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ÎNFĂPTUIM hotaririle
CONGRESULUI PARTIDULUI

mare cu 15 la sută fată de cea

Se repară
tractoarele

sută față de cel prevăzut în 
productivitatea muncii cu

de la oficiul de foraj Bol- 
muncă pentru aplicarea re-

2 la 
mări
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pufoși, 
început

sîmbătă 7 ianuarie 1956
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A nins, cu fulgi mari, 
Copiii s-au strlns și au 
să-și probeze pe rlnd, patinele; 
alții își meșteresc săniuțele.

Cit de plăcut e să aluneci cu 
schiurile. sau să
niuța pe pîrtia der- 
delușului, să te în- 
trecei cu patinele !

APROAPE

%

DE ȚĂRMURILE t

ANTARCTIDEI o

_ . , ... PETROȘANI, (de
UOrințâ minerilor la corespondentul 

Ppfrilpi nostru). — Eri la
rCU,,CI mina Petrila a avut

loc ședința activului de partid șl U.T.M. 
la care au participat ingineri și șefi de 
sectoare, tehnicieni și responsabili de 
brigăzi.

Ședința a avut drept scop analiza po- 
sibilității creșterii productivității muncii 
la mina Petrila în lumina sarcinilor tra
sate de către cel de al doilea Congres 
al Partidului.

Tn discuțiile purtate pe marginea refe
ratului prezentat de tov. Pali Iosif, di
rectorul minei, numeroși participanți la 
ședință au exprimat hotărîrea minerilor 
de a lupta neîncetat în scopul ridicării 
industriei carbonifere la nivelul ramuri
lor fruntașe ale economiei noastre.

Vorbitorii și-au exprimat hotărîrea să 
mărească productivitatea muncii pe pri
mele patru luni ale anului 1956 cu. 39,1% 
față de anul 1955.

In acest scop chiar în cursul lunii ia
nuarie se va asigura o creștere a produc
tivității muncii cu peste 31%.

Angajamentele petroliștilor
In lumina sarcinilor prevăzute în Directive, colectivul oficiului 

de foraj Boldești, își va mări în primul an al celui de al doilea 
plan cincinal forajul de exploatare cu 6 la sută. In noul plan cin
cinal, producția de țiței trebuie să crească cu 28 la sută — se spune 
în Directivele cu privire la cel de al doilea plan cincinal. Muncito
rii petroliști sînt hotărîți să contribuie la aceasta.

Cu ajutorul tehnicii înaintate și a măsurilor tehnico-organizato- 
rice ce vor fi luate se va atinge în primul an al celui de al doilea 
cincinal o viteză comercială mai 
obținută în primul cincinal.

Se va reduce prețul de cost cu 
sarcinile pe anul 1956 și se va 
10 la sută.

Colectivul de ingineri și tehnicieni 
dești, va face instructaje la locul de 
gimurilor optime de foraj, pentru ridicarea calificării sondorilor și 
maiștrilor sondori in aplicarea celor mai avansate metode de foraj. 
Prin aceasta vom aduce o contribuție însemnată la îndeplinirea 
sarcinilor prevăzute pe anul 1956 cît și a celor prevăzute în cel de 

al doilea plan cincinal.
Ing. CONSTANȚA LEKA 

și CORNELIU COMEAGA 
Oficiul de foraj-Boldești

La uzinele „e3 August", comunistul Popescu Petre lucrează la piesele 
pentru reglarea regulatorului. Chiar din primele zile el a obtlnut o depă
șire de 154 la sută.

Un ritm normal în producție
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru).
Zilele trecute muncitorii din 

secția construcții a fabricii 
de piese de schimb C.F.R 
„Gheorghe Apostol“ d«t Ga
lați au dezbătut, 
capitolele 
activitate 
prezentat 
doilea al 
referă la 
au fost citite capitolele re
feritoare la dezvoltarea in
dustriei R.P.R. între anii 
1956—1960 și dezvoltarea 
transporturilor și telecomuni
cațiilor, un număr însemnat 
de muncitori vîrstnici și ti
neri au participat la discuții. 
Tehnicianul Burcea Alexan
dru a arătat că pentru rea
lizarea globală cît și pe sor
timente a planului și pentru

ritm uniform de produc
este necesar ca in viitor 

se intervină mai operativ 
întreprinderile furnizoare

pe grupe, 
din Raportul de 
al C.C. al P.M.R. 
la Congresul al 
partidului, care se 
industrie. După ce

un 
ție 
să 
la 
pentru ca acestea să-și res
pecte contractul de livra
re in așa fel ca și între
prinderea lor să-și poată res
pecta angajamentul față de 
întreprinderile cărora le sînt 
necesare produsele lor. Tot în 
cadrul discuțiilor muncitorul 
Ispas Constantin a arătat că 
în activitatea secției de con
strucții este necesar ca în 
viitor să existe o colaborare 
mai strînsă între conducerea 
secției și maiștrii, pentru o 
mai bună organizare a locu
lui de muncă în vederea ridi
cării productivității muncii și 
reducerea prețului de cost al 
produselor.

Mărim producția 
de cereale-marfă

Documentele celui de al Il-lea Congres al 
partidului au fost dezbătute cu însuflețire 
de muncitorii gospodăriet noastre. In mod 
deosebit au fost analizate capitolele referi
toare la dezvoltarea agriculturii in cel de-al 
doilea plan cincinal și sarcinile ce revin 
gospodăriilor agricole de stat pentru a de
veni gospodării mari producătoare de ce
reale-marfă, animale și produse animale.

La noi în gospodărie o mare parte din 
muncitori sînt tineri. Ei au adus in anii tre
cuți, o contribufie însemnată la realizarea 
sarcinilor de plan. Succesele obținute in li
nul trecut în ce privește îndeplinirea pla
nului de produefie globală încă in prima ju
mătate a lunii decembrie, creșterea produc
tivității muncii cu 7 la sută și reducerea pre
țului de cost cu 9 la sută, stau mărturie 
a hărniciei tinerilor muncitori.

Pentru mărirea continuă a producției de 
cereale-marfă, in toamna anului trecut s-au 
însămînțat de trei ori mai multe cereale, iar 
nentru a se obfine recolte și mai bogate, 
s-au însămîntat 120 hectare de grîu în rin- 
duri încrucișate și s-au aplicat îngrășăminte 
naturale pe o suprafață de 53 hectare, 
îngrășăminte chimice pe o suprafață de 
hectare.

Tinerii noștri mecanizatori lucrează 
prezent la repararea tractoarelor și mașini
lor agricole pentru campania agricolă de 
primăvară.

Sînt utemiști din rîndul mecanizatorilor 
ca Ioan Suciu, Andrei Kelemen, Gheorghe 
Costea și alții care își depășesc normele zil
nice cu 40—50 la sută.

ION HARASTAȘAN
secretarul organizației de bază U.T.M. 
de la gospodăria agricolă de stat din 

Gherla, regiunea Cluj
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Toți, în întrecerile
ERCURUL termometre

lor a coborit grăbit 
sub zero grade. In 
regiunile din nordul 
țării un strat gros 

de zăpadă acoperă pămintul. Iarna a 
intrat în drepturile sale.

Iarna, acest minunat anotimp, oferă 
numeroase posibilități de întreceri tinere
tului sportiv al țării noastre.

Ca și în sezonul din anul trecut, între
cerea de masă a tineretului este și acum 
Spartachiada de iarnă a tineretului. Ne 
amintim de întrecerile desfășurate in ora
șele și raioanele din regiunile Suceava, 
Cluj. Regiunea Autonomă Maghiară ca 
de niște sărbători sportive de masă. Suc
cesul întrecerilor sportive de iarnă din 
aceste regiuni s-a datorat mai ales felu
lui în care au știut să conlucreze organi
zațiile U.T.M. și colectivele sportive.

Este știut că forța mișcării noastre spor
tive constă în caracterul ei de masă. Cu 
cit vor Ieși la start mai mulți tineri și 
tinere din fabrici și de la sate, cu cit nu
mărul celor care se înscriu în colectivele 
noastre va crește, cu atît vor fi mai mari 
succesele noastre în întrecerile internațio
nale Din rîndurile largi ale sutelor de mii 
de tineri sportivi se ridică și se formează 
campionii și recordmanii țării. Sportul nos
tru are o înaltă menire: el contribuie la e- 
ducația comunistă a sportivilor, a tine
retului, îl călește pe om, îi dezvoltă cu
rajul spiritul colectiv, perseverența. Spor
tul este totodată un minunat mijloc de 
reconfortare. Cît de plăcut este să alergi 
pe oglinda de ghiață a patinoarului sau să 
croiești o pîrtie de schi pe pămîntul 
proaspăt acoperit de zăpadă, în timp ce 
vîntul îți vf jie pe la urechi 1

Anii trecuți, se întîmpla des ca într-un 
colectiv sportiv să se organizeze în între
gul sezon de iarnă doar 1—2 întreceri. 
Viața sportivă din unele colective era 
destul de săracă. Nu se desfășura o prac
ticare sistematică a sportului; trecerea 
normelor G.M.A. de către tineri se făcea

neorganizat. Tineretului însă îi plac între
cerile. Ținînd seama de acest lucru, să 
facem în așa fel ca în fiecare colectiv 
sportiv, cu sprijinul organizațiilor U.T.M., 
să se organizeze în fiecare duminică 
competiții, cu participarea majorității ti
nerilor și tinerelor.

Copiii iubesc și ei foarte mult sportul. 
Să-i ajutăm pe micii schiori sau patina
tori să-și pregătească ei singuri materia
lul sportiv; să-i atragem în sport, să-i 
deprindem de mici cu sportul. In Uniunea 
Sovietică au devenit tradiționale întrece
rile pionierilor și școlarilor la schi. Ar fi 
de dorit să fie organizat un asemenea 
concurs de iarnă pentru copii și în țara 
noastră.

Prin disciplinele sportive pe care le cu
prinde, Spartachiada de iarnă a tineretului 
crează posibilitatea trecerii normelor de 
iarnă ale complexului G.M.A. și oferă ti
neretului posibilitatea să se pregătească 
în vederea trecerii normelor noului com
plex G.M.A. care va fi introdus. Comite
tele raionale și orășenești U.T.M. au da
toria să îndrume pentru întrecerile de

»

Primul semn al apropierii Antarctidei a > 
apărut seara, cînd prin perdeaua corn- \ 
pactă de ceață s-a zărit in stînga bordu- \ 
lui o masă de culoare deschisă. In pîcla x 
cenușie ea amintea o uriașă bucată de x 
sticlă mată, luminată din interior. x

Pe ecranul locatoarelor de pe vas se A 
vedeau tot mai multe puncte luminoase. A 
Sloiuri uriașe de gheață apăreau in fața A 
vasului. Pe malurile abrupte ale acestor A 
insule plutitoare de gheață stăteau cîrduri A 
de pescăruși și Ce albatroși. A

Pe puntea superioară și în timonerie se (? 
desfășoară zilele acestea observații in- 0 
tense asupra mării. S-a pornit furtuna, Q 
vizibilitatea a scăzut simțitor. In afară 0 
de aceasta locatoarele au descoperit o 0 
mare aglomerație de banchize. Căpitanul 0 
I. A. Man și secundul lui A. F. Pineja- 0 
ninov se află în permanență pe punte și 0 
au schimbat de cîteva ori direcția pentru Q 
a evita ciocnirea vasului. In drumul nos- 0 
tru apar mereu sfărîmături „mici“ — <? 
numai cîteva sute de tone — ale mun- V 
ților de gheață pe care apa le ascunde v 
și locatoarele nu le pot descoperi. \

Cu toate acestea, „Obi" își continuă X 
drumul. Pînă la insula Drigalski, de la x 
care va începe căutarea unui loc pentru a 

așezarea orășelului „Mirnîi" („Pașnicul") A 
mai este puțin. Pe vas s-a început mon- () 
tarea unui helicopter. E aproape ora cînd v 
pilotul helicopterului I. I. Inozemțev și X 
comandantul detașamentului aviatic I. I. A 
Cerevicinîi vor părăsi primii vasul pen- Q 
tru a găsi drumul spre țărmul Antarcti- (2 
dei. x

P. BARAȘEV A
Bordul vasului „Obi“. Ò

(Din „Comsomolskaia-Pravda“)

GALAȚI.— (De la corespondentul nostru).
Mărețele sarcini reieșite din Directivele 

celui de al II-lea Congres al partidului au 
constituit și pentru mecanizatorii de la gos
podăria agricolă de stat „Berea Barbu“ din 
raionul Filimon Sîrbu, un puternic îndemn 
în muncă. Acum, în gospodărie se repară 
și se pregătesc tractoarele și mașinile agri
cole pentru bătăliile recoltelor primului an din cel de la doilea cin-® 
cinai. Dornici să aducă o contribuție însemnată la înfăptuirea sarci
nilor cuprinse în Directive, mecanizatorii se străduiesc să termine re
parațiile în timp cît mai scurt și să le execute de o cît mai bună ca
litate.

Desfășurînd larg întrecerea socialistă, ei au reușit, muncind cu 
avînt să obțină succese frumoase. Astfel au fost terminate repara
țiile la un număr însemnat de tractoare, precum și la 8 pluguri de 
tractor, 4 semănători, 5 cultivatoare, 5 remorci-cisterne, vagoane-dor- 
mitor etc. De asemenea, cu cîteva zile în urmă au intrat în reparații 
alte 12 tractoare, demontarea lor fiind deja terminată.

Fruntașă la reparații este brigada condusă de harnicul mecaniza
tor Ioan Sfinteș. De asemenea, dintre mecanizatori s-au mai eviden
țiat. prin munca însuflețită depusă și rezultatele obținute, tinerii 
tractoriști Nicolae Cristea, Gheorghe Ene, Zaharia Andrei și alții.

----- o

Noi întovărășiri 
zootehnice

Zilele acestea 40 de familii de 
țărani muncitori din satul Nea
gra, comuna Buhani, raionul 
Gurahonț, au format o întovă
rășire zootehnică pentru crește
rea oilor. Ei au adus în înto
vărășire 136 de oi.

In mai puțin de o săptămînă, 
în regiunea Arad au fost for
mate 5 noi întovărășiri zoo
tehnice. (Agerpres).

sportive de iarnă !
schi și patinaj cît mai mulți tineri și ti
nere care să-și treacă normele G.M.A. In 
cadrul Spartachiadei de iarnă din acest 
an, s-au introdus două noi discipline spor
tive: tenisul de masă și patinajul, spor
turi care se bucură de o mare populari
tate in rîndurile tineretului. Anul acesta, 
întrecerile din cadrul Spartachiadei 
vor ține pînă la 31 martie. In perma
nență trebuie să ne îngrijim de locurile 
unde se vor desfășura întrecerile spor
tive, de pîrtiile de schi, de patinoare, 
săli, de locurile de antrenamente.

In continuare, una dintre principalele 
sarcini în actualul nostru sezon de iarnă 
este întărirea colectivului sportiv. Există 
încă destule comitete regionale, raionale 
și orășenești U.T.M. ca și comitete pentru 
cultură fizică și sport care își îndreaptă 
atenția numai spre sprijinirea unui grup 
de sportivi fruntași și a unor echipe selec
ționate. Este evident că în asemenea ca
zuri nu poate fi vorba de o îndrumare 
competentă a sportului de masă, de în
tărirea colectivului sportiv. Oricîte între
ceri raionale și orășenești vom organiza, 
oreît vom lucra cu secțiile și cu echipele 
selecționate, munca sportivă de masă nu 
va merge înainte dacă nu o vom activiza 
acolo unde viața pulsează mai puternic, 
în colective.

Lupta principală în cadrul Spartachia
dei se va desfășura în colectivele spor
tive. Să ne amintim că în sezonul trecut 
s-a dat o prea mică atenție întrecerilor 
în cadrul colectivelor. în vederea înlătu
rării acestei deficiențe este bine să se 
organizeze întreceri în cadrul colectivelor 
sportive pentru titlul de cel mai bun 
schior, patinator, gimnast, șahist etc. 
Numai după aceasta se pot definitiva 
echipele selecționate ale secțiilor, anilor, 
facultăților, pentru a participa Ia între
cerile pe colectiv. De asemenea va tre
bui bine alcătuit programul sportiv al 
colectivelor astfel ca întrecerile să se 
desfășoare attt ziua cît și seara, avînd în 
vedere timpul cînd tinerii sînt ocupați în
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ȘlȘI DAU MINA 
jDOUA CINCINALE

I

i
i

să 
A. 
fo- 
Ni- 
ve-

\Jicola Radu avea 
•I * doar 14 ani cînd a
venit la Școala pro
fesională de pe lingă 
fabrica de bere Azu- 
ga. Aici a îndrăgii 
meseria de lăcătuș 
mecanic pe care a 
tnvățat-o temeinic. 
Ce credefi că a 
făcut Nicola acum ? 
Era la noi în fa
brică o mașină ve
cile de bătut dopuri 
la sticle. Conducerea 
fabricii hotărîse 
o dea la D. C. 
deoarece nu mai 
losea la nimic, 
cola s-a opus. Ii
nise în minte o idee. 
N-ar putea fi oare 
transformată și folo
sită ? l-a adăugat un 
cap de capsulat — ă 
mai meșterit cile ce
va la ea — iar acum 
cu mașina aceasta 
se capsulează auto
mat sticlele de bere. 
Mașina funcționează 
bine. S-au redus 
spărturile ta sticle. 
Cu „mașina lui Ni
cola" se capsulează 
1800 sticle pe oră în 
loc de 1200 — și se 
realizează astfel im
portante economii.

CONSTANTIN 
ONO1U

Tinerii corespondenți
ne scriu

7n decursul vieții, 
oamenii își făuresc 

mu'te vise. Sînt unele 
însă care îi fac să 
muncească cu toată 
pasiunea pentru a le 
realiza.

Așa s-a întîmplat 
și cu Elena Cojocaru 
care lucrează acum la 
sec(ia montaj-biclcle- 
te.

Cu cîfiva ani tn 
urmă Elena trecea pe 
la poarta fabricii 
noastre de biciclete. 
Un afiș cu litere mari 
care anun(a angaja
rea de noi tineri 
muncitori in școli de 
calificare, i-a ctras 
priviri'e. S-a oprit și 
l-a citit cu aten{ie.

Această fată sim
plă, venită de la fără 
la o mătușă a ei în 
București, dorea de 
mult să se califice în- 
tr-o meserie, să lu
creze într-o fabrică. 
Acesta era visul ei.

Cîteva zile s-a tot 
gîndit: să meargă, 
să nu meargă ? S-a 
hotărît însă și s-a 
prezentat la fabrică. 
S-a înscris la cursuri. 
O fată ajustor? Era 
mai greu, dar posibil. 
Acesta a fost începu-

tul. După aceea, zi de 
zi făcea cunoștință cu 
noi probleme de mun
că, scule, piese, ma
șini automate, obiecte 
de mare necesitate 
unui muncitor.

Dragostea și pasiu
nea sa fa(ă de muncă 
au ajutat-o să-șl 
îndeplinească visul 
mult dorit: a devenit 
ajustor. Lucrînd cu 
perseverentă și price
pere, după un timp a 
fost numită responsa
bila unei echipe de 
fete. Fiind o bună a- 
justoare și-a căpătat 
repede încrederea ti
nerelor fete. Ea este 
acum fruntașa atelie- 
ru'tti nostru.

Nu este zi în care 
să nu-șl îndeplinea
scă și să nu depășea
scă norma cu cel pu
țin 50 la sută. Lucrul 
ei este de bună cali
tate, aducînd contri
buția sa la realizarea 
și depășirea p'anu'.ui 
de produefie al fa
bricii noastre.

Elena, fruntașa 
noastră, cînd își pune 
ceva în gînd să știți 
că se va (ine de cu
vin t.
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In toate Institutele de tn- x 
vățămlnt superior din tari x 
au început examenele. Con- x 
știenfl de marea răspundere 
ce le revine, majoritatea g 
studenților se prezintă bine * 
pregătit!, hotărîți să obțină X 

x calificative dintre cele, mal X 
superioare, lată cîteva aspecte x 
din zilele de examen de la In- x 
stitutul Agronomic din Bucu- x 

■ti Kști. x
X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-J

al doilea 
sesiune, 
examen,

pregătit 
și inte-

este or-
U.T.M.

1 Grupa 307 formată 
din studenții anu
lui IV de la Fa

cultatea de Horticul- 
tură este una dintre 
cele mai bune grupe 
ale anului. Pentru exa
mene membrii acestei 
grupe s-au 
cu seriozitate 
res.

Neagu Ion 
ganizator de
al grupei. Examenul 
de tehnologia vinului 
pe care l-a dat în di
mineața zilei de 5 ia
nuarie este 
în actuala 
La primul
cel de pomologie, el a 
primit calificativul de 
„foarte bine“. Pentru 
„tehnologia vinului“ 
tovarășul Neagu sa 
pregătit cu aceeașiproducție, în întreprinderi și facultăți; la 

nevoie, pot fi organizate întreceri pentru 
acei tineri care n-au putut ieși la start.

Grija pentru dezvoltarea culturii fizice 
și a sportului în mijlocul tineretului este 
o îndatorire directă a organizațiilor și a 
organelor ufemiste. Se mai întîlnesc încă 
destul de des o serie de activiști utemișli 
care consideră că datoria lor principală 
este de a dovedi mult spirit „critic“ atunci 
cînd se află în organizațiile sportive, de a 
asculta dări de seamă în fața biroului și 
a comitetului, de a iniția rezoluții gene
rale fără să contribuie direct, personal, 
la îmbunătățirea unor situații.

Iarna a venit dar nu peste tot au fost 
terminate pregătirile în vederea întîmpi- 
nării ei. Nu peste tot sînt pregătite pa
tinoarele și bazele de schi, săniuțele, ca 
și materialele pentru sporturile ce se 
practică in tot timpul anului, șah, tenis 
de masă etc.

Patinoarele pot fi ușor amenajate. In 
curtea școlii sau pe un iaz curățat de 
zăpadă, pe terenul de volei sau baschet, 
se poate așterne o minunată oglindă de 
ghiață. Realizînd acest lucru, mii și mii 
de tineri vor face astfel fn această iarnă 
primii lor pași spre sport.

Sezonul sportiv de iarnă este avansat. 
Unele probleme, ca acelea ale pregătirii 
instructorilor și arbitrilor, amenajarea 
locurilor pentru practicarea sporturilor de 
iarnă etc. cer o rezolvare operativă. Cu 
toate acestea, comitetele regionale U.T.M. 
Arad, Cluj. Oradea n-au luat toate mă
surile în 
optime a

Timpul 
așteaptă, 
an mii și mii de noi tineri să cunoască 
satisfacțiile pe care ni le dă sportul, să 
luptăm pentru avîntul continuu al mișcării 
noastre sportive.

vederea desfășurării în condiții 
sezonului sportiv de iarnă, 
prielnic jocurilor de iarnă nu 
Să luptăm pentru ca în acest

Scìntela tineretului

seriozitate astfel că, "xaminatorul, nrofe- 
sorul Bernaz Dionisie îi adaugă încă un 
„foarte bine" pe carnetul de student.

2Căminul de fete al institutului cuprinde 
in incinta sa o sală de lectură. Stu
dentele petrec aici ore întregi recitind 

materia, discutînd, elarifieîndu-și chestiunile 
nelămurite. Se studiază economia politică și 
probleme de specialitate iar diiercnțe’.e de 
ani nu le împiedică 
între ele.

3Gazeta „Cadre 
împlinit încă 
primului număr. Ea și-a cîștigat însă 

dragostea și respectul studenților prin se
riozitatea articolelor publicate, prin carac
terul el combativ, prin operativitatea rezol
vării problemelor.

In aceste zile de examene colectivul re
dacțional pregătește schița viitorului număr. 
Sînt prevăzute articole despre sesiunea -de 
examene, articole care să popularizeze suc
cesele celor mai buni studenți și să ia ati
tudine împotriva acelora care nu-și înțeleg 

datoria de a și însuși 
cît mai temeinic cuno
ștințele.

In biroul redacției 
se poartă acum o dis
cuție. Redactora șefă 
face ultimele observa
ții la articolul pe care 
la scris tovarășul 
Guzu Grigore, mem
bru în comitetul U.T.M. 
al institutului.

— Atunci, ne-am în
țeles. Faci modificările 
respective și-mi aduci 
articolul.

Foto; EUG. CS1KOȘ

pe studente să se ajute

3 Gazeta „Ca 
împlinit î:

pentru agricultură“ n-a 
un an de la apariția
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Să îndeplinim cu cinste 
Directivele date de partid!

In al doilea plan cincinal:
* producția globală industrială 

va crește cu 60— 65 la sută
* productivitatea muncii în in

dustrie va crește cu cel puțin 
45—50 la sută

* recolta anuală de cereale va 
ajunge la 15.000.000 tone

* salariul real va crește cu
circa 30 la sută

CLOPOTUL CERULUI 
batea miezul nopții.

Tramvaiele circulau 
fără călători.

Pe ulițe nu se mai au
zeau colindătorii.

In fiecare casă cres
cuse un brad.

Copiii care făgădui- 
seră lui Moș Gerilă să 
fie cuminți, dormeau, ți- 
nîndu-și cuvîntul.

Cei mari, care nu-i făgăduiseră nimic, își 
îngăduiau o îndoită „lipsă de cumințenie“.

Ciocneau paharele pline.
Iși sărutau iubitele și iubiții.
Se pare că primii care au văzut cele care ur

mează sînt directorul general și un utemist. cel 
mai bun oțelar de la Hunedoara. Privind, la orele 
12 noaptea, cu sticla albăstrie în incandescența 
șarjei de la cuptorul cu numărul 4, ei au devenit 
martorii oculari ai unui eveniment istoric.

Iși dădeau mîna două cincinale.
Primul, cel al anilor 1951—1955, îndeplinit la 

volumul producției globale încă în ziua de 10 no
iembrie, venise de mult la întîlnire. Cel de al 

doilea, al anilor 1956—1960, început din 
dimineața Anului Nou, abia sosise din vaste
le spații ale timpului.

Unități de măsură care, spre deosebire de 
toate celelalte, au caracter de clasă, cinci
nalele au fost create de poporul sovietic dat 
fiind că anii erau prea scurți pentru a tur
na în spațiul lor planurile mărețe de cons
truire a socialismului și comunismului.

Din Uniunea Sovietică, odată cu întrea
ga învățătură a unei vieți noi, poporul nos
tru muncitor a primit și experiența bogată 
a organizării Cincinalelor. întîiul a început 
în 1951 și iată că acum, pentru prima dată 
în istoria Rominiei, am trăit clipa cînd două

asemenea planuri și-au dat mîna.
Ne-am bucurat aflînd deunăzi că o puternică 

stație de televiziune va intra în funcțiune la noi 
în 1956. Ce bine ar fi fost însă ca ea să ființeze 
de pe acum I Poate că operatorii ar fi reușit să 
surprindă în celulele fotoelectrice clipa marii 
strîngeri de mînă și s-o aducă astfel în fața ochilor 
tuturor.

_ Dar nu-i nimic. Ea a avut loc nu numai în in
cinta oțelăriei din Hunedoara. Cînd clopotul ceru
lui batea miezul nopții, același lucru se petrecea 
pe întreg cuprinsul țării, la locul de muncă, în 
casa și în sufletul fiecărui om muncitor.

Ceea ce nu poate fi 
măsurat în tone

INTHUL CINCINAL, după cinci ani de mun
că, s-a prezentat la predarea ștafetei cu bra
țele pline. Desagii a milioane de Moși Gerilă 

la un loc n-ar fi putut cuprinde atîta. In această 
vreme, țara noastră a realizat o producție 
industrială de 2,9 ori mai mare decît în 
1938 și de 3,4 ori mai mare ca în 1948.

Vă amintiți, desigur, povestea lui Ander- 
sen „Fetița cu chibrituri". Aidoma, ani 
de-a rîndul copiii oamenilor muncii din țara 
noastră au înghețat și ei, în fața ferestrelor 
aprins luminate ale caselor burgheze. Din 
sacul plin, bunătățile ca și profiturile se re
vărsau atunci asupra capitaliștilor. Astăzi, 
Moș Gerilă a adus daruri în creșe, în că
mine, în grădinițe, pentru copiii celor mulți. 
Astăzi, producția noastră nu mai este a ca
pitaliștilor, ca înainte de naționalizarea din 
1948, ci aparține poporului muncitor. Nu

există fabrică, nu există bancă, nu există organi
zație de comerț exterior, care să nu aparțină po
porului. Sectorul socialist conține peste 90 la sută 
din transporturi, 80 la sută din comerțul interior 
și crește continuu în agricultură. Astfel, economia 
noastră națională devine treptat o economie socia
listă.

La capătul a cinci ani, oamenii muncii, în frunte 
cu clasa muncitoare, pot fi mîndri de succesele 
lor hotărîtoare în construirea bazei economice a so
cialismului. La început, intrînd în fabrici, ve
deai oamenii ridicînd amărîți capul de-asupra ma
șinilor oprite. Cîte n-ar fi realizat ei dacă materia 
primă și materialele pe care le așteptau ar fi pu
tut sosi la vreme... Odinioară, sufla vîntul 
prin tarabele goale ale piețelor de alimente și 
speculanții ieșiseră ca lupii la drumul mare. 

Mulți oameni cinstiți, capabili de muncă, 
au veghiat multe din nopțile acelor ani. 
Sarcini mari le fuseseră încredințate, dar lor 
le era încă greu : nu aveau experiență.

Eroic însă, oamenii muncii au construit. 
La Bicaz, la tunel-intrare, trecînd spre 

intrarea galeriei, pe lîngă școală, am vă
zut în bănci copiii constructorilor. Cînd 
m-am reîntors era seară. Prin aceleași fe
restre, de astădată luminate de becuri, am 
privit din nou înlăuntru. Băncile continuau 
a fi ocupate, numai că în locul copiilor erau 
părinții lor. Aplecați asupra cărților, ei ur
mau cursurile școlii de calificare.

Construind și învățînd, oamenii muncii au 
trebuit totodată să apere ceea ce au construit, 
împotriva dușmanului de clasă. Intr-un sat, Rusca, 
Lazăr Cernescu, țăran muncitor, învăța seara din 
paginile Istoriei Partidului despre unirea țărani
lor muncitori în gospodării colective, iar ziua 
căuta să îndeplinească și în satul lui ceea ce în
vățase. In munții apropiați fiarele nu fuseseră 
încă stîrpite. Bandiții l-au ucis.

Dar Lazăr de la Rusca a continuat să sfătu
iască oamenii din jur să urmeze linia partidului 

Și iată că astăzi, ceea ce acum cinci ani 
visam privind departe, prin paginile ziare
lor, putem să vedem în realitate S-a petre
cut lucrul cel mai impresionant din viață 
trecerea visurilor de viitor în rîndul celor 
înfăptuite.

Ramuri industriale pe care Romînia nu 
le avusese niciodată înainte, au fost făurite.

Producția de utilaj petrolifer, de care ne-am 
bucurat la uzinele „1 Mai“ Ploești, la uzinele „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din Tîrgoviște, la combinatul 
metalurgic Reșița, a ajuns să fie folosită nu numai 
în schelele noastre ci și în țări străine, pînă de
parte, în China. De curind, la expoziția interna
țională de la New Delhi, delegatul țării noastre 
a fost întrebat de către corespondenții agențiilor 
de presă dacă Romînia poate acorda Indiei utilaj 
petrolifer și asistență tehnică în acest domeniu. 
RăspunSul a fost „da“ și astăzi, după utilajul ro- 
mînesc, sondori romîni se pregătesc să plece și 
ei — profesori de foraj pe pămînturile milenarei 
Indii.

Am stat de vorbă de curînd la Reșița cu reali
zatorii turbogeneratoarelor romînești care se 
bucură de o mare prețuire. Orice bucureștean s-a 
plimbat în acești ani cu noile tramvaie de mare 
capacitate și cu viteză sporită, produse în uzinele 
noastre. în sute de mii de case pătrunde electrici
tatea transformată în transformatorii de înaltă 
tensiune lucrați în uzinele romînești. Iată realizat 
sectorul electrotehnic.

Există colț de țară unde să nu întîlnești tractoa
rele „Ernst Thälmann“ ?

Există șosea pe care să nu fi trecut autocamioa
nele „Steagul Roșu" ?

Multe sectoare noi a dobîndit industria noastră.
Am văzut în acești ani unele din cele peste 100 

de fabrici și uzine care au fost nou construite, am 
fost în multe din cele 200 de întreprinderi recon
struite, dezvoltate, dotate cu utilaj modern. în 
toate mi-am simțit inima umplîndu-se de mîndrie.

Dar cum să descrii sentimentul care te-a încer
cat, cînd, acum nu multă vreme, ai urcat pentru 
prima oară în viață către întîia exploatare de 
minereu de uraniu a Romîniei ?.

Ai trăit zile întregi în mijlocul minerilor care 
niciodată nu pronunță, socotindu-1 parcă supra
natural, cuvîntul „uraniu“, și care spun totdeau
na simplu și modest, „material“. Ai văzut bulgării 
de pămînt anonimi conținind cea mai mare ener
gie din lume. Totuși parcă nu radio-activitatea 
era aceea care dădea fiorii ce nu se pot descrie. 
Era impresia de neșters a întîlnirii cu o uriașă 
bogăție a patriei, iradiind energia căilor fericite 
ale viitorului.

Sînt pline vastele rezervoare de petrol ale rafi
năriilor. Călător, te întîlnești pe toate liniile de 
fier cu nesfîrșite trenuri de cisterne. Lipește-ți 
urechea de conductele subterane : în ele zvîcnește 
petrolul ca sîngele în artere. Am ajuns să produ
cem anual 10.575.000 tone de țiței.

Mergi pe sub liniile electrice de înaltă ten
siune. Dantela metalică a stîlpilor, ca un indicator 
de drum pe cărările munților, te conduce spre noile 
centrale electrice, douăzeci de mărgăritare scli
pind într-o diademă pe fruntea țării.

In 1955, producția anuală de cereale s-a ridicat 
la aproape 12.000.000 tone. Dacă populația între
gului pămînt, de la bătrîn pînă la copilul din 
leagăn, ar fi să se hrănească din grîul și porumbul 
acesta, tot i-ar ajunge două săptămîni încheiate.

Alături de cele amintite, cincinalul a mai încunu
nat un rezultat. El nu poate fi măsurat în tone, 
deși pe tone se întemeiază. De la tribuna Congre
sului al II-lea al partidului, în Raportul de acti
vitate al C.C. al P.M.R., tovarășul Gheorghiu- 
Dej ne-a vorbit despre aceasta. E satisfacția că 
sub steagul marxism-leninismului, sub conducerea 
partidului, clasa muncitoare aliată cu țărănimea 
muncitoare a cucerit istorica sa victorie în lupta 
pentru răsturnarea regimului capitalisto-moșieresc 
și pentru instaurarea puterii democrat populare, 
pășind pe drumul construirii socialismului în pa
tria noastră.

Facultatea 
de la cuptorul 4

MARELE GORK1 spunea : „Cincinalul nu con
struiește numai fabrici uriașe, el creează în 
același timp oameni de o colosală energie“. 

Cifrele prezentate la Congresul partidului redau 
cel mai adesea producții globale pe întreaga țară, 
pe ramuri întregi, dar fiecare om al muncii are a 
apropia acestor date, datele muncii sale proprii.

Este oare o întîmplare că în aceleași pagini ale 
„Scînteii tineretului" îl găsim la loc de frunte pe 
oțelarul Aurel Stanciu, responsabil de brigadă de 
tineret la cuptoarele siderurgice ale Hunedoarei, 
atît în primele zile ale lui ianuarie 1951 cît și în 
ultimele zile ale lui decembrie 1955 ? Cît oțel a dat 
acest tînăr harnic, împreună cu tovarășii săi, pen
tru înflorirea și întărirea patriei ?

Și ta același timp cît oțel al voinței a curs în 
vinele oamenilor înșiși, întărindu-i și ridicîndu-i ?

Pe tovarășul lui Aurel Stanciu, tînărul oțelar 
Vaier Lăbuneț, cel care a întîmpinat revelionul 
alături de directorul general al combinatului, de 
strajă la cuptorul cu numărul 4, l-am cunoscut 
încă din pragul școlii profesionale. Era un tînăr 
timid ca o fată. In Uniunea Sovietică, lîngă cup
toarele de la Makeevka. el a deprins însă vitejia. 
In acești ani a devenit candidat de partid.
Astă vară, cînd din fața oțelăriei, în cadrul unui 
miting neobișnuit, pleca spre țară ultimul din cele

BICAZ. — Cupele escavatoarelor muscă 
pentru intiia oară din malurile Bistriței. BICAZ. — Tunelul de aproape 8 kilometri a fost străpuns.

patru trenuri cu metal date peste plan de tinere
tul uzinei, cel mai mult oțel era acela dat de bri 
gada lui Vaier. Oțelarul nu era însă acolo. Ne 
plimbam împreună pe bulevardele Varșoviei, minu
nata capitală a Festivalului Mondial. Lăbuneț 
discuta prietenos cu străinii, dădea autografe re
prezentanților a 116 popoare, povestea despre Ro- 
inînia noastră, despre Hunedoara noastră.

— La ce facultate studiază dînsul? — m-a în
trebat în șoaptă, la o întîlnire internațională, un 
belgian.

— La facultatea de la cuptorul 4...
Ceea ce este însemnat este că din rîndurile tine

retului nostru s-au ridicat în acești ani nu unul, 
ci 80.000 de tineri fruntași ai întrecerii socia 
liste. In lupta pentru planul de stat, 15.000 
brigăzi și 3.000 posturi de control ocupă unul lingă 
altul poziții ferme. „Cu partidul nostru-n frunte, 
spargem munte după munte 1” — cîntă pe șantiere 
tinerii brigadieri. Ei au legat numele lor de mari 
realizări ale construcției socialiste: uzina cocso 
chimică Hunedoara, fabrica de rulmenți din Mol
dova, termocentrala Ovidiu II, Centrul cinemato
grafic Buftea, combinatul „Casa Scînteii“ și multe 
altele. Tn noul cincinal, tinerii brigadieri ai muncii 
voluntare sosesc cocoțați pe locomotivele trenu 
rilor forestiere care străbat noile linii ferate 
Cerna-Jiu și Ozana-Cracău, aducînd dinspre pădu
rile neumblate copaci groși cît omul voinic și 
vești despre eroism.

Caracter de Comsomolist — iată o noțiune iubită 
în viața sovietică.

In țara noastră, am spune că întîiul cincinal a 
fost o perioadă de înfiripare a ceea ce se poate 
numi caracterul de utemist. Uniunea Tineretului 
Muncitor continuă și va continua munca sa pe cel 
mai însemnat șantier de construcție din toate cele 
pe care i le-a încredințat partidul — pe șantierul 
făuririi din masele tinerei generații a acelor oa
meni care să merite titlul de comunist.

Cinstind împlinirea cincinalului, să cinstim 
partidul care l-a însuflețit, să cinstim oamenii 
care i-au făurit victoria.

La schimbul ștafetei

IN ACELAȘI TIMP, în zilele cînd vechiul cin
cinal strînge mîna și predă mesajul celui 
de-al doilea, dorim fierbinte ca această șta

fetă, transmițînd mai departe tot ce a fost bun, 
să oprească pentru trecut lipsurile care au existat 
în anii aceștia.

Dacă în trecutul cincinal nivelul creșterii pro
ductivității muncii și cel al reducerii prețului de 
cost nu au atins măsura hotărîtă, o sarcină de 
onoare avem pentru viitorul cincinal al patriei. 
Două rînduri de cifre ar trebui înscrise pe zidurile 
fiecărei fabrici și în conștiința fiecărui om al mun
cii : sporirea productivității în industrie în al doi
lea cincinal cu cel puțin 45—50 la sută, reducerea 
prețului de cost în 1960 în industria republicană cu 
cel puțin 15—20 la sută, iar în construcții cu ce! 
puțin 20 la sută.

Numai pe baza acestor realizări va crește ne
contenit nivelul de trai.

Noua stație de televiziune încă nu a început să 
lucreze. Noi să deschidem totuși butoanele televi
zoarelor, și să vedem dacă nu se hotărăsc să făp- 
tuiașcă o minune : să ne arate pe ecranele lor vii
torul i

...S-a luminat ecranul. Și iată pe el, ca într-o 
plutire, imaginile viitorilor cinci ani ai țării.

Mari uzine domină orizontul. Noul plan cincinal 
se bizuie pe îndeplinirea poruncii leniniste, de dez
voltare cu precădere a industriei grele.

Mișcăm ușor butonul, și televizorul nostru, în- 
trecînd cu un pas cuceririle tehnicii actuale, ne a 
duce în fața ochilor și imaginile altor țări.

Iată turnul Spaski, ou steaua scînteind deasupra 
Moscovei în zori, și marea Uniune Sovietică, cu 
industria și agricultura sa gigantică, unde se pro
duce tot ceea ce poate fi produs pe pămînt. Pri
vim Cehoslovacia prietenă, cu coloanele de auto
mobile ieșind de pe porțile uzinelor specializate. 
Sîntem în Republica Democrată Germană și ne 
plimbăm prin laboratoarele uzinelor optice de re
nume mondial, auzim zumzetul mașinilor-unelte 
de înaltă tehnicitate și vedem aparate de radio și 
televizoare, surori de altă marcă ale celui prin 
care privim. Polonia ne întîmpină cu Silezia sa, 
comoară de cărbune și fier, și cu imensele ei șan
tiere navale. Revedem Bulgaria înflorită, patria 
trandafirilor și a tutunului aromat, dar și a noilor 
combinate...

In îndeplinirea celui de-al doilea plan cincinal 
partidul nostru ține seamă că Republica Populară 
Romînă se dezvoltă în mijlocul lagărului democra 
ției și socialismului, și că aceasta dă posibilitatea 
să se realizeze o diviziune rațională internațională 
a muncii între țara noastră și celelalte țări de de 
mocrație populară, date fiind bogățiile naturale 
ale fiecărei țări, dibăcia muncitorilor și tehnicie
nilor ei, condițiile specifice ale fiecăreia.

Și iată că televizorul ne poartă pe căile ferate 
magistrale care leagă țările noastre. In aceleași 
garnituri de tren, trase de aceleași locomotive, va
goane de marfă încăpătoare, cu inițialele C.C.C.P.— 

sovietice, C.F.R — romînești, P K.P. — poloneze, 
C.S.D — cehoslovace, M.A.V. - maghiare, B.D.J. 
— bulgărești și atîtea altele, unesc pămînturile 
și oamenii, ducînd fiecărui stat ceea ce are nevoie 
de la prietenii și tovarășii săi.

Expediția
căutătorilor de comori

IN CEEA CE PRIVEȘTE țara noastră, noi 
avem de pornit o expediție extraordinară 
pentru a cuceri comorile subsolului și solu

lui romînesc.
Lenin a pus la baza dezvoltării industriei mo

derne, alături de electrificarea și mecanizarea pro
ducției, chimizarea ei — adică introducerea largă 
a proceselor chimice.

Ce-i lipsește Romîniei pentru a dezvolta într-o 
măsură nemaivăzută industria chimică ?

„Munții noștri aur poartă I" — ce puțin spunea 
poetul. Noi avem o asemenea bogăție uriașă cum 
este petrolul Noi avem o asemenea bogăție ca ga
zul metan Noi avem o asemenea bogăție ca sarea 
Noi avem asemenea bogății cum sînt cărbunele și 
minereurile. Stuful unduitor din Deltă așteaptă, 
alături de lotcile pescărești, combinele cu șenile 
Care să-l secere.

Un cuvînf încă puțin cunoscut se prezintă as
tăzi în fața cititorilor- petrochimia. Invățați-11 
Peste Cinci ani acest cuvînt va fi pe buzele tutu
ror. Petrochimia înseamnă industria prelucrării 
chimice a petrolului, O țară întreagă a aflat din 
discuțiile purtate la Congresul partidului aceste 
date impresionante : dacă luăm o cantitate de pe
trol — materie primă — în valoare de 1 leu și 
extragem din ea benzine și uleiuri, valoarea petro
lului se ridică la 4 lei; dacă din același petrol 
producem chimicale (spirt, benzen, acetonă, aceti- 
lenă) valoarea lui crește la 20 lei; produ
cem din el mase plastice și cauciuc sintetic 
— va valora 40 lei; iar dacă se fabrică fibre sin
tetice, valoarea aceluiași petrol, pe care la început 
nimeni nu ar fi dat mai mult de 1 leu, a devenit 
mai mare decît 100 lei.

Pregătiți-vă de aceea, dragi tineri și tinere, să 
ajutați la ridicarea noilor unități ale industriei chi
mice care vor face să crească producția acestei ra
muri de 2,5—3 ori față de 1955. Luați parte la 
construirea combinatului de cauciuc sintetic, care 
va face ca autocamioanele romînești să meargă pe 
întinsurile țării cu cauciucuri fabricate în țară. A- 
jutați dezvoltarea industriei de fibre sintetice, în
locuitoare de calitate superioară ale mătăsii, bum
bacului, lînei. Faceți aceasta, și peste cinci ani, 
bumbacul, mătasea și lîna făcute din petrol sau 
gaz metan vor îmbrăca soțiile voastre la sărbăto
rirea Anului Nou în cele mai frumoase și mai trai
nice țesături.

In aceste zile, cînd un cincinal dă mîna cu ce
lălalt, în multe din bătrînele schele ale Ploeștiu- 
lui brigăzi ale tinerilor sondori își strîng bagajele, 
pregătindu se de călătorie : ele sînt chemate să fo. 
reze sonde noi în noile regiuni petrolifere, care 
prin munca harnică a oamenilor de știință, tehni
cienilor și sondorilor și cu ajutorul oamenilor so
vietici, desmint teoriile lansate de fostele societăți 
petrolifere imperialiste despre epuizarea zăcămin
telor de țiței din Romînia. Prin ecranul televizoru
lui, zărim sonde noi înălțîndu-se în Oltenia, iar 
dinspre noile sonde, conducte magistrale purtînd 
țițeiul proaspăt recoltat spre instalații moderne 
de prelucrare.

Industria cărbunelui are în noul cincinal de li
chidat o rămînere în urmă de circa 2 milioane 
tone. Minerii, detașament activ al clasei munci
toare, au însă posibilitatea să lase ta urmă aceasta 
și să realizeze o producție de 80—90 la sută 
peste cea existentă astăzi. Alături de minerii din 
subteran, care au datoria să folosească mai larg 
mecanizarea și metodele avansate, au apărut în 
lunile acestea un nou fel de mineri, care îi vor 
ajuta în luptă Cine a fost, de pildă, la Rovinari, 
și a văzut puternicele escavatoare cu mai multe 
cupe încărcînd în vagoane cărbunele la lumina zi
lei, acela are imaginea unui aspect nou tn această 
ramură industrială.

Producînd mai mult combustibil, va trebui tn 
anii viitori să învățăm să-l și folosim mai cumpă
tat. La Reșița, în fiecare noapte, deasupra furna
lelor o flacără violetă colorează întregul oraș. O 
văd zeci de mii de oameni, am văzut-o și noi. 
Abia deunăzi am aflat că această flacără, acum 
irosită în zadar, ar putea să cruțe anual circa 
10—15 mii tone păcură.

In același sens va fi extinsă șl alimentarea 
orașelor cu gaze naturale, in vederea economi 
sirii lemnului de foc La Borzești, noua termocen
trală creată îndeplinește în același timp și rolul 
de a alimenta cu aburi și apă fierbinte întreprin
derile din apropiere. Nu este departe vremea cînd 
asemenea centrale de termoficare vor activa și in 
alte centre, aducînd în casele tot mai multor oa 
meni ai muncii, pe fire — lumină, iar prin tuburi 
— căldură.

Diadema de mărgăritare

IN ANII primului cincinal, totodată primii ani 
ai îndeplinirii mărețului plan de electrificare, 
i-am văzut pe oamenii muncii împodobind 

cu o diademă de mărgăritare patria iubită In Car 
păți își aprind luminile hidrocentrale ca cele de la



Televizoarele făpfuiesc 
o minune, arătîndu-ne 

viitorul :
Moroeni șî termocentrale cum sînt Ovidiu II, 
Doicești, Comănești, Sîngiorgiu de Pădure, Hune
doara, Paroșeni și altele.

In noul cincinal puterea instalată va crește cu 
încă circa 700.000 kW., din care circa 200.000 kW. 
în hidrocentrale și 500.000 kW. în termocentrale. 
Această creștere va avea loc mai ales prin lăr
girea producției uzinelor existente. Dar diadema 
se va îmbogăți și cu mărgăritare noi — hidrocen
tralele de pe Argeș și din Munții Apuseni, alături 
de o termocentrală.

Lîngă cărbune și lîngă apă uraniul vine să-și 
ocupe locul său în producerea de energie electrică. 
Sîntem printre primele țări din lume care încă în 
acest an, în cadrul centrului de cercetări nucleare, 
vor avea un reactor — de 2.000 kW — și un ci- 
elotron — de 12,5 mega-electroni-volți — instala
ții ce vor servi și la producerea de izotopi radio
activi necesari economiei și științei.

Nu-i nici o lună de zile de cînd am avut bucuria 
de a fi în tunelul hidrocentralei de la Bicaz, în 
momentul străpungerii acestuia. Este pentru o 
viață de om amintirea „întâlnirii din miezul mun
telui“, îmbrățișarea dintre Pașca și Roman, res
ponsabilii celor două brigăzi de mineri, printre 
norii abia risipiți ai exploziei. In limbajul con
structorilor de hidrocentrale, întotdeauna străpun
gerea tunelului este numită „jumătate de inaugu
rare“. La sfîrșitul celui de al doilea cincinal aici 
va avea loc însă inaugurarea întreagă — intrarea 
în funcțiune a hidrocentralei mai întîi cu 110.000 
kW., pentru ca la începutul 
cinai să intre în funcțiune 
putere de 100.000 kW.

Deasupra pămîntuluî, pe
de cupru va purta din colț în colț de țară energia 
produsă, asigurînd prin interconectarea centrale
lor electrice Intr-ajutorarea lor prietenească — 
transportarea energiei electrice în fiece moment 
acolo unde este mai multă nevoie.

Desigur, de-a lungul rîurllor de munte și ăl do- 
moalelor ape ale șesului, 
să meargă, măsurînd cu 
viteza apei: continuă și 
amenajarea potențialului 
rilor de apă interioare.

In primul cincinal, țara noastră, împreună cu 
țări prietene, a ridicat deasupra Dunării, între 
R.P.R. și R.P. Bulgaria, un magnific arc de triumf 
— podul prieteniei. Astăzi stă sub privirea tuturor 
celor care privesc departe, amenajarea în viitor 
a Dunării, care reprezintă pentru noi ca și pentru 
celelalte țări de pe malurile sale cea mai impor
tantă sursă de energie hidraulică. Așa cum am 
acoperit Dunărea cu un pod, de ce să nu o oprim 
cîndva cu un enorm baraj de piatră, transformîn- 
du-i malurile în niște vaste porți ale luminii 1

celui de al treilea cin- 
și alte agregate, cu o

pitoni semeți, o plasă

cercetătorii vor continua 
micile lor elice metalice 
se extind studiile pentru 
hidroenergetic al cursu-

o divizie a Ideilor îndrăznețe; să se aplece cu 
atenție asupra schițelor pe care lucrează, ca și 
asupra utilajelor existente în industria noastră; 
să le examineze pe toate cu un ochi critic; să le 
compare, punîndu-le în balanță cu cele mai noi 
realizări ale tehnicii de pe întreg pământul — și, 
ca urmare, să dea economiei naționale utilaje de 
un mare randament, să pună în slujba construirii 
socialismului ultima expresie a înfăptuirilor minții 
omenești.

Chiar în această săptămînă printre laureații Pre
miului de Stat i-am întîlnit și pe realizatorii unui 
nou sistem de mașină de filat, centrifugală. L-am 
ascultat la radio pe unul dintre inventatori, vorbind 
la cîteva ore după ce aflase vestea înaltei distinc
ții primite. Am citit apoi ce a spus despre aceasta 
unul din conducătorii partidului nostru. Numai 
prin introducerea acestei mașini în filaturile de 
bumbac, producția pe fus va crește de 2,6 ori, ob- 
ținîndu-se fire subțiri care nu pot fi produse în 
ringurile obișnuite. Aceasta revoluționează tehnica 
filaturii pe scară mondială.

E un exemplu.
Să spicuim puțin din lista producției noastre de 

mașini în anii cincinalului : 48.000 de autocamioa
ne ; de două ori mai mult utilaj petrolifer ; de 2,5 
ori mai mult utilaj minier; transformatori și apa- 
rataj de 110 kW.; tramvaie și troleibuse; gazoge- 
ne; un lot de 500 locomotive normale și primele 
locomotive electrice Diesel de mare putere, mai 
moderne chiar decît acea „uzină pe roți“ pe care 
și-o amintesc cu drag grivițenii că a asigurat în 
anii imediat de după 23 August marilor ateliere 
întreaga energie electrică trebuitoare.

De unde fontă, de unde oțel pentru asemenea 
creații ?

La zeci de metri deasupra Hunedoarei, construc
torii au înălțat stegulețe roșii pe noul furnal în 
construcție. înălțimea lui a întrecut de acum pe 
cea a bătrînului castel al huniazilor, luîndu-i după 
secole titlul de cea mai înaltă construcție a Hune
doarei. In total, în cel de al doilea plan cincinal, 
ca lucrări capitale de mari proporții vor fi reali
zate 3 furnale cu un volum total de 1850 metri 
cubi, alături de oțelăria Martin modernă cu o ca
pacitate totală de 700.000 tone pe an și o oțelărie 
electrică de 40.000 tone pe an. Și fiindcă atîta tot 
nu este suficient, la sfîrșitul celui de al doilea cin
cinal, prin primele descărcări 
întîiul său furnal va intra în 
combinat siderurgic.

La Roman se ridică un nou
cele mai moderne din Europa. Acum cinci ani 
nu se întindea decît cîmpul. Peste cinci ani 
va fi în plină funcțiune unul din cele mai mari 
obiective siderurgice. Și în aceasta Vedem strîn- 
gerea de mînă a celor două cincinale.

Se înalță noi construcții. Dar cine le înalță, șî 
cum ? Constructorii noștri, cei care au creat lu
crări de seamă încă în primul plan cincinal: orașe 
muncitorești la Reșița, Hunedoara, pe Valea Jiu
lui, construcții cum sînt Teatrul de Operă și Ba
let. (astă-seară se joacă aici Rigoletto). Casa Ra
diofoniei, (azi la ora 19 și 30 de minute pe progra
mul I Gazeta Radio) Casa Scînteii (unde s-a tipă
rit chiar ziarul pe care-1 țineți în mînă).

In viitor de la constructori se așteaptă mai mult: 
preocupare față de folosirea metodelor moderne. 
Fiecare tată a dus băiețelului său, printre darurile 
de Anul Nou, un joc de cuburi cu care din cîteva 
bucăți micuțul va construi un palat. Dar acesta 
nu este numai un joc al copilăriei, ci o mare rea
lizare a noii tehnici. Și oamenii mari pot și trebuie 
să poată să construiască palate și uzine întregi 
cu un număr redus de elemente prefabricate. De 
aceea partidul dă sarcina să se lărgească mult mai 
mult producția și folosirea prefabricatelor de beton, 
să se pună mai puternic în acțiune bogatul uti
laj de construcții, să se extindă pe scară mai largă 
proiectele-tip economice, fără exagerări costisitoare 
și de prost gust.

Vor spori mult posibilitățile de transport ale 
căilor ferate. Bucurîndu-ne de aceasta, ne bucurăm 
și că în viitorul cincinal ele vor avea de transpor
tat mai puțini delegați ai întreprinderilor de con-

strucții, care astăzi adesea umplu trenurile de Bucu
rești ; vor fi descentralizate întreprinderile și orga
nizațiile de. construcții, ele reorganizîndu-se pe 
principiul teritorial, pe lîngă sfaturile populare.

Construim : alături de clădiri — drumuri largi, 
moderne, betonate, de trei ori mai multe decît în 
cincinalul trecut, și căi ferate cu șină de tip greu, 
în lungime de 3000 kilometri.

Făurim drumuri : nu numai pe pămînt, dar și 
pe apă, prin producerea a încă 8 vase mijlocii și 
mici și procurarea a 5-6 vase de tonaj mare; nu 
numai pe apă, dar și în aer, prin dotarea aviației 
noastre civile cu avioane noi, de capacitate și viteză 
sporită.

Totul e pentru tine

mai 
vrea 
vrea 
vrea 
vrea 
vrea
aceasta

mai repede către scopul nostru, 
oare fiecare om ? Care-i dorința 
simplă ?
să
să
să
să
să

sa

fie pace, 
mănînce mai bine, 
se îmbrace mai bine.
locuiască mai bine, 

se bucure de cultură.
pentru popor comuniștii, 
noi luptăm pentru pline și

vor

tot ce se face, de la furnal

de fontă date de 
funcțiune încă un

laminor, unul din 
aici 
aici

Are cuvîntul 
tehnica mondială

I n noul cincinal, ațî aflat că prospecțiunile 
A geologice — de pildă — vor crește cu circa 

80 la sută față de cincinalul trecut. Dar nu numai 
pe costișele neumblate de munte se găsesc 
comorile vieții. Extraordinare prospecțiuni, urmate 
de foloase enorme, urmează să se facă nu altun
deva decît în interiorul fabricilor și uzinelor exi
stente. în vederea folosirii până la capăt a rezerve
lor. actuale. Uită-te bine la strungul tău, prietene : 
va trebui se-1 cunoști de o sută de ori mai temeinic! 
In același timp, între zidurile întreprinderilor de 
astăzi vor sosi noi utilaje. Industriei construcțiilor 
de mașini, împreună cu industria electrotehnică, le 
revine sarcina să asigure în mare măsură îndepli
nirea unui obiectiv de frunte al planului pe care-1 
începem: reutilarea industriei noastre pe baza 
tehnicii celei mai moderne.

Știți cîți oameni lucrează astăzi în Institute, la» 
boratoare și centre de proiectări ? Nu mal puțin 
de 13.000. Tovarășii lor le cer acestora să devină

Mergem 
Ce vrea 
cea

Fiecare
Fiecare 
Fiecare 
Fiecare 
Fiecare 
Tocmai

Karl Marx spunea că 
trandafiri.

Și în noul cincinal, 
la ac de cusut, este în scopul îmbunătățirii con
dițiilor de viață ale omului muncitor. Salariul real 
trebuie să crească pînă la sfîrșitul cincinalului în 
proporție de circa 30 la sută. In mare măsură 
aceasta se va realiza în mod direct prin îmbunătă
țirea sortimentelor, calității și producerea la pre
țuri mai ieftine a bunurilor de larg consum, dato
rite industriei ușoare și alimentare. Cei care își iau 
aparate de radio, vor fi cu 70 la sută mai muiți în 
anii viitori; cei care își cumpără mobilă vor fi 
cu circa 60 la sută mai mulți în anii viitori; dacă 
azi în brigadă numai tu ai bicicletă, pe baza creș
terii producției interne de biciclete pînă la sfîrși
tul cincinalului vei mai avea încă doi concurenți 
la ciclism.

In al doilea cincinal vor Intra în producție noi 
fabrici de tricotaje și ciorapi, de încălțăminte de 
cauciuc, de porțelan, de jucării, alături de o fabrică 
de zahăr, cinci abatoare moderne, un combinat de 
produse lactate, fabrici de lapte praf și de lapte 
concentrat, fabrici de pîine în orașele și centrele 
populate.

2.500.000 metri pătrați suprafață locuibilă — 
iată volumul construcțiilor de locuințe în cadrul 
noului cincinal.

Să se dea atenție, a arătat Congresul, formelor 
simple de cooperație, acelor forme de ajutorare 
reciprocă pe care țăranii înșiși le iau ca ceva obiș
nuit. Să se ajute întovărășirile și gospodăriile co
lective 
activiștii 
stimulat 
turilor. O asemenea atenție ar trebui dovedită și 
în regiunea Timișoara, unde 
nică și capabilă, pământul e 
obținute sînt încă mici.

Sarcina dată în Directivele 
cinai este creșterea considerabilă a producției a- 
gricole-marfă și în primul rînd a celei din secto
rul socialist, care trebuie să ajungă la 60—70 la 
sută din întreaga producție marfă agricolă.

Viitorul agriculturii, în cincinalul care începe, 
este viitorul marilor cifre — 15 milioane tone ce
reale, din care grîu și secară cel puțin 5,5 mi
lioane tone, 5 milioane bovine, 6 milioane porci
ne, 37.000 tractoare convenționale — și totodată 
viitorul unor preocupări mereu sporite pentru viața 
fiecărui om. Partidul se îngrijește : țăranii munci
tori din sudul Moldovei să-și pregătească pămân
turile ca să primească apa binefăcătoare din 
nul de acumulare de la Bicaz ! Partidul se 
jește: colectiviștii să aibă fiecare vacă cu 
proprie în gospodăria lui personală, ca să 
da copiilor lapte proaspăt și dulce.

Sîntem convinși că în cincinalul care vine 
vreme destulă pentru ca țăranul muncitor cu gos
podărie individuală Ion Tache din Urziceni, luând 
exemplu de la vecinul său, colectivistul Alexan
dru Anghel, să intre și el, bucuros, alături cu mi
lioane și milioane de țărani muncitori, în asociație, 
în întovărășire, în gospodăria colectivă, pe drumul 
larg

formate. O asemenea atenție au dovedit 
comuniști din regiunea Galați, care au 
tarlalizarea pămîntului, desființarea ha-

al agriculturii socialiste.

Ogorul cel mare

IMPRESIONANTA strîngere de mînă prin 
care întîiul cincinal al patriei dă locul cin
cinalului al doilea se petrece nu numai la 

orașe. Noi avem de construit socialismul atît la 
oraș cît și la sat, pentru făurirea economiei socia
liste unitare.

Pînă în prezent, o treime din suprafața agri
colă a țării aparțfne sectorului socialist; 382.000 
familii de țărani muncitori fac parte din 6325 gos
podării colective și întovărășiri agricole și aproape 
80.000 de familii, din 3000 asociații simple; 221 
S.M.T.-uri împînzesc țara cu zeci de mii tractoare, 
1500 autocombine, 15.000 batoze. In 1955, produc
ția de cereale a întrecut cu aproape 3 milioane 
de tone pe cea din 1938, socotit cel mai rodnic an 
dinainte de război.

Și, totuși, producția agricolă la hectar, producția 
agricolă globală și producția agricolă marfă nu 
cresc pe măsura înzestrării materiale, condițiilor 
de climă și sol și capacității creatoare a țărănimii 
muncitoare.

Rezolvarea deplină a problemei cerealelor marfă 
și a aprovizionării îmbelșugate a populației cu 
produse agricole, .creșterea continuă a nivelului de 
trai al țărănimii muncitoare —- a arătat Congresul 
partidului — e posibilă doar prin trecerea de la 
mica gospodărie individuală la marea gospodărie 
agricolă socialistă, capabilă să folosească pe de-1960

BICAZ. Barajul străjuiește lacul de acumulare. Hidrocentrala „V. I. Lemn" a intrat în funcțiune.

plin tehnica nouă și agrotehnica și să dea o 
mare cantitate de produse agricole-marfă.

O asemenea realizare o și vedem în em
brion pe teritoriul regiunii Constanța. Aici, 
peste 66 la sută din suprafața arabilă apar
ține de pe acum sectorului socialist.

Acum cîteva zile, prin Raportul de activi
tate al C.C. ținut la Congresul partidului, 
doi țărani simpli și harnici, Alexandru An- 
ghel și Ion Tache din raionul Urziceni, au 
intrat cu valoare de exemplu în Istoria Ro- 
mîniei. Unul din ei, Alexandru Anghel, e co
lectivist. Celălalt, Ion Tache, trăiește 
încă pe gospodăria lui individuală. Cu fapte 
și cifre simple, o țară întreagă a văzut cum 
colectivistul obține un venit aproape de două 
ori mai mare decît țăranul individual.

Ce trebuie făcut pentru a stimula trecerea, 
pe baza liberului consimțămînt, a țărănimii 
muncitoare în cadrul gospodăriei agricole 
socialiste ?

țărănimea este har- 
bun, dar rezultatele

asupra planului cin-

Visuri cu aripi 
de realitate

va fi

PENTRU asemenea sarcini mari, țara are ne
voie de cadre bine pregătite. Tineretului I 
se deschide un cerc larg de preocupări. Școli 

de toate gradele îi stau la dispoziție, iar învățămîn- 
tul de 7 ani va fi generalizat. O mare însemnătate 
are legarea școlii de practică. încă de mici, în școa
lă, frații noștri mai tineri vor putea să aibă cunoș
tință de producție, să știe ce înseamnă un strung, 

. un tractor, un motor electric. Invățămîntul me
diu va avea o asemenea durată, încît să îngăduie 
absolvenților săi să dobîndească toate cunoștințele 
de care au nevoie pentru a-și putea alege în mod 
liber profesiunea. Mai legat de viață va fi și în
vățământul superior.

★

★ ★'

N PLAN imens stă în fața noastră: pro- 
’> ani de viață ^menească, la scara 

unui popor întreg.
există în el nici o promisiune.
există în el nici o minune.

UN PLAN ir
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Nu
Nu
Totul stă în mâinile noastre. Totul va fi făurit 

numai prin munca harnică a întregului popor mun
citor, condus și îndrumat de partid.

Rîndurile acestea sînt numai o privire în te
zaurul de probleme și idei conținute în documen
tele celui de al doilea Congres al partidului, în 
Directivele planului cincinal.

Să cunoaștem bine perspectivele care ne așteaptă, 
studiind lucrările Congresului.

Un conducător înțelept — partidul comuniștilor, 
și un creator plin de forțe — poporul muncitor, 
merg împreună în întîmpinarea viitorului.

Visurile pot zbura departe, cînd au aripi de rea
litate.

Munca noastră, a tuturor, să fie atît de rod
nică, încît peste cinci ani să putem coborî cu 
mîndrie scările largi de marmură ale noului Tea
tru Național care se va construi în București, 
venind de la festivitatea în 
înfăptuirii Republicii Populare

Să contribuie această muncă 
forțelor păcii, astfel ca nimeni 
șă ne turbure de la creația și

Cei cinci ani ce vin sînt primul cincinal în care 
R.P.R. își va face auzit glasul la Organizația Na
țiunilor Unite. Va răsuna în acest glas ecoul con
strucției noastre, convingerea că popoarele se pot 
înțelege.

Vom fi șl mai fericiți peste 5 ani șl la sărbăto
rirea noului an, ținută sub luminile becurilor in
candescente de energia venită de la Bicaz, îmbră- 
cați în vestminte noi, din noile fibre — cea mai 
bună lină și mătase, vom putea ciocni cu bucurie, 
în cinstea celui de al treilea cincinal al patriei, 
paharele pline.

Și nu cumva atunci să lipsească reprezentanții 
televiziunii românești de la momentul cel mai de 
seamă, deodată cu ciocnirile de pahare și cu să
rutările de An Nou — de la strîngerea de mînă 
dintre două cincinale.

cinstea aniversării 
Române.
rodnică la întărirea 
să nu îndrăznească 
visurile noastre.

FILIP CERBII

ANILOR
PERSPECTIVA

Producția industriei chimice va crește de 2,5—3 ori față 
de 1955.

1
II

Cu ajutorul U.R.S.S. la noi va funcționa un reactor atomic 
de 2000 kW.

Cărbunele se va extrage nu numai in mine, dar și la lumina 
zilei.

CALISTRAT și F. POPA

Sectorul socialist va fi precumpănitor in agricultură ; aceasta 
va contribui la sporirea producției de cereale pînă la 15.000.000 

tone anual.

Ilustrații : A.

Vor H produse 3.700 autobuse, 48.000 autocamioane $1 primele locomotive Diesel.



£ Cerința poporului francez:
* front popular ★ Bilanțul 
£ jalnic al diplomației britanice
* * O grevă de mare

Mareșalul Slesser 
se joaca cu focul

DUSSELDORF 6 (Agerpres). — Cu prile
jul unei întruniri care a avut loc la Dussel- 
dorf (Germania occidentală), mareșalul bri
tanic al aerului, Slesser, a declarat, referin
du-se la victoria repurtată de Partidul Co
munist Francez în alegerile parlamentare 
din 2 ianuarie, că „rezultatele alegerilor din 
această țară impun accelerarea constituirii 
diviziilor vest-germane din cadrul N.A.T.O. 
(Uniunea Atlanticului de Nord)".

Pe belicosul mareșal britanic al aerului îl 
îngrijorează nu numai succesele repurtate de 
forțele progresiste din Franța, ci și puterni
cul curent de opinie din Anglia care cere cu 
hotărîre interzicerea armelor de exterminare 
în masă și realizarea unui acord cu privire 
la dezarmare. Slesser a declarat că este 
„primejdios faptul că în urma conferinței 
de la Geneva a șefilor guvernelor celor pa
tru puteri, opinia publică engleză a cerut li
mitarea folosirii armei atomice, iar membrii 
camerei Comunelor au prezentat o propunere 
cu privire la reducerea serviciului militar în 
Anglia".Nu este de dorit și nu corespunde 
intereselor noastre, a spus el, ca bomba a- 
tomică să fie folosită doar pe front: dimpo
trivă, trebuie să ne hotărîm să folosim bomba 
atomică și armele chimice și împotriva ora
șelor și centrelor populate“.

în ceea ce privește perspectivele pe care 
un război atomic le-ar avea pentru Germania 
occidentală, ■ mareșalul Slesser a promis cu 
cinism auditorilor săi germani că în cazul 
unui război „Germania occidentală va fi 
transformată într-un pustiu radio-activ“.

55.000 muncitori americani în grevă 
de aproape trei luni

NEW YORK 6 (Agerpres). — De aproape trei luni de zile continuă greva 
muncitorilor de la 40 de uzine ale societății„Westinghouse Electric Corporation". La 
grevă participă 55.000 de muncitori.

După cum s-a mai anunțat, greva a fost declarată din cauză că societatea a 
introdus în întreprinderi un sistem de muncă pină la istovire complectă, intențio
nează să micșoreze salariile cu 20%, să concedieze un număr de muncitori, să mic
șoreze tarifele de salarizare a muncitorilor calificați.
Pentru a-i determina pe muncitori să în

ceteze greva, societatea a recurs la tot fe
lul de provocări, a declarat lock-out. Socie
tatea a acuzat sindicatul muncitorilor din 
industria electrotehnică că a împiedicat 
livrarea unor instalații cerute de comisia 
pentru energia atomică, că pichetele de 
grevă au dezlănțuit o „răscoală“, că mun
citorii „au deteriorat“ mașinile. Agenții pa
tronilor au provocat incidente sîngeroase 
pentru a-i compromite pe greviști.

Acuzațiile calomnioase ale patronilor au 
fost demascate în fața instanțelor judecăto
rești de către reprezentanții sindicatelor.

Eșuînd în încercările sale de a-i intimida 
pe muncitori, administrația societății a 
anunțat în cele din urmă că muncitorii care 
vor dori să reia lucrul vor primi pînă la 
dublul salariului lor anterior și vor putea 
părăsi locul de muncă oricînd doresc.

încercările administrației de a sparge 
unitatea greviștilor au dat greș, greva con- 
tinuînd cu aceeași intensitate.

Numeroase sindicate au declarat că se 
solidarizează cu muncitorii greviști de la 
societatea „Westinghouse Electric Corpora
tion“. Comitetul sindical unit din regiunea 
Delaware, reprezentînd 15 organizații sin
dicale, a publicat o declarație • în ziarul

Eșecuri care prevestesc alte eșecuri

local, în care arată că sprijină greva. Con
siliul sindical central, reprezentînd 20 de 
organizații ale Federației Americane a Mun
cii, a publicat de asemenea o declarație prin 
care sprijină greva.

La o serie de întreprinderi din diferite ra
muri ale industriei, muncitorii au asigurat 
greviștilor servicii provizorii, în decursul 
întregii perioade a grevei.

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

Un deputat libanez despre 
influența politicii sovietice
BEIRUT 6 (Agerpres). — Referindu-se la 

tratativele dintre guvernul Libanului și re
prezentanții societății „Irak Petroleum Com- 
pany" în chestiunea majorării taxelor pentru 
trecerea conductelor de petrol pe teritoriul 

(Libanului, Abdullah Hadj — deputat în par
lamentul libanez, a declarat corespondentu
lui ziarului „Telegraph" că societățile petro
lifere sînt nevoite să recunoască drepturile 
legitime ale Libanului. „Fără poziția nobilă 
a Uniunii Sovietice și sprijinul activ acor
dat de ea arabilor, a spus Abdullah Hadj, 
societățile petrolifere ar fi ignorat fără în
doială interesele și drepturile arabilor“. 
Țoate drepturile și avantajele pe care le ob
țin statele arabe din partea occidentalilor, 
sînt un rezultat al faptului că Uniunea So
vietică este gata să dea ajutor arabilor“.

Unitatea tuturor forțelor 
de stingă

— cerută de masele largi din Franța
PARIS. — Corespondentul Agerpres 

transmite: Masele largi ale poporului fran
cez, doresc unitatea tuturor forțelor de 
stingă. In întreaga Franță, poporul care 
sărbătorește marea victorie obținută de Par
tidul Comunist în alegerile din 2 ianuarie, 
se exprimă cu hotărîre în favoarea consti
tuirii unui nou front popular.

In localitatea Gueret din departamentul 
Creuse, muncitorii de la toate întreprinderile 
și șantierele au întrerupt la 5 ianuarie lu
crul pentru a participa la un mare miting 
organizat în cinstea victoriei în alegeri a 
Partidului Comunist.

La oficiile poștale șt la centrala telefonică 
din Paris marea majoritate a salariaților 
și-au pus semnătura pe o petiție adresată 
partidelor comunist, socialist și radical. In 
petiție se cere conducătorilor acestor partide 
să înceapă tratative in vederea constituirii 
unui front popular.

Muncitorii de la regia autonomă a trans
porturilor pariziene (Metro și autobuse) au 
constituit un comitet de front popular care 
a adresat o scrisoare partidelor comunist, 
Socialist și radical cerindu-le să respecte 
voința alegătorilor și să ia inițiativa con
stituirii unui guvern de stingă.

La uzinele „Renault“ din Paris muncitorii 
au semnat în marea lor majoritate o petiție 
cerînd formarea în cadrul noii Adunări Na
ționale a unei majorități cu adevărat de 
stînga.

Manifestații în favoarea constituirii unui 
guvern de front popular au mai avut loc în 
orașele Lyon și Marsilia, în departamentul 
Meurthe et Moselle, și în departamentul 
Moselle.

Mesajul președintelui Eisenhower
WASHINGTON 6 (Agerpres)'. — Mesa

jul tradițional al președintelui Eisenhower 
„Cu privire la starea Uniunii“ citit ieri în 
Congres, cuprinde o apreciere a activității 
interne și a politicii externe a guvernului. 
In mesaj se repetă cunoscutele pretenții la 
„rolul conducător“ al S.U.A. în lume și o 
serie de afirmații cu privire la „răspunderea 
S.U.A. în fața lumii“.

Mesajul afirmă că politica și acțiunile 
S.U.A. „ar fi îndreptate spre realizarea păcii 
pentru toate țările în condițiile echității“. 
Dar în centrul mesajului se află programul 
militar și planurile militare ale guvernului 
a.supra cărora președintele revine în repetate 
rînduri.

Subliniind importanța conferinței de la 
Geneva a șefilor guvernelor celor patru pu
teri la care „toți au fost de acord că războ
iul nuclear ar fi un dezastru insuportabil 
care nu trebuie îngăduit“. Eisenhower sus
ține apoi că conferința de la Geneva a mi
niștrilor Afacerilor Externe din noiembrie 
nu s-a soldat cu un succes, chipurile, din 
cauza Uniunii Sovietice.

Infățișînd în mod preconceput politica de 
pace a guvernului sovietic îndreptată spre 
slăbirea încordării internaționale, președin
tele S.U.A. încearcă din nou să sperie po
poarele cu primejdia inexistentă din partea 
„comunismului sovietic și chinez“.

Mesajul este de fapt un îndemn la conti
nuarea cursei înarmărilor, la menținerea 
„sistemului“ de blocuri militare, discreditat 
în ochii popoarelor, care nu poate duce la 
soluționarea problemelor internaționale de 
actualitate.

Ocupîndu-se de problema dezarmării care, 
după cum a spus președintele, în ultimul 
an „a trecut în dpmen’ul măsurilor politice 
practice“. Eisenhower nici măcar nu a amin
tit de sarcina reducerii armamentelor și for
țelor armate și interzicerii armelor atomice 
și Cu hidrogen. El s-a ocupat exclusiv de 
problema controlului și mai ales de propu
nerea de a faoe schimb de informații mili-

tare cu U.R.S.S. și de fotografierea reciproci 
din avion.

Mesajul cere însă „menținerea potenția
lului de război“ al S.U.A. și al aliaților loT 
și cheamă la „unitate politică“.

In mesaj se cere de asemenea „menține
rea și întărirea programului de asigurare a 
securității mutuale“ adică sistemul de pacte 
și alianțe militare create de S.U.A. „în re
giunile mai puțin dezvoltate“. In acest scop 
președintele propune să se asigure partene
rilor S.U.A. din străinătate „un ajutor eco
nomic de lungă durată“.

Ocupîndu-se de starea armamentelor din 
S.U.A. Eisenhower consacră un loc de sea
mă diferitelor tipuri noi de arme „inclusiv 
arme atomice noi", producției „celor mai 
moderne avioane“ și lucrărilor de creare a 
„proiectilelor dirijate cu o mare rază de 
acțiune“.

Mesajul apreciază situația economiei ame
ricane ca foarte înfloritoare. Președintele 
S.U.A. recunoaște însă că veniturile popu
lației agricole „au scăzut, nu au crescut“. 
Fermierii, se spune în mesaj, s-au pomenit 
„între două pietre de moară — pe deoparte 
creșterea costului producției, iar pe de altă 
parte scăderea prețurilor“.

In mesaj se vorbește despre necesitatea 
elaborării unui program de ajutorare a „re
giunilor industriale lovite de criză“ unda 
există „pungi de șomaj cronic“.

In ultima parte a cuvîntării, referindu-se 
la problemele interne, Eisenhower a semna
lat „împrejurarea alarmantă" care constă în 
aceea cș „în unele localități se afirmă cu 
persistență că cetățenii negri sînt lipsiți de 
drepul de vot și, în afară de aceasta, sînt 
supuși unei presiuni economice cu nimio 
justificate“.

După cum relatează agenția Associated 
press, membrii democrați ai Congresului 
S.U.A. critică mesajul președintelui Eisen
hower în privința problemelor agricolă, fis
cală, a ajutorului pentru străinătate șî a 
altor măsuri.

Sezonul

LONDRA 6 (Agerpres)'. — La 5 ianuarie 
s-a încheiat conferința de la Londra a re
prezentanților diplomatici englezi în Orien
tul Mijlociu, care a durat două zile.

Comentariile presei burgheze consacrate 
lucrărilor acestei' conferințe denotă îngrijo
rare față de scăderea prestigiului Angliei 
în această regiune, căreia ea îi atribuie o 
importanță excepțională. „News Chronicle“ 
recunoaște că în spatele tuturor manevrelor 
întreprinse de diplomația engleză ..se ascun
de cea mai realistă luptă a timpurilor noas
tre — lupta pentru cele mai mari rezerve de 
petrol din lume“. „News Chronicle" apre
ciază în termeni extrem de sumbri rezulta
tele activității diplomatice a Angliei în O- 
rientul Mijlociu, declarînd că ambasadorii 
englezi au venit la Londra pentru a discuta 
cu ministrul Afacerilor Externe englez „des
pre o regiune unde soarele luminează deja 
osemintele diplomației engleze și unde se 
prevăd noi jertfe și mai mari, dacă nu se 
va elabora o tactică nouă“.

Judecind după relatările presei, la această 
conferință un loc de seamă l-a ocupat o 
problemă care îngrijorează anumite cercuri 
engleze, și anume : popularitatea din ce în 
ce mai mare în rîndurile popoarelor din 
Orientul Mijlociu a politicii duse de Uniu
nea Sovietică — politică de colaborare paș
nică și de întărire a legăturilor economice si 
culturale, bazată pe respectarea independen
ței și suveranității tuturor țărilor

Presa burgheză cere să se elaboreze ca 
„contramăsură“ o politică comună anglo-a- 
mericană.

Comentatorul diplomatic al ziarului „Ti- 
mes“ privește însă cu pesimism perspecti
vele unei asemenea politici comune. El a- 
mintește că „în trecut nu era întotdeauna 
ușor să se ajungă la o politică anglo-ame- 
ricană coordonată“ și pentru a explica acest 
lucru el menționează „ciocnirea de interese“ 
dintre societățile petrolifere engleze și cele 
americane.

Sezonul de schi din acest an se inaugu
rează sîmbătă pe pîrtiile stațiunii de spor
turi de iarnă Poiana Stalin. Aici se va des
fășura timp de două zile concursul pentru 
„Cupa Poiana“, organizat de comisia cen
trală de schi în colaborare cu C.C.A. La 
startul probelor de slalom special și fond, 
rezervate bărbaților și femeilor, vor fi pre-

zenți unii dintre cei mal valoroși schiori 
din țară în frunte cu M. Bîră (C.C.A.), R. 
Scirneciu (C.C.A.), N. Bîrsan (Dinamo), I. 
Letcă (Dinamo), Gh. Olteanu (Dinamo), M. 
Crăciun (C.CA.) și alții.

In prezent, la Poiana Stalin grosimea ză
pezii atinge 20 cm. în urma ninsorii căzute 
în ultimele două zile.

La Bonn se pregătește interzicerea Partidului Comunist din Germania
BONN 6 (Agerpres). — După cum anunță 

agenția A.D.N., într-un articol publicat de 
serviciul de presă al Uniunii creștin-demo- 
erate (partidul lui Adenauer) „Deutschland- 
Union-Dienst“, Schroeder, ministrul de In
terne al R.F. Germane a cerut din nou să se 
intensifice acțiunile împotriva P.C.G. In 
acest scop Schroeder cere ca Tribunalul Fe
deral să ia măsuri pentru terminarea ne- 
tntîrziată a procesului intentat P.C.G. Minis
trul de interne de la Bonn se arată îndeo
sebi îngrijorat de marile succese înregistrate

de P.C.G. în ultimile alegeri de comitete în 
întreprinderile vest-germane. „Aceasta con
stituie o dovadă că P.C.G. n-a fost învins", 
a declarat cu îngrijorare Schroeder. Această 
declarație a Ministrului de Interne vest- 
german a fost făcută la un interval de trei 
zile după ce tot el a cerut măsuri energice 
împotriva comuniștilor vest-germani.

Presa arată că un alt membru al guver
nului de la Bonn, secretarul de stat von 
Lex, a cerut și el Tribunalului federal inter
zicerea P.C.G.

Motociclistul este egiptean, motocicleta este cehoslovacă... Clișeul a fost făcut la 
Cairo în timpul expoziției economice a R. Cehoslovace. Cu acest prilej, vizitatorii egip
teni, împreună cu tehnicienii cehoslovaci, au putut să se plimbe pe motociclete — ale 
căror modele erau expuse. Motocicletele cehoslovace și-au cîștigat un bun renume și în 
Egipt...
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Boxerii romîni participa la Olimpiada
Comisia centrală de box a alcătuit zilele 

trecute lotul boxerilor romîni pentru Jocurile 
Olimpice de la Melbourne. Lotul este alcă
tuit din maestrul emerit al sportului Gh. 
Fiat, maeștrii sportului E. Mărgărit, M. Do-

brescu, D. Ciobotaru, Fr. Ambruș, N. Linca 
și din tinerii boxeri C. Dumitrescu și Gh. 
Negrea. Pregătirile pugiliștilor noștri în 
vederea Olimpiadei se vor face sub condu
cerea antrenorilor M. Doculescu și A. Wein
traub.

Cupa „30 Decembrie" la hochei
Joi s-a desfășurat la Miercurea Ciuc pe 

patinoarul „Avîntul“, finala competiției de 
hochei pe gheață pentru cupa „30 Decem
brie“ în care s-au întîlnit echipele C.C.A., 
campiona țării și Avîntul-Miercurea Ciuc.

Aproape 3000 de spectatori au urmărit a- 
ceastă partidă în care hocheiștii bucureșteni, 
mai buni în atac, au obținut victoria cu sco
rul de 6-3 (1-1; 1-1; 4-1). Punctele echipei 
militare au fost realizate de Csaka (2), Lo- 
rincz, Flamaropol, Peter și Zografi. Pentru

localnici au înscris Ferenczf, Szabo și Co 
vaci.

La Miercurea Ciuc se vor disputa sîmbătă 
primele întîlniri din seria a Il-a a campiona
tului de hochei pe gheață al R.P.R Participă 
echipele Avîntul-Miercurea Ciuc, Știința. 
Cluj, Progresul-Gheorghieni și Flamura Ro- 
șie-Sighișoara. In prezent la Miercurea Ciuc 
temperatura este de minus 6 grade iar starea 
gheței este proprice pentru desfășurarea me
ciurilor.
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In ziua de 19 ianuarie — dacă socialiștii 
nu vor cere o convocare mai rapidă, după 
cum au spus — în palatul Bourbon se va 
întruni pentru prima oară Adunarea Națio
nală franceză în noua componență. Pînă a- 
tunel, guvernul Faure va gira treburile cu
rente. Cabinetul, in fapt demisionat, era să 
intre... în criză. Trei miniștri, generalul Bil- 
lotte, ministru Apărării Naționale, Chamant, 
secretar de stat la Afacerile Externe și Le- 
canuet, secretar de stat la Președinția Con
siliului de Miniștri au vrut să-și părăsească 
posturile deoarece n-au mai fost aleși 
în noua Adunare. Ei își vor păstra însă func
țiile pînă la apropiata demisie colectivă a 
guvernului, știre comunicată deunăzi la 
sftrșitul unui Consiliu de Miniștri desfășu
rat sub președinția lui René Coty.

La întrunirea noii Adunări se va lămuri 
dacă oamenii lui Mendès-France și Faure 
se vor așeza împreună în spațiul rezervat 
radical-socialiștilor sau se vor prezenta ca 
doi șefi cu două gru
puri distincte, se va re
zolva și problema locu
rilor pe care le vor 
ocupa partizanii lui 
Pierre Poujade (fapt 
nu lipsit de interes, 
vor avea loc probabil 
unele grupări și regru
pări pe băncile parti
delor de dreapta și centru — dreapta, șl, în 
sfîrșit, va fi ales biroul Adunării, ceea ce va 
constitui o indicație asupra raportului de 
forțe dintre partide. Dacă acestea sînt aspec
te mai puțin însemnate, este adevărat, nu 
lipsite de semnificație politică, marea între
bare care planează asupra vieții publice 
franceze, și nu numai franceze, este: cine va 
constitui noul guvern, ce formații politice va 
cuprinde? Se fac cele mai diferite presu
puneri, se dau sfaturi, declarații, articole de 
gazetă. Pînă acum nimic nu e sigur în afara 
unei singure chestiuni asupra căreia există 
un acord general : viitorul guvern va fi for
mat din reprezentanții mai multor partide, 
dat fiind că nici o grupare politică nu dis
pune de mandatele parlamentare necesare 
pentru a forma o majoritate. Ba mai mult. 
Nici una din coalițiile formate în timpul a- 
legerilor (Faure, Pinay, M.R.P. sau Men- 
dés-France, socialiștii) nu va putea guverna 
Singură, fără sprijinul altor partide.

Citind acestea, cineva s-ar putea întreba : 
la ce perioadă se referă cele spuse mai sus, 
la cea dinainte de alegeri? Nedumerirea e 
justificată. Căci aceleași calcule se făceau 
și în urmă cu cîteva luni. Desigur ele ar

putea fi valabile și .azi dacă (acest inevita
bil dacă) rezultatul alegerilor ar fi confir
mat diferitele combinații ministeriale din 
ultimii ani, cu programe ce se asemănau ca 
două picături de apă.

Dar cifrele care indică, fiț/’ă putință de 
echivoc, voința alegătorilor arată că aceștia 
au votat pentru acele partide ce au atacat 
actuala politică a coaliției guvernamentale 
și în primul rlnd pentru Partidul Comunist 
(care a obținut 151 mandate), împotriva for
țelor de dreapta coalizate în jurul lui Faure 
și Pinay.

Normal ar fi deci, ca accepttnd propune
rea Partidului Comunist, cea mai puternică 
grupare politică prin numărul voturilor pri
mite și al deputaților, forțele de stînga, șl 
în primul rînd socialiștii, să formeze un front 
popular. Aceasta este și voința alegătorilor 
ce se manifestă cu putere, in aceste zile, 
prin numeroase mitinguri și manifestații. 
Frontul popular ar avea și majoritate su

conizînd o largă uniune merglnd de la so
cialiști la moderați... (relatare „France Pre- 
sse' a unei declarații făcută de Faure).

Aceasta o spune un om ce a ieșit zdrun
cinat din alegeri și căruia i-ar conveni o 
alianță cu socialiștii. Dar aceștia ca și Men
des-France nu-și pot părăsi așa de repede 
cărțile electorale. Ei caută să pozeze în oa
meni de stînga, așa că după un dejun co
pios care a avut loc joi la locuința unui 
prieten comun, Guy Mollet și Mendis- 
France au declarat, că refuză alianța cu 
Faure și sînt gata să meargă împreună 
„pînă la răspunderile guvernamentale". Pro
babil că aceștia au în vedere sprijinul mici
lor grupări din Adunare care merg în coada 
unuia sau altuia din marile partide, iar apoi 
se pretează la tot felul de jocuri ajungînd 
uneori să arbitreze situația în Adunare.

De asemenea nu se știe cit de solid sînt 
constituite cele două grupări radical- socia
liste opuse care s-ar putea să-și dea reci

NU PRIN DOZĂRI FARMACEUTICE 
SE REZOLVĂ PROBLEME POLITICE!
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ficientă în Adunare pentru a putea ține în 
frîu grupările de dreapta, astăzi coalizate.

In fapt lucrurile se petrec altfel. La Pa
ris, s-au ivit farmaciști ai politicii. Imitînd 
pe discipolii lui Esculap aceștia și-au găsit 
o meserie: Cred că Adunarea Națională 
franceză e un fel de mo jar în care amesteci 
diferite doze de „nuanțe politice", pisezi și 
iese un președinte de consiliu .Aceasta nu e 
o fantezie, căci „France-Press-ul" transmite 
cu toată seriozitatea: „Noua majoritate gu
vernamentală va trebui constituită prin do
zări savante“... Dar cum ? Făcînd apel la 
un catalizator care să combine două ele
mente care nu intră in reacție sau, în lim
bajul politic, „este vorba de marele conflict 
care a izbucnit la începutul campaniei elec
torale între premierul radical Faure și pre
decesorul său, tot radical, Pierre Mendes- 
France. Unii observatori cred că acești doi 
oameni politici ar putea fi conciliați de un 
socialist“, (France-Presse) acesta avînd 
tocmai rolul catalizatorului.

Dar, această situație nu pare a fi cel mai 
indicat dozaj. Nu pentru că s-ar îmbolnăvi 
vreunul din adversari, în fapt între ei nu 
există divergențe de principiu după cum a 
constatat Faure care a spus că intre Frontul 
Republican al lui Mendes-France și majori
tatea din Adunare dizolvată (grupul Faure, 
Pinay, M.R.P., N.R.) nu există o poziție rea
lă cu privire la problemele mari... el pre-

proc voturi. Un mare semn de întrebare îl 
constituie cei 54 de deputați poujadiști, căci 
șeful lor declara agenției „United Press": 
„Nu putem ști cum vom acționa în cadrul 
Adunării Naționale înainte de a cunoaște 
pozițiile celorlalte partide".

Desigur se mai pot face tot felul de a- 
mestecuri, cu deputați așezați în general 
înspre centrul Adunării, cu o oarecare încli
nație spre stînga, astfel ca să se constituie 
o majoritate.

Totul nu este însă culoarea mai închisă 
sau mai deschisă, învîrtindu-se în jurul 
aceleași nuanțe, căci votul alegătorilor fran
cezi a indicat clar dorința de schimbare în 
politica internă și externă.

Repercusiunile alegerilor din Franța nu 
se limitează la o mai mare greutate în „do
zarea guvernamentală“ ci consecințele sînt 
mult mai largi.

Franța este una din marile puteri partici
pante la N.A.T.O. — baza politicii ameri
cane în Europa, părintele celorlalte alianțe 
militare occidentale. De ratificarea Franței 
au deoins. în ultima instanță acordurile de 
la Paris. Ori acum această politică este 
condamnată. „împreună cu recentele eveni
mente din Africa franceză de nord, rezul
tatele alegerilor generale din Franța zgu
duie din temelii structura apărării europene 
a N.A.T.O. „scrie influentul ziar american 
„New York Herald Tribune". S-ar mai putea 
adăuga conflictul greco-turc, evenimentele

sîngeroase din Cipru ca și poziția unor țări 
scandinave, înclinate azi să vadă avanta
jele neutralității, natural sub o formă speci
fică situației lor actuale; toate acestea, 
după eforturile deosebite depuse de diplo
mația americană spre consolidarea pozițiilor 
în Europa, în special prin nașterea unei 
noi forțe agresive, Wehrmachtul. Ori, după 
cum scrie ziarul englez „Daily Express“ vo
tul poporului francez arată că acesta res
pinge reînarmarea Germaniei occidentale 
dînd „o lecție aspră occidentului“. In fața 
acestei situații, din America au început să 
se audă strigăte cerînd „revizuirea strate
giei occidentale în Europa" („New York 
Herald Tribune") sau cu alte cuvinte întă
rirea forțelor armate ale Bonn-ului, „Franța 
a intrat in încurcătură“ („New York Times") 
etc., etc...

Dar, asemenea amenințări și aprecieri 
s-au mai auzit și după alegerile din 1951 și 
după respingerea proiectului „comunității 

defensive europene". 
Așa că ele nu dovedesc 
decit, neputința diplo
mației americane, dat 
fiind linia ei politică 
agresivă de a se adap
ta situației, de a răs
punde dorinței de pace 
și independență națio
nală a popoarelor Eu

ropei occidentale.
Acestea sînt cîteva aspecte imediate ale 

problemei, dar altele se vor ivi mai tîrziu, 
de exemplu, la sftrșitul acestui an, în no
iembrie 1956 la alte alegeri, cele preziden
țiale din S.U.A., cind desigur partidul de
mocrat va bate moneda în legătură cu eșecu
rile administrației republicane în unele 
chestiuni internaționale. Chiar de pe acum 
alegerile din Franța își spun cuvîntul, de
mocrații cerînd reducerea sau dacă nu. men
ținerea cuantumului actual al alocațiilor 
pentru străinătate.

Așa că, finind seama numai de aceste 
cîteva consecințe ale alegerilor din Franța 
devine clar că aci nu este vorba de „un do
zaj" abil in alegerea miniștrilor, de un gu
vern sau altul, ci de viitoarea politică fran
ceză.

In orice caz, în Adunarea Națională depu
tății comuniști vor avea un cuvînt greu, dat 
fiind că încă înainte de aceste alegeri, cind 
P.C.F. avea 95 de deputați, fusese spartă 
izolarea în care au încercat partidele bur
gheze să mențină grupul parlamentar comu
nist.

In concluzie trebuie reținut că în stnul 
poporului francez s-au consolidat și s-au 
lărgit forțele de stînga, forțe conștiente șt 
care nu vor putea fi manevrate după gus
turile și dorințele monopoliștilor de pe cele 
două maluri ale Oceanului Atlantic.
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Plecarea unor delegați 
care au participat la lucrările 

celui de al II-lea Congres 
al P. M. R.

Vineri dimineața, delegatul Partidului 
Comunist din Norvegia, tovarășul Gotfred 
Holvold lohan, membru al Conducerii Cen
trale a partidului, deputat, care a participat 
ca invitat la lucrările celui de al 2-lea Con
gres al P.M.R., a părăsit Capitala.
J.a plecare, pe aeroportul Băneasa, tova

rășul Gotfred Holvold lohan a fost salutat 
de tovarășii : D. Coliu, Carol Loncear, T. Ru- 
denco, Șt. Deutch și alții.

★
In aceeași dimineață a părăsit Capitala 

delegatul Partidului Comunist din Argen
tina, tovarășul Benito Marianetti, membru 
al Comitetului Central al Partidului Comu
nist din Argentina.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, tova
rășul Benito Marianetti a fost salutat de 
tovarășii : Pavel Daju, Ilie Verdeț, Ilie Dă- 
noiu și alții.

A apărut în limbile: rusă, romînă, 
franceză, germană, engleză și spaniolă 

„Pentru pace trainică, 
pentru

democrație populară V*
București. Organ al Biroului Informativ 
al Partidelor comuniste și muncitorești
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cuprinde:

ARTICOL DE FOND: — Tn numele pă
cii și prieteniei popoarelor.

* * * — Cuvîntarea de Anul Nou a to
varășului K. E. Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

* * * — Declarația lui N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., cu prilejul Anului Nou.

* * * — Răspunsurile lui N. A. Bulga
nin, președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., la întrebările lui C. 
Shutt, directorul Biroului din Washing
ton al Societății de televiziune „Tele- 
news“.

* * * — Sărbătorirea celei de a 80-a 
aniversări a tovarășului Wilhelm Pieck 
președintele R.D.G. — Ședința festivă 
de la Berlin. Cuvîntarea lui W. Ul- 
bricht. Cuvîntarea lui Otto Grotewohl. 
Cuvîntarea lui K. E. Voroșilov. Cuvîn- 
tarea lui Ciu De.

CHIVU STOICA — Despre directivele 
cu privire la cel de al doilea plan cin
cinal de dezvoltare a economiei națio
nale a Republicii Populare Romîne pe 
anii 1956—1960.

LEO FIGUERES — O mare victorie 
a poporului Franței.

* * * — Un puternic glas de protest 
popular. Opinia publica progresistă res
pinge cu hotărîre tentativele S.U.A. de 
a se amesteca în treburile țărilor de 
democrație populară.

BENITO MARIANETTI — Critică și bi
bliografie. Un manual prețios pentru 
comuniștii din Argentina.

JAN MAREK — Note politice. Militariș- 
tii se grăbesc.

De vînzare la toate librăriile, chioșcurile 
și debitele O.C.L.
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SPECTACOLELE DE AZI
TEATRE: Teatrul de Operă și Balet al 

R.P.R. : Rigoletto; Teatrul de Stat de Ope
retă: Liliacul; Național „I. L. Caragiale" 
(Studio) Gaițele; Armatei (Magheru): Ma- 
șenka; Armatei (13 Sept.) Nunta lui Figaro; 
Municipal: Doamna Calafova; Tineretului: 
Ani de pribegie; Studioul actorului de film 
„C. Nottara“: Mincinosul; Muncitoresc CFR 
(Giulești): Jocul dragostei și al întîmplării; 
Ansamblul de Estradă: Cer cuvîntul; Circul 
de Stat; (orele 16.00): Vacanța lui Nicușor 
(orele 20.30): Arta manejului.

CINEMATOGRAFE: Patria, înfrățirea 
între popoare, Elena Pavel, 8 Martie: Stele 
pe aripi; Republica, București, Gh. Doja,

Libertății: Alarmă în munți; complectare; 
Șurubul lui Marinică ; Magheru, I. C. Frimu: 
Jan Huss, Maxim Gorki, Timpuri Noi: 
Spectacol^ de varietăți; Povestea unei să-< 
niuțe; Năzdrăvăniile unei păpuși; Lumina, 
Popular : Vînătoarea de crabi, Central, Olga 
Bancic, V. Alecsandri: Giuseppe Verdi; Fiii-* 
mon Sîrbu: S-au cunoscut într-o trăsură; 
Victoria, Al. Sahia : Domnișoara de Scuderi; 
Tineretului: Bancnota de 1.000.000 de lira 
sterline; Al. Popov; Lecția vieții: Grivița i 
Fanfan la Tulipe; Vasile Roaită: Portul din 
nord; Cultural: Maclovia ; Unirea : Arlberg* 
Express; București, oraș înflorit; C. David*t 
Tăunul. a
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