele afirmă că rezultatul alegerilor din 
Franța trebuie să constituie un avertisment 
serios pentru conducătorii occidentali“.

în timp ce In cercurile reacționare din 
țările occidentale știrea privitoare la marea 
victorie a Partidului Comunist Francez a 
provocat neliniște și derută. în rîndurile 
forțelor democratice din toată lumea această 
știre a fost primită cu bucurie și entuziasm. 
Partidul Comunist Francez a primit și pri
mește telegrame și mesaje de felicitări din 
toate țările.

intr-adevăr un mare eșec. Diplomația sovie
tică a obtinut un succes remarcabil. Negînd 
sau ignorînd acest succes nu ne vom înșela 
decît pe noi înșine"

Unii își scot haina la frizer alții nu,aceasta depinde de gust dar să te tunzi stînd 
cu mitraliera pe genunchi e nemaiîntîlni t. Dar în Cipru așa procedează SQldații en
glezi — după cum se vede în fotografie— de teamă nu că vor fi ciupiți cu mașina 
de tuns, ci de frica întîlnirii cu patrioții ciprioți. Aceștia luptă pentru independența 
patriei lor înfruntind teroarea colonialistă.

Tratativele sovieto-iugoslave privind
MOSCOVA 4 (Agerpres).— TASS. Zilele 

trecute s-au încheiat la Moscova tratativele 
dintre Direcția generală pentru legăturile 
economice și delegația Republicii Popula-e 
Federative Iugoslavia, în frunte cu Franc 
Kos, ministru plenipotențiar al secretariatului 
de Stat pentru Afacerile Externe. Tratativele 
au avut ca obiect colaborarea dintre Uniunea 
Sovietică și R.P.F. Iugoslavia în vederea 
dezvoltării cercetărilor în domeniul fizicii 
nucleare și folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice.

In cursul tratativelor, la care au luat parte 
de asemenea, oameni de știință și specialiști 
sovietici, s-au discutat probleme concrete în 
legătură cu colaborarea dintre cele două 
părți; schimbul de literatură științifică și de 
specialitate și de documentație tehnică; aju
torul tehnico-științific pentru construirea unui 
reactor atomic experimental în Iugoslavia, 
prin executarea lucrărilor de proiectare, con-

Ziare americane publică 
o scrisoare a delegației agricole 

romîne care a vizitat S.U.A
NEW YORK 4 (Agerpres). — Membrii 

delegației romîne care a vizitat recent S.U.A. 
Ia invitația d-Ior R. Garst și dr. G. Schutz 
fermieri din statele lowa și Minnesota, au 
adresat înainte de a părăsi S.U.A. o scri
soare principalelor ziare americane.

In această scrisoare delegații romîni aduc 
la cunoștință opiniei publice din S.U.A. obiec
tivele vizitei lor și modul cum ea s-a desfă
șurat. Ei mulțumesc pe această cale pentru 
primirea caldă și ospitalitatea ce li s-au ară
tat.

în scrisoare se subliniază interesul larg 
manifestat de numeroase cercuri americane 
pentru intensificarea schimburilor comerciale 
și vizitelor reciproce de specialiști între 
S.U.A. și R.P.R.

în încheierea scrisorii, membrii delegației 
aduc mulțumiri tuturor ziarelor americane 
care au relatat despre vizita lor în S.U.A.

Textul scrisorii a fost publicat, integral 
sau parțial, de mai multe ziare americane 
printre care „Washington Post“, „New York 
Herald Tribune“ și „Daily Worker”.

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

R. P. Polonă construiește 
o linie ferată Damase-Medina

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — P.A.P. trans
mite :

Zilele acestea a fost semnat la Damasc 
un contract în baza căruia R. P. Polonă va 
pregăti Proiectul și documentația pentru re
construirea liniei de cale ferată Damasc-Me- 
dina, care are o importanță considerabilă 
pentru țările arabe.

Conform prevederilor contractului, lucră
rile vor fi executate de ingineri polonezi — 
specialiști în domeniul construcțiilor fero
viare, rutiere și de poduri, care în cursul 
vizitei lor în Siria au examinat condițiile 
pentru construcția liniei de cale ferată de-a 
lungul întregului itinerariu de 847 km.

Linia de cale ferată Damase-Medina tra
versează Siria, Iordania și Arabia Saudită. 
Cea mai mare parte a terasamentului va fi 
construit în deșertul arabic.

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

„Mai mu t decît un scandal"
Presa engleză despre livrările 

de armament britanic in Orientul Mijlociu

LONDRA 4 (Agerpres). — Scandalul 
provocat de materialele demascatoare pu
blicate în presă cu privire la livrările engle
ze de armament pentru țările Orientului 
Mijlociu. se află în centrul atenției opiniei 
publice engleze.

La 3 ianuarie, la reședința primului mi
nistru Eden a fost publicată o declarație 
care, după spusele agenției Reuter, este re
zultatul „protestelor împotriva faptului că 
în țările Orientului Mijlociu ajung mate
riale militare engleze“. In această declara
ție întocmită, după cum remarcă o serie de 
ziare în. expresii evazive și vagi se spune 
că „după război o mare cantitate de surplu
suri de materiale militare au fost vîndute 
comercianților particulari“ și că „din 1953 
pînă în 1955 au fost vîndute Israelului și 
Belgiei" tancuri vechi însă „numai în sco
puri civile“. Totuși, mai tîrziu „s-au ivit 
bănuieli“ că „unele materiale militare... se 
folosesc în alte scopuri“. De atunci, se spune 
în declarație, nu s-au acordat licențe de ex
port „pentru vreo cantitate importantă de 
surplusuri de materiale militare“. Declarația 
conține de asemenea asigurări generale că 
guvernul englez „va face tot posibilul pen
tru preîntîmoinarea cursei înarmărilor în 
Orientul Mijlociu“.

Comentatorii unei serii de ziare londoneze 
critică această declarație subliniind că ea 
trece sub tăcere faptele esențiale care pro
voacă indignarea opiniei publice engleze.

Ziarul „News Chronicle“ subliniază că 
„declarația publicată de Downing-street 10 
este cu totul incomplectă"

Pînă și ziarul conservator „Daily Mail“ 
recunoaște că declarația făcută ieri de gu
vern „nu este deosebit de satisfăcătoare“.

Ziarul „Birminghan Post" scrie că trimi
terea de armament englez în țările Orien
tului Mijlociu constituie „mai mult decît un 
scandal“ și că aceasta subminează prestigiul 
Angliei peste hotare.

Ședința festivă de la Berlin 
celei de a 80-a aniversări a lui

BERLIN 4 (Agerpres). — TASS trans- Partidului Comunist din Bulgaria, a delega-
mite: La 3 ianuarie, Comitetul Central al 
Partidului Socialist Unit din Germania, gu
vernul Republicii Democrate Germane și 
Consiliul Național al Frontului Național al 
Germaniei Democrate au convocat la Berlin 
o ședință festivă consacrată celei de a 
80-a aniversări a lui Wilhelm Pieck, pre
ședintele Republicii Democrate Germane.

Participanții la ședința festivă au sa
lutat cu aplauze furtunoase apariția în sală 
a delegației sovietice, condusă de K. E. VO- 
ROȘILOV, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., și formată din 
P. N. POSPELOV, O. V. KUUSINEN, E. D. 
STASOVA și G. M. PUȘR/N, precum și a 
delegației Republicii Populare Chineze în 
frunte cu CIU DE, vicepreședintele R. P. 
Chineze, a delegației Republicii Populare 
Polone în frunte cu A. ZAWADSKI, pre
ședintele Consiliului de Stat, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, a delegației Republicii 
Cehoslovace în frunte cu K. BACILEK, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia și prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Slovacia, a delegației 
Republicii Populare Ungare în frunte cu 
I. KOVACS, membru al Biroului Politic și 
membru al secretariatului Partidului celor 
ce muncesc din Ungaria, a delegației Repu
blicii Populare Romîne, în frunte cu CON
STANTIN PÎRVULESCU, președintele Marii 
Adunări Naționale a R.P.R. și membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului Mun
citoresc Romîn, a delegației Republicii Popu
lare Bulgaria în frunte cu G. DAMIANOV, 
președintele Prezidiului Adunării Populare 
și membru al Biroului Politic al C.C. al

Cuvîntarea lui
In numele Comitetului Central al Parti

dului Socialist Unit din Germania, al clasei 
muncitoare și al tuturor forțelor patriotice 
din R. D. Germană, Walter Ulbricht l-a feli
citat călduros pe președintele Republicii De
mocrate Germane Wilhelm Pieck cu pri
lejul celei de a 80-a aniversări și i-a urat 
multă sănătate.

W. Ulbricht a subliniat că președintele 
R. D. Germane, Wilhelm Pieck, este pre
ședintele primului stat muncitoresc-țărănesc 
din Germania, care este un stat cu adevărat 
democratic în istoria Germaniei și că el se 
bucură de dragostea întregului popor.

Evocînd viața lui Wilhelm Pieck, W. Ul
bricht a subliniat meritele remarcabile ale 
acestuia în lupta pentru interesele oameni
lor muncii și ale întregului popor german.

Cuvîntarea lui
Otto Grotewohl a scos în evidență meri

tele de seamă ale președinte'ui R. D. Ger
mane, Wilhelm Pieck, în lupta pentru inte
resele clasei muncitoare germane și ale 
întregului popor german.

Prin lupta sa neobosită pentru cauza po
porului, a declarat Otto Grotewohl, Wilhelm 
Pieck și-a ciștigat încrederea și dragoste? 
tuturor oamenilor progresiști și iubitori de 
pace, a poporului nostru și a milioane de 
oameni din lumea întreagă. Vorbitorul a 
subliniat îndeosebi marile merite ale lui 
W. Pieck în realizarea unității mișcării mun
citorești germane, în strîngerea rîndurilor 
tuturor forțelor antifasciste democratice, în 
construirea tînăru’.ui stat muncitoresc-țără
nesc, Republica Democrată Germană.

O. Grotewohl a declarat apoi că întreaga 
activitate a lui Wilhelm Pieck a contribuit 
la dezvoltarea Republicii Democrate Ger
mane ca stat german cu adevărat demo
crat, iubitor de pace și suveran.

Cuvîntarea rostită
Mult stimate tovarășe președinte, iubite 

tovarășe Wilhelm Pieck I
Permiteți-mi ca, în numele Prezidiului So

vietului Suprem al U.R.S.S., al guvernului 
sovietic, al Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și al întregu
lui popor sovietic, să vă salut și să vă feli
cit din inimă cu prilejul celei de a 80-a ani
versări a glorioasei dvs. vieți (aplauze fur
tunoase, prelungite).

Delegația sovietică vă salută cu un senti
ment de profund respect pe dvs, unul din 
cei mai vechi și eminenți militanți ai miș
cării muncitorești germane și internaționale, 
președintele Republicii Democrate Germane, 
primul stat muncitoresc-țărănesc din istoria 
poporului german — stat care a pus bazele 
dezvoltării democratice și pașnice a Germa
niei (aplauze).

Ca luptător de avangardă pentru cauza 
clasei muncitoare, ați închinat mai bine de 
60 de ani din glorioasa dvs. viață mișcării 
muncitorești revoluționare. In vremurile 
grele ale vieții poporului muncitor din Ger
mania, dvs., tovarăș de luptă al lui. Karl 
Liebknecht și al Rosei Luxemburg, al lui 
Franz Mehring și al Clarei Zetkin, ați fost 
împreună cu ei în fruntea clasei muncitoare

„Daca s-ar ivi necesitatea de a pleca 
în China comunista, eu aș merge"

Declarația lui Hatoyama
PEKIN 4 (Agerpres). — China Nouă 
Potrivit știrilor apărute în presa din Tokio, 

la 3 ianuarie primul ministru al Japoniei, 
Hatoyama, a acordat un interviu corespon
dentului ziarului „Asahi Simbun“.

Corespondentul ziarului afirmă că în ca
drul acestui interviu Hatoyama a declarat 
că dacă va fi necesar este gata să viziteze 
China în vederea normalizării relațiilor din
tre Japonia și China.

Suzuki, președintele partidului socialist 
japonez, care a fost de asemenea de față la 
interviu a cerut primului ministru să vizi

țiet Republicii Populare Democrate Coreene 
în frunte cu KIM DU BON, președintele 
Prezidiului Adunării Populare Supreme, 
și membru al Consiliului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii, a delegației Republicii 
Democrate Vietnam în frunte cu TON DIK 
THANG, președintele Prezidiului Adunării 
Naționale, a delegației Republicii Populare 
Mongole în frunte cu SAMBU, președintele 
Prezidiului Marelui Hural Popular, a dele
gației Republicii Populare Albania în frunte 
cu H. LESH1, președintele Prezidiului Adu
nării Populare, a delegației Partidului Co
munist Francez în frunte cu MARCEL CA- 
CHIN, membru al C.C. al P.C. Francez, a 
delegației Partidului Comunist din Marea 
Britanie în frunte cu HARRY POLLIT, se
cretar general al partidului, a delegației Par
tidului Comunist din Spania în frunte cu 
DOLORES IBARRURI, secretar general al 
partidului, a delegației Partidului Comunist 
din Austria, în frunte cu J. KOPLENIG, 
președintele partidului, H. HAGBERG, pre
ședintele Partidului Comunist din Suedia, 
precum și a mebrilor delegațiilor partidelor 
comuniste din Italia, Belgia, Olanda, Elve
ția, Islanda și Luxemburg.

Participanții la ședința solemnă au salu
tat cu aplauze furtunoase și îndelungate 
apariția tn loja prezidențială a lui Wilhelm 
Pieck, președintele Republicii Democrate 
Germane.

Ședința festivă a fost deschisă de E. 
Correns, președintele Consiliului Național al 
Frontului Național al Germaniei Democrate.

Apoi, E. Correns a dat cuvîntul lui W. 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S U.G., 
care a salutat cu căldură pe Wilhelm Pieck.

W. Ulbricht
în lupta pentru pace, împotriva militarismu
lui german, a fascismului și războiului, a 
scos în evidență meritele lui în construirea 
primului stat muncitoresc-țărănesc din istoria 
Germaniei — Republica Dmocrată Germană.

W. Ulbricht a relevat în continuare meri
tele însemnate ale președintelui R. D. Ger
mane, Wilhelm Pieck, în ceea ce privește 
întemeierea Partidului Comunist din Germa
nia, precum și unificarea Partidului Comu
nist din Germania și a Partidului social- 
democrat din Germania în Partidul Socialist 
Unit din Germania.

In încheiere, Walter Ulbricht a urat lui 
Wilhelm Pieck, fiu credincios al clasei mun
citoare germane, multă sănătate și putere în 
activitatea sa viitoare pentru binele păcii, 
democrației și socialismului.

Otto Grotewohl
El a subliniat că puterea muncitorească- 

țărănească, în condițiile construirii bazelor 
socialismului de către clasa muncitoare, în 
alianță cu țărănimea muncitoare și cu inte
lectualitatea progresistă, este un bastion al 
păcii, democrației și progresului, pe care se 
bizuie toate forțele patriotice progresiste și 
iubitoare de pace din întreaga Germanie în 
lupta comună pentru o Germanie unită, de
mocrată și iubitoare de pace, împotriva for
țelor militarismului și reacțiunii.

Iubite tovarășe președinte, a spus în în
cheiere O. Grotewohl, primiți recunoștința 
noastră profundă pentru întreaga activitate 
măreață pe care ați depus-o de-a lungul 
vieții dumneavoastră, pentru poporul ger
man.

★
După alți vorbitori a luat cuvîntul K. E. 

Voroșilov, președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., conducătorul dele
gației sovietice, care a spus printre altele:

de K. E. Voroșilov
și a tuturor oamenilor progresiști din Ger
mania, în lupta lor împotriva militarismului 
german și a reacțiunii, pentru libertatea po
porului german (aplauze prelungite).

Educînd clasa muncitoare germană și pe 
toți oamenii muncii în spiritul marxism-le- 
ninismului și al internaționalismului prole
tar, dvs. ați luptat cu intransigență pentru 
stîrpirea oportunismului și șovinismului din 
rîndurile mișcării muncitorești germane, pen
tru prietenia între popoare, dvs. ați fost prin
tre primii din mișcarea muncitorească ger
mană care au salutat cu căldură revoluția 
din 1905 din Rusia.

Ați primit cu entuziasm Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, și, împreună cu 
alți militanți eminenți ai clasei muncitoare 
germane, ați fost în fruntea muncitorilor re
voluționari în timpul Revoluției din noiem
brie 1918 din Germania.

Dvs. ați fost unul din întemeietorii Par
tidului Comunist din Germania, a cărui 
creare a însemnat victoria ideilor marxism- 
leninismului și a constituit un punct de 
cotitură în istoria mișțării muncitorești 
germane. In perioada Weimarului, dvs. îm
preună cu neuitatul Ernst Thälmann, emi
nent conducător al Partidului Comunist din

folosirea pașnică a energiei atomice
fecționarea utilajului, montarea, reglarea 
și punerea în funcțiune a reactorului atomic, 
livrarea de materiale dezagregabile și alte 
materiale de către U.R.S.S.; trimiterea de 
specialiști iugoslavi în U.R.S.S. pentru a lua 
cunoștință și a participa la lucrările care se 
efectuează la centrele de cercetări științifice 
din Uniunea Sovietică; trimiterea în Repu
blica Populară Federativă Iugoslavia de spe
cialiști sovietici pentru a lua cunoștință și a 
participa la lucrările care se efectuează la 
centrele iugoslave de cercetări științifice în 
domeniul folosirii energiei atomice pentru 
nevoile economiei naționale.

în urma tratativelor, părțile au convenit 
asupra unui proiect de acord cu privire la 
colaborarea între U.R.SS. și Renublica Popu
lară Federativă Iugoslavia în problema dez
voltării cercetărilor în domeniul fizicii nu
cleare și folosirii energiei atomice în scopuri 
pașnice. Acordul va fi semnat la Belgrad.

teze China. „Sînt de acord cu dl. Suzuki — 
a declarat Hatoyama — că de vreme ce 
China comunistă este vecina noastră, ar 
trebui să avem relații .strînse cu această 
țară. Eu nu evit o întîlnire cu Mao Țze-dun 
și Ciu En-lai. Dacă s-ar ivi necesitatea de 
a pleca in China comunistă, eu aș merge“.

Referindu-se la relațiile japono-sovietice. 
Hatoyama a declarat: „Ar trebui să punem 
capăt stării de război cu Uniunea Sovietică. 
Și eu sper că' acest lucru va fi realizat cît 
mai curînd cu putință la începutul acestui 
an“.

consacrată 
Wilhelm Pieck
Germania, ați unit forțele clasei muncitoare 
germane și ați ridicat-o la luptă' împotriva 
imperialismului german, pentru o Cale de» 
mocratică de dezvoltare a Germaniei.

In anii negri ai reacțiunii fasciste, Partia 
dul Comunist din Germania, avînd în frunte 
militanți revoluționari ca dvs., a fost singurul 
partid politic din țară care a chemat pe mun
citorii, germani și roate forțele progresiste 
ale poporului german la luptă hotărîtă îm
potriva fascismului și a organizat în țară 
rezistența antifascistă.

Este bine cunoscut nu numai poporului 
german ci și oamenilor muncii din lumea în
treagă rolul dvs. remarcabil în întărirea 
unității rîndurilor clasei muncitoare ger
mane și în crearea Partidului Socialist 
Unit din Germania.

Ajungînd din voința poporului muncitor 
german în fruntea primului stat german de
mocrat, dumneavoastră, iubite tovarășe 
Pieck, prin modestia dvs., prin atitudinea 
plină de solicitudine și atenție față de ne
voile muncitorilor și ale tuturor oamenilor 
muncii, prin principialitatea și justețea în 
rezolvarea chestiunilor mari și mici, ați do- 
bîndit respectul și dragostea fierbinte a oa
menilor muncii din Germania.

Sub conducerea Partidului Socialist Unit 
din Germania, Republica Democrată Ger
mană a obținut într-un timp scurt mari suc
cese în dezvoltarea economiei pașnice și a 
culturii, în crearea puterii muncitorești-țără- 
nești cu adevărat democratice și în construi
rea bazelor socialismului.

Eforturile Republicii Democrate Germane 
pentru rezolvarea problemei germane în con
formitate cu interesele naționale ale poporu
lui german și cu interesele asigurării securi
tății în Europa se bucură de simpatia și 
sprijinul tuturor popoarelor iubitoare de 
pace. Rezolvarea problemei germane depinde 
în primul rînd de poporul german însuși, de 
hotarîrea lui de a apăra calea pașnică șî 
democratică de dezvoltare a Germaniei și de 
a scăpa astfel de calea nefastă a militaris
mului și războiului.

Dumneavoastră, tovarășe Pieck, ați depus, 
întotdeauna eforturi în rîndurile mișcării 
muncitorești pentru unirea tuturor forțelor 
clasei muncitoare în vederea luptei pentru 
un viitor luminos al poporului dvs. și al în
tregii omeniri. Și ne bucură să vedem că șî 
în prezent dumneavoastră ca președinte al 
Republicii Democrate Germane, chemați la 
unitate de acțiune pe muncitorii și oamenii 
muncii din întreaga Germanie, întindeți o 
mînă frățească și Partidului social-democrat 
din Republica Federală Germană, membrilor 
și organizațiilor sale, în interesul înfăptuirii 
cu succes a unificării pașnice a Germaniei, 
al asigurării independenței ei față de tutela 
puterilor imperialiste și a blocurilor lor mili
tare, în interesul păcii, democrației și socia
lismului.

Iubite tovarășe Pieck I
In ziua celei de a 80-a aniversări a dvs. 

delegația sovietică vă salută încă odată căl
duros din toată inima și vă urează multă 
sănătate, ani mulți de viață pentru binele 
și propășirea poporului german (aplauze 
prelungite).

Trăiască Republica Democrată Germană șî 
președintele ei, Wilhelm Pieck 1 (aplauze 
furtunoase, prelungite. Toți se ridică în pi
cioare).

Trăiască prietenia și colaborarea între po
porul german și popoarele Uniunii Sovie
tice 1 (aplauze furtunoase, prelungite. Toți 
se ridică in picioare).

Apoi K. E. Voroșilov a dat citire mesaju
lui de salut adresat lui Wilhelm Pieck de 
către Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
și Comitetul Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

Mesajul a fost primit de cei de față cu 
aplauze furtunoase, prelungite.

★
Au rostit apoi cuvîntări de salut Ciu-De, 

conducătorul delegației chineze, A. Za- 
wadski, conducătorul delegației polone, 
K. Bacilek, conducătorul delegajiei ceho
slovace, I. Kovacs, conducătorul delegației 
ungare, C. Pîrvulescu, conducătorul delega
ției romîne și G. Damianov, conducătorul 
delegației bulgare și ceilalți șefi de delegații.,

TELEGRAMĂ

Tovarășului
WILHELM PIECK

Președintele Republicii Democrate Germane
Cu prilejul aniversării a 80 de ani, vă 

rog, stimate tovarășe președinte, să primiți 
felicitările cele mai calde și urări de viată 
îndelungată, pentru a continua cu succes 
munca dumneavoastră rodnică pe care o 
desfășurați în slujba înfloririi și unității 
poporului german, în slujba păcii între po
poare.' .. ......

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a R.P.R.

Dr. PETRU GROZA
------ O------

Vizite ale unor delegații străine 
care au participat la lucrările 

celui de al ll~iea Congres al P.M.R.
Miercuri dimineața, delegația Partidului 

Comunist din Israel, în frunte cu tovarășul 
Zvi Arie Breitstein, membru al Biroului 
Politic al Partidului Comunist din Israel, 
și delegatul Partidului Comunist din Nor
vegia, tovarășul Gotfred Holvo'.d Iohan, 
membru al conducerii centrale a Partidului 
Comunist din Norvegia, deputat, care au 
participat la lucrările celui de al 11-lea Con
gres al P.M.R., au vizitat uzinele „Cle
ment Gottwald“ din Capitală.

La sosire oaspeții au fost salutați de con
ducători ai întreprinderii, de reprezentanți ai 
comitetului de partid, ai comitetului de între
prindere și comitetului U.T.M., de fruntași 
în producție. Delegațiile au vizitat diferite 
sectoare ale uzinelor, întreținîndu-se cu 
muncitorii asupra procesului de producție.

Miercuri dimineața delegatul Partidului 
Comunist din Argentina la cel de-al 11-lea 
Congres al P.M.R., tovarășul Benito Ma- 
rianetti, membru al C.C. al Partidului Co
munist din Argentina, a vizitat Muzeul de 
Istorie a partidului.

INFORMA^ IE
Delegația agricolă romînă compusă din V. 

Gligor, locțiitor al ministrului Agriculturii 
și Silviculturii, Gh. Obrejan, profesor uni
versitar și S. Brucan, deputat in marea A- 
dunăre Națională, care a vizitat S.U.A la 
invitația d-lor R. Garst și dr. G. Schutz, 
fermieri din sta.tele lowa și Minnesota, s-a 
întors în patrie.

(Agerpres).
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