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TEHNICA Proletari din toate țările^ unifl-vfil

deălăuzindu-se în opera 
construire a socialismului după 
învățătura leninistă, partidul 
guvernul nostru acordă o 
tenție deosebită dezvoltării 
precădere a industriei grele 
pivotul ei, industria construc- 

toare de mașini, in anii primului cinci- 
A nai au apărut în țara noastră noi ra- 
>> muri industriale. Producția de utilaj pe- 
y trolifer, de utilaj minier, de utilaj ener- 
X getic, de tractoare șl mașini agricole, 
>> producția de camioane, sectoare noi ale 
>? industriei chimice, extractive, de minereu, 
K de uraniu, constituie o mîndrie a patriei 
>> noastre. In anii 1948-1955, numai în in- 
7 dustria constructoare de mașini au fost 
X puse în fabricație un număr de citeva 
>> sute de mașini și aparate noi. Volumul 
x producției industriale în 1955 a fost de 2,9 
x ori mai mare decît în anul 1938 și de 
>> 3,4 ori mai mare decît în 1948. Odată cu 
X dezvoltarea industriei, în fabrici și uzine, 
X pe timpurile petrolifere și în mine, pe 
>’ ogoarele patriei noastre, își face loc tot 
>> mai mult tehnica nouă, Înaintată. 
y Directivele Congresului al Il-lea al 
X P.M.R. cu privire la cel de-al doilea plan 
» cincinal, prevăd o mărire a productivi- 
’? tății muncii în industrie cu cel puțin 
X 45-50 la sută, ca și faptul că producția 
>> industrială va spori pe seama creșterii 
? productivității muncii în proporție de cel 
>\ puțin 75-80 la sută.
x In cel de-al doilea plan cincinal se 
X prevede că creșterea capacităților de pro- 
> ducție se va face în special pe baza re- 
x utilării întreprinderilor principale la ni- 
X velul tehnicii celei mai noi, prin dezvolta- 
’> rea și reconstruirea unor întreprinderi, 
x iar construirea de noi unități va fn- 

cepe numai în măsura în care sporul de 
>) capacitate obținut pe aceste căi va fi in- 
x suficient.
X Dezvoltarea economiei naționale în cel 
? de-al doilea plan cincinal se va înfăptui 
X pe calea introducerii tehnicii noi în toate 
>> ramurile economiei, în scopul ridicării 
x productivității muncii, reducerii prețului 
X de cost și al îmbunătățirii calității pro- 
>> duselor.
x Tehnica nouă din întreprinderile noa- 
>> stre constituie o forță imensă tn mersul 
x nostru înainte, un ajutor însemnat în 
X lupta pentru creșterea permanentă a pro- 
>> ductivității muncii.
$ Ridicarea productivității muncii pe baza 
'1 folosirii din plin a tehnicii este una din 
? sarcinile de onoare pe care partidul și 
X guvernul le pun în fața celor ce mun- 
’> cesc. In raportul de activitate al C.C. al 
I1' P.M.R. prezentat de tovarășul Gh. Gheor- 

■ghiu-Dej la Congresul al Il-lea al parti
dului, se arată că productivitatea muncii 
poate și trebuie să facă salturi însemnate 
prin generalizarea metodelor avansate 
de muncă, prin folosirea deplină a utila
jului, prin întrebuințarea complectă a 
timpului de lucru, prin înlocuirea în pro
cesul tehnologic a ceea ce este învechit 
și introducerea cu hotărîre a tehnicii noi.

Tehnica nouă își poate da din plin 
roadele numai dacă este bine însușită și 

\ folosită.
Ș O condiție Însemnată în direcția folo- 
> sirii tehnicii noi o constituie ridicarea 
< permanentă a nivelului de calificare al 
L celor chemați s-o construiască și s-o mî- 
;> nuiască — masele de muncitori, tehni- 

cieni și ingineri — dintre care o parte 
ri importantă o constituie tineretul.
H în țara noastră se dezvoltă și mai mult 
X învățămîntul din școlile tehnice și medii 
>> tehnice, ca și învățămîntul tehnic supe- 
x rior. An de an industria noastră va primi 
X contigente noi de cadre tinere cu însem- 
>> nate cunoștințe, pe care să le pună în 
x slujba folosirii a tot ceea ce este nou, îna- 
X intat.
>> Ce poate fi mai înălțător decît să vezi 
7 că cu ajutorul cunoștințelor pe care le 
$ posezi ai dat azi la mașina la care lu- 
> crezi mai multe piese decît ieri, iar mîine 
? vei lăsa cu mult în urmă realizările ob- 
\ ținute azi ?
> în opera de ridicare a pregătirii pro- 

? fesionale, o deosebită importanță o pre- 
\ zintă acțiunea pornită din rîndurile gru- 
> pei sindicale nr. 19 de la uzinele „21 De
cembrie" din Capitală. Ajutorarea ce-
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în București
CONCERTE: în sala Patria, la ora 10,50 

dimineața —
Concertul orchestrei simfonice a Filarmo

nicei de Stat „George Enescu", dirijor Mir
cea Basarab. tn program: Simfonia în mi 
major „A Păcii“, de George Enacovici; con
certul în re minor pentru vioară și orchestră 
de Vieniavski — solist Banyak Kalmati, 
Budapesta și Rapsodia Albastră pentru pian 
și orchestră de Gershwin — solist Virgil 
Gheorghiu.

Concertul va fi transmis pe posturile noas
tre de radio pe programul I azi 8 ianuarie 
1956.

TEATRE: Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R. (orele 11): Călărețul de aramă (orele 
19,30) : Fidelio ; Teatrul de stat de operetă: 
(orele 10,30): Vînt de libertate, (orele 19,301 
Ana Lugoiana; Național „I. L. Caragiale‘‘ 
(Studio) (orele 10 dim. și 15): Trestiile de 
aur, (orele 19,30): O chestiune personală; 
Municipal (orele 10 dim.): Don Carlos, 
(orele 19,30): Arcul de Triumf; Tineretului 
(orele 10 dim. și 19,30): David Copperfield, 
(orele 15); Preludiu ; Armatei (Magheru) : 
(orele 10 dim.): Dragoste tîrzie, (orele 19,30) 
Invazia ; Armatei (13 sept.) (orele 10 dim.) : 
Avarul, (orele 19,30): Vlaicu Vodă; Studioul 
actorului de film „C. Nottara“ (orele 19,30): 
Nora; Muncitoresc C.F.R. (Giulești) (orele 
15): Chirița în provincie și Piatra din casă, 
(orele 19,30): Tania; Ansamblul de Estradă 
(Cal. Victoriei nr. 174): (orele 10 dim.): Cu 
dragostea nu-i de glumit, (orele 16): Călă
torie pe note, (orele 20): Cer cuvîntul. (Sala 
Dalles), (orele 18): Dansați cu noi; Țăndă
rică (Orfeu) (orele 17): Căluțul cocoșat, 
(Academiei): (orele II dim.): Moș Gerilă, 
(ore'e 17): Străjerul Mării; Circul de Stat 
(orele 16): 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 Gorkl, Timpuri Noi: 
Spectacol de varietăți; Povestea unei să
niuțe ; Năzdrăvăniile unei păpuși; Lumina, 
Popular: Vînătoarea de crabi; Central, Olga 
Bancic. V. Alecsandri: Giuseppe Verdi; Fili- 
mon Sîrbu: S-au cunoscut într-o trăsură; 
Victoria, Al. Sahia: Domnișoara de Scuderi; 
Tineretului: Bancnota de 1.000.000 de lire 
aterline; Al. Popovt Lecția vieții,

lor rămași în urmă spre a-i ridica la ni
velul de calificare ai fruntașilor, este o 
metodă bună care a dat roade însem
nate. Frecventarea cu regularitate a 
cursurilor de minim tehnic care funcțio
nează in mai multe Întreprinderi și însu
șirea complectă a cunoștințelor predate, 
înființarea de noi cursuri în care să fie 
antrenați cît mai mulți tineri din fabrici 
și uzine, vor face posibilă obținerea de 
noi succese în producție, vor face de ase
menea ca tineretul să se situeze printre 
fruntașii întreprinderilor.

Ridicarea permanentă a nivelului cu
noștințelor tehnice depinde în parte și de 
felul în care inginerii și tehnicienii în
drumă și ajută concret, zi de zi, cu răb
dare și perseverență, pe tinerii muncitori. 
Tinerii ingineri și tehnicieni trebuie să 
caute la rîndul lor să devină oameni 
culți, cu un bogat bagaj de cunoștințe 
tehnice. In acest fel, ei vor putea îndru
ma competent studiul cărților tehnice 
precum și frecventarea cabinetelor teh
nice și a cluburilor de către tineret.

Folosirea din plin a tehnicii solicită 
aplicarea în practică a tot ceea ce e nou, 
înaintat. Dacă ești strungar, Bîkov, Bort- 
kevici și Colesov te învață cum să faci 
ca mașina ta să dea 
multe piese, dacă ești 
oțelar sau miner, me
toda lui Matulineț și 
respectiv cea a grafi
cului ciclic, te ajută să 
lași cu mult în urmă 
rezultatele de azi.

Nu trebuie neglijată 
nici îngrijirea cu spi
rit de răspundere a 
utilajului asigurînd 
astfel folosirea depli
nă a acestuia. De fe
lul în care este între
buințată, de felul în 
care este îngrijită de
pinde prelungirea vie
ții mașinii, depinde 
în ultimă instanță fo
losirea întregii capa
cități de producție.

Mișcarea largă a ino
vatorilor are un cuvtnt 
hotărîtor în folosirea 
integrală a capacității 
utilajului. Cu ajutorul 
mistui Valeriu Voiculescu de la șantierul 
naval din Galați obține acum, in primele 
zile ale noului cincinal, o creștere a pro
ductivității muncii de peste 200 Ia sută, 
iar brigada condusă de utemistul Iile 
Popîrțan de la uzinele „I. C. Frimu" din 
Sinaia, alăturîndu-se acțiunii pornită in 
ttzină sub lozinca „Mașinile noastre pot 
da mai mult“, cu ajutorul unor dispozi
tive de prelucrare simultană a pieselor 
realizează în primele zile ale noului an 
cu 150 la sută mai multe produse peste 
plan.

Anul acesta — început de nou cinci
nal — acordarea unei atenții sporite fo
losirii din plin a tehnicii moderne de că
tre tineri, în scopul îndeplinirii în între
gime a sarcinilor de plan, trebuie să con
stituie și mai mult o preocupare a orga
nelor și organizațiilor U.T.M. Va fi con
siderată pozitivă activitatea depusă de 
acele comitete U.T.M. care se întrec nu 
în sporirea numărului de tabele cu tineri 
care — zice-se — aplică metode înain
tate de muncă, ci după rezultatele pe 
care tinerii le obțin într adevăr în pro
ducție.

Cel de-al doilea plan cincinal — la tra
ducerea căruia în viață participă întrea
ga clasă muncitoare, poporul nostru mun
citor, — prevede sarcini sporite. Tinere
tul, sprijinitor activ al luptei pentru 
creșterea producției și productivității 
muncii în vederea ridicării continue a 
nivelului de trai al celor ce muncesc, este 
dator să contribuie cu tot elanul său pen
tru a face ca mașinile și agregatele la 
care lucrează să dea tot mai multe pro
duse.

Folosind din plin tehnica, dezvoltînd-o 
și perfecționînd-o, tineretul poate da o 
contribuție tot mai temeinică la realiza
rea sarcinilor înscrise în cel de-al doilea 
plan cincinal, la întărirea și înflorirea 
patriei, la construirea vieții noastre din 
ce în ce mai bune.

In acest număr!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Muncim cu însuflețire

în cel de
din ce în ce mai

Prin introducerea în filaturile de bumbac 
a noii mașini centrifugale de filat, inventată 

romîni,colectiv tehnicieni

producte a ★ ★

care pentru aceasta au fost distinși 
cu Premiul de stat, producția de fire 
va crește de 2,6 ori.

de
unei inovații ute-

Folosind metode înaintate
Anul acesta, mecanizatorii din S.M.T.- 

urile regiunii Pitești vor avea de efectuat un 
volum mai mare de lucrări dectt in anul 
1955, întruclt numărul întovărășirilor a cres
cut. Numai în cinstea Congresului partidu
lui s-au înființat 20 de noi întovărășiri a- 
gricole și o gospodărie agricolă colectivă și 
sînt în curs de înființare altele.

Pentru reușita campaniei agricole de pri
măvară, mecanizatorii desfășoară o intensă 
activitate în vederea reparării la timp a ma
șinilor și uneltelor necesare campaniei agri
cole de primăvară. Astfel, mecanizatorii de 
la S.M.T.-Drăgășani, organizîndu-și munca 
după metoda sovietică de reparații pe an- 
samble și subansamble, au reparat toate cele 
50 de grape, 10 tractoare, 30 pluguri de trac
tor, 10 cultivatoare și 8 batoze. S-au eviden

țiat șeful de brigadă Ion Negrea și mecani
cul de atelier Ion Nistor. La S.M.T. Cos- 
tești au fost reparate 12 tractoare, 19 grape 
diferite, 14 pluguri, eviden(iindu-se mecani
cii de sector Oprea Ciocan și Ștefan Nufă, 
șeful de brigadă Alexandru Tănase și me
canicul de seator Ion Sima. Frumoase rezul
tate au obfinut și mecanizatorii stațiunilor 
de mașini și tractoare din Recea, Tîmpeni și 
Greci. Pe întreaga regiune au fost reparate 
plnă acum peste 60 de tractoare, 90 de plu
guri, 80 de semănători și cultivatoare și al
tele.

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

Două noi S. M. T.-uri

* Un articol despre
cei ce educă copiii

* In. vizită la noii locatari
ai blocurilor din Bucureștii
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Sporturile sezonului

Mititeii! (portret

satiric)

al doilea cincinal
Studiind hotărîrile Congresului

Oamenii muncii din între
prinderi și instituții, din u- 
nităfile socialiste ale agri
culturii, de la sate, studiază 
cu mult interes hotărîrile ce
lui de al Il-lea Congres al 
P.M.R.

Citind documentele Con
gresului partidului, munci
torii de la Complexul C.F.R. 
Grivita Roșie din Capitală 
s-au oprit asupra acelei 
pâr[i din Directivele Congre
sului care privește dezvolta
rea industriei grele a pa
triei noastre. Pe baza ex
perienței proprii și a con
statărilor la locul de mun
că, numeroși muncitori și 
tehnicieni continuă să facă 
propuneri concrete privind 
creșterea producției și a pro
ductivității muncii. Inginerul 
Dumitru Călugăru din sec
ția a 4-a mecanică a cerut 
respectarea întocmai a gra
ficului de reparații la mași
nile unelte, asigurîndu-se 
astfel continuitatea produc
ției ; ajustorul Atanasie 
Georgescu a făcut propuneri 
privind folosirea integrală 
a capacității de produefie

a utilajelor, iar tehnicianul 
Nicolae Popescu din seefia a 
3-a cazangerie a adus idei 
de folosire mai judicioasă a 
resurselor interne, contribu
ind la creșterea rentabilită
ții întreprinderii.

Pe metalurgiștii de la uzi
nele ,.23 August“ îi preocupă 
îmbunătățirea necontenită a 
procesului de producție în 
anii celui de al doilea cin
cinal. De aceea, ei analizează 
lipsurile arătate în Raportul 
de activitate al C.C. al 
P.M.R. la Congresul al 
Il-lea al partidului, lipsuri 
ce se manifestă și în între
prinderea lor. Pentru că de 
multe ori calitatea necores
punzătoare a unor produse 
se datorește lipsei de pregă
tire tehnică, după cum re
iese din Raport, inginerul 
Vaslle Popescu s-a angajat 
să sprijine serviciul de pro
iectări și cel tehnologic pen
tru punerea la punct a docu
mentației motoarelor de 190 
și 450 C.P,, tnlăturînd ast
fel deficiențele semnalate în 
tehnologia acestora. Ingine
rul Arpad Sarian s-a anga
jat să îmbunătățească pro-

cesul de turnare tn cochile 
a pieselor de fontă și să 
extindă această metodă. In 
seefia vagoane, lăcătușul 
Angliei Rumelitos s-a anga
jat, împreună cu brigada sa, 
să îndeplinească planul de 
producție pe anul 1956 tn 

11 luni.
La uzinele „Mao Țze-dun", 

„Republica“, „Tudor Vladimi- 
rescu", „Boleslaw Bierut", 
la fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej“, la întreprin
derile „Kirov", „Industria 
bumbacului", „Țesător iile 
reunite“, „Steaua Roșie“, 
„Viscofil", documentele Con
gresului al Il-lea al P.M.R. 
se studiază tn fiecare grupă 
sindicală. Paragrafele speci
fice fiecărei întreprinderi, 
sînt discutate cu un deosebit 
interes. Numeroși muncitori, 
în frunte cu comuniștii, tși 
iau angajamente pentru tra
ducerea tn vlafă a sarcini
lor pe care le au tn cel de al 
doilea cincinal și pentru în
lăturarea deficientelor sem
nalate tn Raportul tovarășu
lui Gh. Gheorghu-De] la 
Congresul al Il-lea al par
tidului.

★

0 plimbare cu helicop 
terul

Prin radio de pe tot 
globul

Moment vesel

Ca tn fiecare an venirea Anului Nou 
a însemnat pentru copiii sovietici alte 
noi și noi bucurii. Tnchipuifi-vă un brad 
pentru împodobirea căruia au fost nece
sare două vagoane de jucării și două 
mii de becuri ! Este vorba de bradul așe
zat în Piaja Sobornaia din Kremlin. Dar 
priviți oricare brad, veniți la oricare ser
bare a Pomului de Iarnă și veți simți 
toată căldura cu care 
se îngrijesc ca tînăra 
cît mai fericită.

Tn această fotografie
pe copiii din Moscova la 
mului de Iarnă din Sala 
Casei Sindicatelor. Privifi-l ce înclntați 
participă la un moment vesel de Anul 
Vou.

In urma Hotărîrll cu 
privire la reducerea de 
prețuri, începînd de la 1 
ianuarie medicamentele 
s-au ieftinit. Reducerea 
prețurilor la medicamente 
este întărită prin noile 
succese ce le obțin cei care 
lucrează în fabricile care 
dau aceste produse.

încă din primele 6 zile 
ale noului an, muncind cu 
însuflețire, Murgu Vasili- 
ca de la fabrica de medi
camente nr. 1 din Bucu
rești și-a depășit sarcinile 
de producție cu 103 la 
sută.
Foto: EUGEN CSIKOȘ

oamenii sovietici 
generație să fie

îi puteți vedea 
serbarea Po- 
Coloanelor a

Primele zile, primele succese
ORADEA (de Ia corespondentul nostru).— Planul cincinal 

îndeplinit la data de 13 august; planul anual pe 1955 îndepli
nit la data de 14 octombrie, lată două cifre care vorbesc des
pre succesele colectivului atelierelor de zonă C.F.R.-Oradea.

Pășind în noul an, însuflețiți de Directivele Congresului par
tidului, muncitorii, tehnicienii și inginerii acestui atelier încep 
a înscrie noi succese. Astfel, în ziua de 3 ianuarie secția I-a 
a executat peste prevederile planului zilnic reparațiile curente 
Ia cinci vagoane. Din rîndurile fruntașilor acestei secții se 
desprind nume ca Francisc Esesk și Vereș Petru. Odată cu 
primele zile din noul an cei din secția arcuri sau cei din sec
ția frîne automate, au înregistrat șl primele procente de de
pășire.

PRIN
Șl FACULTĂȚI

(Agerpres)

Primul
examen

ȘCOLI

Scìntela tineretului

Pentru vacanta 
studenților

Tn regiunea Craiova a început anul tre
cut construirea a încă două S.M.T.-url: în 
comunele Bec'netu din raionul Gura Jiului 
și Simian din raionul Tr. Severin. Lucrările 
de construcție sînt avansate. La S.M.T. Be- 
chetu construcția atelierului mecanic s-a 
executat în proporție de peste 50 la sută, iar 
a celor două remize în procent de 70 la sută. 
Muncitorii de la trustul 6 construcții au exe
cutat peste 80 la sută din lucrările progra
mate pentru cantină, baie și pavilionul admi
nistrativ. Paralel se înalfă locuinfe pentru 
10 familii și un bloc de locuinfe pentru ne- 
familiști. S.M.T. Bechetu tși va începe acti
vitatea în cursul acestui an. La S.M.T. Si
mian s-a turnat fundajia pentru remize și 
cantină. Pentru dotarea noilor S.M.T.-url 
au început să sosească de pe acum nume
roase utilaje.

In timpul vacanței de iarnă a studenților, care 
se va desfășura între 25 ianuarie și 6 februarie, se | 
vor organiza numeroase acțiuni care vor asigura l 
tineretului studios din institutele de învățămînt [ 
superior zile plăcute de odihnă. [•

In Capitală se vor deschide la începutul vacan- f 
ței două cluburi studențești la I.S.E.P. și la Uni- l 
versitatea^ „C. I. Parhon". La aceste cluburi vor I 
avea loc întîlniri ale studenților cu scriitori, artiști, ( 
muncitori fruntași în producție. De asemenea, vor [ 
avea loc întîlniri cu delegați care au participat la I 
lucrările celui de al Il-lea Congres al P.M.R.

Vor fi organizate spectacole ale unor ansam
bluri artistice, precum și cicluri de filme. Studen
ții vor avea prilejul să participe la numeroase com
petiții sportive intercluburi.

Pentru studenții din Capitală se va organiza o 
excursie de două zile la Sinaia.

Ca și în ceilalți ani, numeroși studenți își vor 
petrece vacanța, în mod gratuit, în stațiunile Si
naia, Sovata, Govora. Tușnad, Predeal, Borsec și 
Călimănești.

IMAGINI DIN
Despre Goa presa mondială a 

scris în repetate rfnduri tn vre
mea din urmă. Goa este un mic 
teritoriu situat în India, terito
riu aflat și în prezent sub stă- 
pînirea colonialiștilor portu
ghezi. Poporul indian care și-a 
cîștigat libertatea și indepen
denta, care năzuiește să-și fău
rească o via|ă mai bună, con.

sideră drept cu totul anormală 
continuarea stăpînirii colonialis
te asupra unei părți din pămîn- 
tul Indiei. Colonialiștii portu
ghezi nu se împacă însă cu glo
dul de a părăsi Goa. în această 
privință, ei au sprijinul cercuri
lor agresive din occident care 
văd în teritoriul Goa o bază 
strategică cu ajutorul căreia vi
sează să exercite presiuni asu
pra Indiei. O mare indignare a 
produs în India comunicatul co
mun al guvernelor S.U.A. și 
Portugaliei în care Goa este ca
lificat drept teritoriu portughez.

Poporul indian a primit cu

GOA
un sentiment de profundă satis
facție declarațiile pe care tova
rășii N. A. Bulganin și N. S. 
Hrușciov le-au făcut împotriva 
colonialismului, declarații în care 
conducătorii sovietici au subli
niat categoric că marea Țară a 
Socialismului consideră domina
ția portugheză tn Goa drept un 
fenomen anormal căruia trebuie 
să i se pună capăt.

Cele două clișee pe care Ie 
publicăm înfățișează: primul un 
grup de patrioți indieni trecînd 
frontiera teritoriului Goa pentru 
a lupta împotriva dominației 
portugheze; al doilea clișeu a- 
rată o unitate portugheză.

Serată
matematică

In școala noastră a fost 
organizată o serată mate
matică, care a plăcut tu
turor elevilor și invita- 
ților.
.Dar s& vd povestesc cum a fost... Tovarășa profesoară
O. Asănache a prezentat un referat documentat despre: 
„Dezvoltarea științelor matematice în tara noastră și im
portanta studiului matematicii pentru tineret“. După re
feratul care a reușit să ne convingă pe mulfi de marea 
însemnătate ce o prezintă matematica pentru fiecare din
tre noi, au urmat premierile la olimpiada de matemati
că Și fizică, faza pe școală. Ioana Stamatiu din clasa 
a VIII-a B, Kern Ruth și Mihaela Stoica dintr-a IX-a C., 
Veronica Curoclchiu și Marcela Voicu din clasa a X-a au 
abfinut premii la matematică, iar Natalia Hunceag și 
Marcela Voicu din clasa a X-a la fizică. Multe eleve au 
primit men(iuni. Astfel a fost răsplătită munca lor sus
ținută, perseverentă pentru însușirea acestor materii.

Serata a fost urmată de un program artistic. Și încă 
un program neobișnuit. A cîntat corul, cîteva fete ne-au 
tneîntat cu vocea lor. Ne-au distrat însă mult poeziile 
originale „Intr-o oră de matematică", „Rapsodii din 
școală“ sau „Versuri închinate Gazetei Matematice". Nu 
vom uita niciodată sceneta „Piramida" care satiriza o 
serie de lipsuri manifestate de eleve tn orele de mate
matici. Și parcă dansul cifrelor, prin care au fost alcătui
te toate numerele posibile din cifrele cu soț 2, 4, 6 și 8 
ne-a plăcut mai puf in ?

Multe eleve ale școlii noastre tndrăgesc matematica, iar 
pentru a mări numărul lor s-a mai luat inițiativa organi
zării unui concurs de probleme distractive. O categorie de 
probleme mai grele au fost rezolvate tn scris. Cele mai 
ușoare însă, s-au solufionat oral și au fost antrenate 
toate elevele.

Și pe invitafii noștri, părinții și elevii de la școala me
die de băieți i-a interesat mult serata noastră. La sftrși- 
tul programului artistic am dansat.

Noi sperăm că după această serată elevele școlii vor 
deveni mai preocupate de studiul matematicii, mai inte
resate pentru această știință.

M. VOICU
elevă la

Școala medie de fete nr. 2 — Rîmnicu Sărat

Studenții Institutului A- 
gronomic din Craiova au în
ceput examenele încă 
prima zi a noului an. De 
atunci au trecut multe zile 

examen mai stăruie încă puter-

din

dar amintirea primului examen mai stăruie încă puter
nic tn mintea studenților.

Grupa 118 din anul IV Horticultură a dat examen cu 
tovarășul profesor Mircea Oprean. Rînd pe rlnd cîte trei 
studenți intră în sala de examinare. Răspunsurile se dai 
repede. Studenfii stăpînesc materia așa că examenul se 
desfășoară normal. După cîteva ore se cunoșteau rezul
tatele. Toată grupa a absolvit examenul, studenfii pri 
mind calificative de „bine" și „foarte bine“. S-au evi 
dențiat Luceanu Cornelia, Stancu Popa, I. Dumitru și 
alții.

In timpul cit grupa 118 dădea examen, în alte săli stu
denții din ceilalți ani revedeău notițele de la curs, stu
diau manualul inginerului agronom. Rezultatele obținute 
de grupa 118 i-au însuflețit și pe ceilalți studenfi în 
obținerea unor calificative superioare.
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Întîmplare de iarnă
Comunicat t

A venit Iarna. Se cern nori!, lapoviță, ză
padă, vînt și ger. Privesc pe fereastră cum 
ninge șl povestea unei întîmplări dintr-o 
iarnă îndepărtată îmi revine în amintire, 
încet, slovă cu slovă.

...Un băiat și o fetiță stau la un colț de 
stradă. Ii bate vîntul, îi acoperă neaua. In 
casa unde ar trebui să stea, un bordei fără 
fereastră, e același ger ca și pe stradă. Bă- 
trîna lor mamă este bolnavă. Apoi... Sfîrși- 
tul îl știți cu toții.

Dar acum, iarna se petrec altfel de întîm
plări. Sînt mult mai frumoase la povestit 
și aduc bucurie în suflet.

Bunăoară asta:
Eram mai zilele trecute în cartierul de 

locuințe muncitorești din Bucureștii Noi. 
Un carti.er nou-nouț, cu multe blocuri ce-și 
au temeliile în stînga și în dreapta cinema
tografului „înfrățirea între popoare". Dacă 
te uiți din stradă vezi ferestre cu perdeluțe 
și mușcate, balcoane cu lucruri gospodărești. 
La alte blocuri, ferestrele sînt închise : nu 
s-au mutat încă locatarii. Și, în sfîrșit, vezi 
și blocuri deasupra cărora se ridică săgețile 
macaralelor.

Am intrat în unul din blocurile proaspăt 
date în folosință, tocmai în momentul insta
lării locatarilor.

In față era oprit un autocamion. Un băr
bat în etate trăgea de pe platforma mașinii 
o dormeză. Alături de el, o femeie, pe semne 
soția, își încărcase brațele cu o planșetă, 
un rulou de lemn și două vase. Pe scări, 
ajunsese un flăcău brunet cu o butelie 
de aragaz. Voia să fie primul care intră în 
noua locuință. Flăcăul, după ce răsuci 
cheia ușii masive de stejar, pătrunse tn hol. 
Unde să pun butelia ? Prima ușă : aici tre
buie să fie dormitorul. Are parchet, calorifer, 
fereastră mare... Mai departe. Camera asta 
e și mai mare, o fi sufrageria. Dar aici ? 
Aha I... Baia I Dar ce baie 1 Toată tn fa
ianță. In sfîrșit. Iată și bucătăria. Dar cînd 
lăsă butelia jos, flăcăul își dădu seama că a 
cărat-o degeaba : lîngă chiuvetă zări țe
vile instalației de gaz metan.

Pînă la prînz toată mobila era adusă. 
Cînd ultimul autocamion fu golit, tatăl des
chise ușa cabinei șoferului și întinse bra
țele unei fetițe cu zulufi castanii:

— Hai, Doina I
Pășind grav, Doina strîngea la piept ul

timul obiect ce era mutat în noua locuință. 
Dar, de ce „obiect" ? Doina s-ar supăra : 
era păpușa el.

Acum să facem cunoștință cu vecinii. In 
apartamentul de alături s-a mutat o familie 
mai mică.

— Crișan, răspunde vecinul în timp ce 
strînge mîna întinsă. Lucrez la „Semănă
toarea“.

„Crișan, lucrez la „Semănătoarea" — așa, 
să se știe; în acest apartament modern nu 
s-a mutat 
proprietar 
crează la

Jos, în 
întîlnește

— Locuiesc. aici, blocul 3, scara D, apar
tamentul 1. Să vii să mă vizitezi.

Cunoscutul zîmbește și pleacă.

Mai sus de cinematograf, se ridică noi 
blocuri. Acolo sînt constructori. Ei sînt eroii 
primei părți ai acestei povestiri. Sînt mun
citorii șantierului II de blocuri muncitorești 
„Grivița Roșie“. Pentru a-și îndeplini anga
jamentul luat în cinstea Congresului parti
dului, ei aveau de terminat pînă la sfîrși- 
tul anului 3 blocuri. Și le-au terminat. 
Blocul nr. 3 are acum și noi locatari, iar 
celelalte două urmează să fie date în 
folosință. La celelalte blocuri: 1, 7, 8, 11 
etc. se lucrează. Și ca să vedem cum anume, 
să intrăm într-una din construcții. Se aude 
un bizîit puternic : brigada lui Grigore Pe
tre lucrează tencuieli mecanice. Nu numai 
bun și frumos, dar și repede. Pe luna no
iembrie brigada a dat 1.400 metri cubi de 
tencuială.

Dincoace, unde se zidește, sînt membrii 
brigăzii de tineret: Duță Ioan, Matei Marin, 
Ispas Mircea, iar pe tovarășă o cheamă 
Bărbulescu Maria. Șeful brigăzii te asigură 
că și pe luna decembrie au fost fruntași.

Pe tot șantierul se lucrează deși a venit 
iarna. Ei și ! Să închidem gropile de var cu 
panouri de stuf I — și le-au închis. Să în
chidem blocurile. Să închidem pivnițele și 
să punem nisip în ele. Să închidem stația de 
beton și mortar. Și constructorii au închis 
totul. E iarnă, dar varul nu îngheață. Ni
sipul e adus din beciurile calde. Zidurile se 
ridică. E iarnă dar șantierul are de îndepli
nit o sarcină dată de partid : locuințe pentru 
oamenii muncii I Și ce s-ar face dacă ei, cei 
din Bucureștii Noi, ar rămîne în urmă cu 
lucrările ? Ar pierde și întrecerea cu cele
lalte șantiere de locuințe 
fruntași.

Tratativele comerciale începute la 29 no
iembrie 1955 între reprezentanții guvernelor 
Republicii Populare Romîne și Republicii 
Libaneze s-au încheiat la 6 ianuarie 1956 
prin semnarea unui Acord comercial și a 
unui Acord de plăți între cele două țări. 
Acest Acord a fost semnat la Beirut de 
către Salim Lahoud, ministrul Afacerilor 
Externe al Republicii Libaneze și Iacob 
Măgură, președintele delegației guvernamen
tale comerciale romîne.

Ca urmare a acestui Acord bazat pe prin
cipiile egalității și a avantajelor reciproce, 
Republica Populară Romînă va exporta în 
Republica Libaneză : utilaj și mașini-unelte, 
tractoare, produse din lemn, hîrtie și car
toane, coloranți și lacuri, produse chimice 
și farmaceutice, animale vii, carne congelată 
sticlărie etc.

Republica Libaneză va exporta în Repu
blica Populară Romînă următoarele produse- 
piei brute, fire de bumbac, turte oleaginoase, 
fructe citrice, uleiuri etc.

Ambele părți vor înlesni pe cît posibil co
merțul de tranzit prin țările respective.

Acordul stabilește pentru ambele părți 
clauza națiunii celei mai favorizate și drep
tul de stabilire de reprezentanțe comerciale
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' 32.000■
In întovărășire 

e mai spornică

reînsămînțat cu po-

Șușorcă porumbul ? 
mai. cînd pămîntul

indivi-

și drapelul de

★
A venit iarna. Se cern 

zăpadă, vînt și ger.
— Da de unde 1 — rîde

norii, lapoviță,

nevasta tovară
șului Crișan, în timp ce trebăluiește jos, în 
curte, cu mînecile suflecate, cînd o bătrînă 
o întreabă dacă și-a adus lemne :

— ...Da de unde ! Avem calorifer 1
V. CONSTANTINESCU

vreun Crișan negustor, sau mare 
de cafenea, ci Crișan care lu- 

uzinele „Semănătoarea".
fața blocului, tovarășul Crișan se 
cu un cunoscut:

Filme noi

PE ecranele cinematografelor din 
Capitală se prezintă acum două co
medii : „Stele pe aripi* — produc

ție a studiourilor artistice din Kiev — și 
„S-au cunoscut într-o trăsură" — produc
ție a studiourilor maghiare.

Deși tratează probleme cu totul dife
rite, „Stele pe aripi“ surprinzînd un crim- 
pei din viața unor elevi ai unei școli de 
aviație, iar „S-au cunoscut într-o tră
sură" povestea de dragoste a doi tineri 
dintr-un sat maghiar — cele două filme 
atrag deopotrivă pe spectatori prin 
umorul lor spumos, prin peripețiile haz-
iii prin care trec eroii filmelor.

Prima fotografie Înfățișează o scenă 
din filmul „Stele pe aripi*, a doua, din 
„S-au cunoscut într-o trăsură“.

Agriculturii
Silviculturii
Gospodăriilor Agricole de

Decret al Prezidiului Marii

Printr-un Decret al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii Populare 
Romîne, Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii s-a reorganizat, creîndu-se :

— Ministerul
— Ministerul
— Ministerul

Stat.
Printr-un alt

Adunări Naționale a Republicii Populare 
Romîne au fost numiți :

— Tov. Hossu Gheorghe în funcția de 
ministru al Agriculturii.

— Tov. Popescu Constantin în funcția de 
ministru al Silviculturii.

— Tov. Bucur Schiopu în funcția de mi
nistru al Gospodăriilor Agricole de Stat.

O combină automată
Printre numeroasele realizări tehnice din 

țara noastră se află și combina automată 
pentru prelucrarea carcaselor de motoare 
electrice. Combina este compusă din 18.000 
de piese, dintre care 32 sînt motoare elec
trice cu o putere totală de 70 kW. Pentru le
găturile interioare s-au folosit peste 11.000 
metri de cabluri electrice. Majoritatea com
ponentelor combinei sînt acționate hidraulic 
și comandate automat de la un post elec
tric deservit de doi oameni.

In afară de introducerea și scoaterea car
casei din combină, toate operațiile de pre
lucrare a carcasei se fac automat.

Dacă înainte pentru prelucrarea unei 
carcase trebuiau 7 ore, folosindu-se pentru 
toate operațiile circa 8 mașini și aproape 
tot atîția muncitori, astăzi, cu ajutorul 
combinei automate, toate operațiile de pre
lucrare a carcasei se fac în numai 27 de mi
nute, asigurîndu-se o precizie de prelucrare 
de 100 la sută.

Țăranii 
duală 
coltă medie pe comună de 1.250 kg. grîu, 
3.000 kg. porumb și 32.000 kg. sfeclă de 
zahăr.

Lucrind pămintul cu mijloace mecanizate 
și după cerințele agrotehnicii, de pe ogoare 
învecinate, întovărășiții au recoltat în medie, 
de pe fiecare hectar mai mult: cîte 1.873 
kg. grîu, 5.525 kg. porumb și 36.000 kg. sfe
clă de zahăr.

din
muncitori cu gospodărie 
comuna Șimand au obținut o re-

★

Pe urmele materialelor 
atene

CEI CE EDUCA

Dacă utemiștilor din satul Voivoda, raio
nul Alexandria, li s-ar fi cerut cu cîtva 
timp in urmă să vorbească despre activita
tea organizației de bază U.T.M. din sat, în
trebarea i-ar fi pus in mare încurcătură. 
Oricare dintre ei ar fi trebuit să recunoască 
că tn organizația lor de bază munca mergea 
slab.

Despre această situație ne-a scris un ute- 
mist, corespondent al ziarului nostru.

Datorită măsurilor ce s-au luat ca urmare 
a scrisorii primite, tn organizația de bază 
U.T.M. din satul Voivoda s-au înfăptuit o 
serie de realizări.

Noul secretar al organizației de bază, tov. 
Dobre Constantin, muncește cu dragoste.

Preschimbarea documentelor de organiza
ție a dus la îmbunătățirea muncii în dome
niul atragerii utemiștilor în activitatea cul

turală. A luat ființă o 
echipă artistică com
pusă din tineri, care 
a și dat primul spec
tacol. Dintre utemiștii 
din această organiza
ție de bază 9 sînt ti
tulari ai insignei 
„Prietenii cărții".

Fără îndoială că a- 
cestea sînt doar pri
mele dintre realizările 
pe care organizația de 
bază U.T.M. din satul 
Voivoda le-a obținut. 

Se pot obține 
numeroase realizări, 
mai ales dacă acti
viștii comitetului ra
ional U.T.M. Alexan
dria vor vizita mai 
des această organiza
ție și-l vor ajuta mai 
mult ca pînă acum pe 
tineri tn rezolvarea 
problemelor.

Anul trecut pe o- 
goarele comunei Și
mand din regiunea A- 
rad s-au obținut recol
te diferite. Țăranii 
muncitori întovără
șiți au cules de pe fie
care hectar producții 
mai mari decît țăra
nii muncitori cu gos
podărie individuală. 
Diferențele de produc
ție constituie rezulta
tul modurilor diferite 
în care au fost lu
crate pămînturile, pe 
de o parte de către 
țăranii întovărășiți, 
iar pg de altă parte, 
de către țăranii mun
citori cu gospodărie 
individuală.

întovărășirea agricolă din Șimand a 
cultivat anul trecut 15,10 hectare cu sfe
clă de zahăr și 45 hectare cu porumb. 
Pentru aceste culturi terenul a fost pre
gătit încă din toamna anului 1954. A fost 
dezmiriștit îndată după recoltare, iar în 
toamnă — arat adînc. Lăsată în brazdă 
crudă peste iarnă, arătura s-a mărunțit. 
'n aceste condiții, tractoriștii au trecut, 
'n primăvară, de-a curmezișul arăturii cu 
cultivatorul cu labe de gîscă. Pămîntul 
a fost afinat la suprafață, fără să se răs
toarne brazda. Apa ce s-a strîns în pă
mînt din toamnă pînă în primăvară nu 

a s-a pierdut, ci s-a oprit în stratul afî- 
x nat de la suprafață.
rt Cu vreo trei zile înainte de semănat, 
« întovărășiții au împrăștiat pe cele 15,10 
\ hectare destinate sfeclei de zahăr, super- 
\ fosfat amestecat cu sare potasică — cîte 
\ 200 kg la hectar. Apoi au semănat. Se- 
\ mănătura a fost tăvălugită, ceea ce a per- 
\ mis seminței să se lipească mai bine de 
\ pămînt.
rt In momentul cînd sfecla avea două 
rt frunzulițe și rîndurile se vedeau, înto- 
b vărășiții s-au apucat de prășit, iar după 
rt puțin timp au trecut la răritul sfeclei, lă- 
rt sînd doar cîte un fir la cuib. După alte 
rt 3—4 zile, ei au făcut cea de a doua pra- 
rt șilă, iar peste încă 10—12 zile, au făcut 
rt și a treia prașilă. Datorită acestor lu- 
rt crări, care au fost executate la vreme, 
rt ei au reușit să culeagă, în medie, 36.000 
rt kg. sfeclă de zahăr la hectar.
(2 întovărășiții au realizat o producție 
() bună și la porumb. Pînă la însămînțare, 
(2 terenul a fost pregătit la fel ca pentru 
<2 sfeclă (adică dezmiriștit, ogor adine, cul- 
(2 tivația terenului în primăvară cu cultiva- 
() torul). Cele 45 hectare au fost însămîn- 
ș> țațe în două feluri : 25 hectare în cui- 
<2 buri așezate în pătrat și 20 hectare în 
() rînduri obișnuite. Insărnînțarea și toate 
(2 celelalte lucrări s-au făcut deodată, atît 
l) la porumbul însămînțat în cuiburi așe- 
() zate în pătrat cît și la cel semănat în 
d rînduri drepte, obișnuite. Cele trei pra- 

șile, începînd cu prima, cînd porumbul 
<2 avea 2—3 frunze, s-au făcut cu prășitoa- 
rt rea printre rînduri și cu sapa, pe lîngă 
rt fiecare, fir. fără mușuroi. Cu toate acestea, 
rt producțiile au fost diferite. In timp ce po
rt rumbul semănat în cuiburi așezate în pa
rt trat a dat 6.300 kg- știuleți la hectar, cel 
(2 semănat în rînduri obișnuite a dat numai 
x 4.500—5.000 kg. De aceea, producția me- 
\ die de porumb a întovărășiților a fost de 
rt 5.525 kg. la hectar.
() Țăranul întovărășit Ion Cordoș are 
X 3,45 hectare. De pe acest teren, el a dus 
rt acasă 2.100 kg. grîu, 3.500 kg. porumb, 
rt iar pentru sfecla de zahăr recoltată și 
<2 predată statului a primit 6.375 lei și 167 
x kg- zahăr. El a obținut asemenea reali- 
\ zări pentru că în întovărășire pămîntul e 
rt muncit cu chibzuință, după îndrumările 
<2 agrotehnicii.

lucrările în ctrnp. Au venit ploile și n-a 
mai avut vreme să facă ogor adînc. In 
schimb, în primăvară a cărat puțin gu
noi de grajd pe locul unde urma să 
însămînțeze sfecla de zahăr și apoi a 
făcut o arătură cu caii. A însămînțat 
sfecla de zahăr tîrziu, în pămîntul astfel 
lucrat. Din cauza aceasta — în mare mă
sură — sfecla de zahăr n-a răsărit, ast
fel că terenul a fost 
rumb.

Cum a însămînțat 
Pe la începutul lunii 
a început să se usuce, el a intrat cu plu
gul, a făcut arătură, iar pe brazdă a însă
mînțat porumbul- După aproape o lună 
de zile de la însămînțare a făcut prima 
prașilă. pentru că abia după alte 15—16 
zile să facă cea de a doua și ultima pra
șilă. Odată cu aceasta, el a făcut răritul 
porumbului și un mic mușuroi pe lîngă 
fiecare cuib, pentru ca porumbul „să nu 
fie culcat de vînt". La cules, Șușorcă a 
dus acasă — de pe 1,74 hectare — 3.500 
kg. porumb știuleți. De altfel, tot ca ur
mare a neaplicării regulilor agrotehnice, 
el a cules de pe alte 1,74 hectare doar 
1.300 kg. grîu.

★
întovărășirea agricolă a cules recolte 

cu mult superioare celor obținute de ță
ranii muncitori cu gospodărie individua
lă. Desigur că ea putea dobîndi și mai 
mult. Un lucru care contribuie la spo
rirea producției este folosirea gunoiului 
de grajd. întovărășirea însă n-a îngro
pat sub brazdă decît puțin gunoi de 
grajd (numai la porumb). Pe de altă 
parte, deși terenul țăranilor muncitori 
întovărășiți a fost pregătit bine de către 
tractoriștii de la S.M.T.-Chișineu Criș, 
însămînțatul s-a făcut cu întîrziere (po
rumbul s-a însămînțat de pildă, începînd 
de la 27 aprilie). De la 28 aprilie pînă 
aproape de 20 mai, în regiunea Arad n-a 
plouat (deci nici în Șimand) iar boabele 
de porumb, neavînd suficientă umezeală, 
au încolțit tîrziu. In timpul acesta, pă
mîntul s-a întărit la suprafață, a prins 
scoarță. Din această pricină și prima 
prașilă s-a făcut cu întîrziere de cîteva 
zile, fiindcă rîndurile de porumb nu se 
cunoșteau bine. La sfecla de Zahăr, înto
vărășiții n-au făcut decît trei prașile și 
pe cea de-a patra au înlocuit-o cu un fel 
de plivit, smulgînd de ici, de colo, buru
ienile care crescuseră mai mari decît sfe 
cla. Dacă ar fi făcut și cea de a patra 
prașilă, producția de sfeclă de zahăr ar 
fi sporit desigur cu cîteva sute de kilo
grame la hectare. Prin urmare, cu toate 
că recolta^ a fost bogată, în întovărășire 

pro-există încă rezerve pentru creșterea 
ducției.

COPIII

★
Ilie Șușorcă, țăran muncitor cu gospo

dărie individuală, are 3,74 hectare de pă- 
mînt. Felul cum și-a lucrat el pămîntul 
se aseamănă foarte mult cu felul în care 
muncesc și alți țărani cu gospodărie in
dividuală din Șimand. In toamna anului 
trecut, el a amînat de pe o zi pe alta

★
Unde a greșit« Ilie Șușorcă ? El 

dat ascultare agrotehnicii, a lucrat 
mîntul după metode învechite- Cîndr a 
amînat executarea ogorului de toamnă, 
nu s-a gîndit că va pierde din recoltă 
Oricît de bine ar fi făcută o arătură de 
primăvară, ea este o cale care înlesnește 
nu înmagazinarea apei în pămînt, ci 
pierderea ei. Dacă făcea arătură în toam
nă și îngropa gunoi de grajd sub brazdă 
nu s-ar fi pierdut decît foarte puțină apă 
din pămînt, iar acesta s-ar fi îmbogățit 
cu materii hrănitoare.

Ilie Șușorcă a mai greșit și atunci cînd 
a întîrziat cu aproape o lună de zile exe
cutarea primei prașile, tocmai în perioada 
în care seceta se făcea simțită. In gene
ral, porumbul are nevoie de cel puțin trei 
prașile, ori Ilie Șușorcă n-a făcut decît 
două, iar la cea 
mușuroitul.

Pentru 
mare de 
respecte 
Desigur 
experiența consătenilor săi 
care lucrînd pămîntul așa 
grotehnica, au dobîndit producții mari 
de grîu, porumb și sfeclă de zahăr.

VICTOR GHIDARCEA 
tehnician agronom

n-a 
pă-

de a doua a făcut și

a putea 
porumb, 
întocmai regulile 
că Ilie Șușorcă a

obține o producție mai 
Ilie Șușorcă trebuia să 

agrotehnice, 
învățat din 
întovărășiți, 

cum cere a-

In școlile patriei noastre se pregătesc 
astăzi oamenii viitorului. Mulți dintre cei 
care vor fi mîine muncitori, artiști, ingineri 
sap profesori, medici sau agronomi poartă 
azi cravata roșie. Pentru ca fiecare zi, fiecare 
ceas să le îmbogățească sufletul și cuno
ștințele, să le făurească un caracter demn, 
este nevoie de o grijă deosebită, de o aten
ție caldă și permanentă. Oamenii cărora li 
ae încredințează înalta răspundere de a 
face educația copiilor trebuie și ei aleși și 
pregătiți îndelung pentru aceasta. Nimic 
din ceea ce se face pentru copii nu poate fi 
făcut la întîmplare.

O mare parte din răspunderea pentru felul 
în care sînt educați pionierii revine organiza
ției U.T.M. Plenara a Il-a a Comitetului 
Central al U.T.M. a discutat problemele con
ducerii organizației de pionieri și a indicat 
o serie de măsuri concrete. In cursul 
acestui an, biroul comitetului regionaj 
U. T. M. București a analizat în două 
rînduri munca cu pionierii și a pus această 
problemă și în discuția comitetului regio
nal. Ca urmare, noi ne am preocupat mai 
mult și mai competent de selecționarea, 
creșterea și promovarea cadrelor care mun
cesc cu pionierii începînd de la secția școli 
și pionieri a comitetului regional și pînă la 
unitățile și detașamentele de pionieri. La 
secția de școli și pionieri a comitetului re
gional au fost promovate cadre cu pregătire 
pedagogică, iar unii dintre activiștii secției 
s-au calificat în această muncă urmînd 
școli de stat. Majoritatea lor sînt membri și 
candidați de partid. Din cei 18 șefi de sec
ție din raioane, numai 3 nu au încă studii me
dii sau superioare. Bineînțeles, nu este su
ficientă existența la un moment dat a unui 
oarecare nivel de cunoștințe ; acesta trebuie 
mereu împrospătat, menținut la nivelul ce
rințelor vieții.

Pe baza indicațiilor Comitetului Central 
al U.T.M., biroul comitetului regional a or
ganizat la regiune din două în două luni se
minarul pedagogic cu cadrele ce muncesc 
în secțiile raionale de școli și pionieri. Pen
tru a da posibilitate activiștilor să se pre
gătească bine în vederea acestor seminarii, 
trimitem programul la raioane cu cel puțin 
o lună de zile înainte. In luna octombrie, în 
cadrul seminarului pedagogic, pe lîngă unele 
rapoarte care au dezbătut problemele cele 
mai actuale și importante în munca cu pio
nierii, s-a predat lecția „Principalele etape 
în dezvoltarea educației de-a lungul veacuri
lor și pedagogia ca știință" și a fost expusă 
o conferința despre „Situația internațională 
și sarcinile tineretului în lupta pentru pace". 
La seminarii susțin lecții tovarăși profesori, 
asistenți, scriitori, specialiști din diferite ra-

muri de activitate, ceea ce asigură tratarea 
problemelor la un nivel mai înalt.

O metodă bună, apreciată de biroul nostru 
regional cît și de participanții la seminar, 
a fost organizarea discuțiilor metodice pe 
marginea următoarelor teme: „Cum îmi 
planific timpul pentru organizarea studiului 
individual“ și „Cum este organizată munca 
în cadrul secției de școli și pionieri a comi
tetului raional“. Organizarea acestor discu
ții metodice pe baza referatelor susținute de 
șefii secțiilor de școli și pionieri a stimulat 
participarea la discuții și mai ales a dus 
la îmbogățirea cunoștințelor activiștilor din 
colectivele secțiilor de școli și pionieri.

Sarcina de a se preocupa de munca pio
nierească nu revine însă numai secțiilor de 
școli și pionieri sau numai instructorilor de 
pionieri. Ea este o sarcină a întregii noastre 
organizații, a tuturor organelor și organi
zațiilor U.T.M Avînd în vedere acest lucru, 
paralel cu instruirea tovarășilor ce muncesc 
direct cu organizațiile de pionieri, biroul co
mitetului regional s-a preocupat și de in
struirea întregului aparat al comitetului re
gional și al comitetelor raionale Astfel, în 
afara ședințelor de birou în care se ana
lizează munca cu pionierii, noi punem 
cu aceeași răspundere problemele muncii 
cu pionierii în toate ședințele de in
struire organizate cu aparatul comitetului 
regional, cu aparatul comitetelor raionale cît 
și cu ocazia zilei secretarilor ce se ține la 
raioane.

Spre deosebire de anii trecuți, anul acesta 
pentru birdul comitetului regional U. T. M. 
și pentru birourile comitetelor raionale, 
selecționarea și instruirea instructorilor 
superiori și de detașamente a constituit 
o preocupare de seamă In primul rînd, 
încă de la începutul anului școlar ne am 
preocupat să asigurăm majoritatea uni
tăților de pionieri cu cadre calificate; astfel 
din numărul total de instructori superiori, 
82,4 la sută sînt profesori și învățători, 
majoritatea celorlalți au școli teoretice 
profesionale.

In luna noiembrie 1955, am organizat 
6 centre de raioane seminarii cu instructorii 
superiori de pionieri din toată regiunea, 
creîndu-le posibilitatea să facă un schimb 
de experiență Au fost dezbătute problemele 
de actualitate în viața organizațiilor de pio
nieri, problema învățăturii și disciplinei, în
sușirea regulamentului organizației de pio
nieri de către instructori și pionieri, alege
rile activului pionieresc.

La unele centre, cum a fost cel de la 
Alexandria, s-au organizat și expoziții cu 
diferite planuri de muncă, jurnale de zi și 
gazete de perete pe marginea cărora au fost

Vasile Marin
prim secretar al Comitetului regional U.T.M. 

București

După prezen- 
instructorii su- 
organizate pe 

„ . a dat posibili
tate să participe la ele un număr mare de 
instructori. De data aceasta, biroul comitetu
lui regional a acordat mai mult timp activi
tății practice; s-au organizat întîlniri cu foști 
luptători ilegaliști, cu scriitori, s-au învățat 
jocuri, ctntece, au fost vizionate filme, iar 
la închiderea seminarului au fost organizate 
reuniuni. Pentru ca instructorii superiori să 
cunoască și mai bine lupta partidului nostru 
în ilegalitate, în cadrul 
organizată o excursie cu 
tori superiori de pionieri

Din discuțiile purtate 
seminar, precum și din 
biroul comitetului regional după seminar, a 
reieșit că organizarea în felul acesta a semi- 
nariilor dă rezultate bune, influențind în mod 
pozitiv munca în unitățile și detașamentele 
de pionieri.

purtate discuții interesante, 
tarea unor referate de către 
periori, discuțiile au fost 
grupe de seminarii, ceea ce

seminarului a fost 
peste 550 instruc- 

la muzeul Doftana 
cu participanții la 
analiza făcută de

iar
Și

în

★
Pentru a asigura însă o înaltă calitate 

muncii cu pionierii nu este suficientă semi
narizarea la raioane și regiune ori convoca
rea diferitelor consfătuiri sau ședințe. Munca 
instructorilor trebuie controlată și îndru
mată permanent de către organizația de 
bază din care ei fac parte.

In această direcție, prelucrarea regu
lamentului organizației de pionieri în or
ganizațiile de bază U T. M. a dus la 
creșterea răspunderii acestora față de 
munca pionierească, la o preocupare mai 
atentă pentru îndrumarea și controlul in
structorilor de pionieri, precum și la rezol
varea multor probleme ale unităților și de
tașamentelor pionierești. Comitetul organi
zației de bază U.T.M. din comuna Rado- 
iești Deal, raionul Vîrtoape, a discutat 
munca instructorilor de detașamente în adu
narea generală, iar secretarul organizației 
de bază U.T.M a luat parte la adunările 
de alegeri la unele grupe, detașamente și 
unitate. De asemenea el își petrece o parte 
din timpul liber între copii, organizează cu 
ei jocuri distractive și sportive. Asemenea 
lucruri se mai întîmplă și în organizațiile 
de bază U.T.M. de la Școala medie de fete 
Turnu Măgurele, Moara Săracă (raionul 
Snagov) și altele.

Ca urmare a apariției regulamentului și 
a prelucrării lui în organizațiile de bază 
U.T.M. în unități șl detașamente, alegerea

activului pionieresc din anul acesta s-a 
desfășurat mult mai bine în comparație cu 
anii trecuți.

De remarcat este faptul că pionierii au 
discutat cu mult interes problema activității 
sportive, învățarea de jocuri și cîntece noi, 
cerînd instructorilor și cadrelor didactice 
sprijinul pentru organizarea unor acțiuni 
cît mai apropiate vîrstei și frămîntărilor lor.

Trăgînd învățăminte din lipsurile mani
festate în anii precedenți, cînd instruirea 
președinților de grupă se făcea după termi
narea alegerilor de unitate, în anul acesta 
instruirea lor s-a făcut imediat după alege
rile pe grupe. Acest lucru a făcut ca activita
tea grupelor să nu stagneze, ci să devină 
mai intensă în vederea pregătirii și desfășu
rării alegerilor pe detașamente și unități.

Datorită tuturor acestor condiții, în multe 
școli a crescut interesul pionierilor și șco
larilor pentru învățătură, organizația de 
pionieri devenind un ajutor de nădejde al 
școlii. De pildă, în raionul Videle, majori
tatea pionierilor și școlarilor au obținut re
zultate bune la învățătură și numai 7,8 la 
sută au rămas corigenți. Poate fi dată ca 
exemplu unitatea de pionieri din satul 
Ciuani, comuna Siliștea, care nu are nici un 
corigent pe primul pătrar, unitățile de pio
nieri Remus și Gogoșari din raionul Giur
giu, care au doar 1-3 pionieri corigenți. 
Aceste rezultate sînt bine înțeles o urmare 
a colaborării rodnice între instructorii de 
pionieri și cadrele didactice, a coordonării 
precise și multilaterale între sarcinile șco
lare și pionierești.

Creșterea numerică a organizației de pio
nieri fiind o preocupare permanentă a bi
roului comitetului regional și a comitetelor 
raionale, de la începutul anului școlar și 
pînă acum au fost primiți in organizația de 
pionieri peste 8000 școlari. Aceasta se dato- 
rește și faptului că biroul comitetului regio
nal a cerut comitetelor raionale să contro
leze fiecare unitate de pionieri ca lunar să 
primească în rîndurile sale pe cei mai buni 
școlari.

Respectînd principiul primirii individuale 
a școlarilor în organizația de pionieri, 
discutarea celor ce solicită să devină pio
nieri se face cu mai multă răspundere, 
aceasta avînd o influență educativă mai pu
ternică atît asupra școlarilor cît și a pionie
rilor. Dar nu e vorba numai de a crește oa
meni culți și pregătiți, ci de a le forma de 
mici respectul și dragostea pentru muncă, 
de a-i obișnui să muncească efectiv. Este 
necesară multă inventivitate și inițiativă 
pentru a găsi copiilor munci potrivite care 
să aibă asupra lor o influență educativă.

Multe unități de pionieri au obținut auc-

cese frumoase în această privință în crește
rea numărului de participanți la cercurile 
tinerilor grădinari și pomicultori, în crearea 
de pepiniere de pomi fructiferi și arburieri. 
In unele raioane, de pildă la Mihăilești, cele 
mai reușite rezultate în cadrul concursului 
tinerilor grădinari și pomicultori au fost ex
puse la expozițiile agricole raionale și au 
stîrnit mult interes din partea vizitatorilor.

In scopul dezvoltării dragostei față de 
aplicarea metodelor înaintate în agricultură 
au fost organizate în școlile de 7 ani peste 
30 cercuri ale micilor tractoriști pe lîngă 
S.M.T. și G.A.S. și sînt în curs de organi
zare cercuri ale micilor meteorologi. Pentru 
stimularea participanților la concursul tine
rilor grădinari și pomicultori au fost acor
date peste 300 de diplome pionierilor și 
școlarilor ce s-au evidențiat în executarea 
celor mai bune lucrări pe loturile experimen
tale. Pionierii și școlarii au participat la 
amenajarea școlilor, la repararea lor, iar 
acolo unde se fac construcții noi de școli — 
fie prin mărirea sălilor de clasă, fie prin 
construirea de școli noi, — ei contribuie cu 
dragoste după puterile lor.

Acțiunea patriotică de strîngere a fieru- 
lui vechi, inițiată de C.C. al U.T.M., a cu
prins și ea un mare număr de pionieri și 
școlari. Trebuie subliniat că pionierii și șco
larii din regiunea noastră au dat prin I.C.M. 
și cooperație aproape jumătate din cantita
tea de fier vechi strîns în întreaga regiune. 
De pildă, unitatea de pionieri din comuna 
Tătărești, raionul Răcari, a predat I.C.M.- 
ului în ultimul timp 7.500 kg. fier vechi.

Deși comitetul regional U.T.M. București 
a obținut unele rezultate în munca de con
ducere a organizației regionale de pionieri, 
mai sînt încă o serie de lipsuri.

In activitatea unor instructori de pionieri 
mai există practica organizării unor acțiuni 
nelegate de sprijinirea procesului de învăță- 
mint și de îmbunătățirea disciplinei în școa
lă, acțiuni cu caracter formal. Așa se explică 
faptul că, in unele unități și detașamente din 
școlile de 7 ani, numărul corigenților pe pri
mul pătrar la ciclul II este mai mare decît 
în anul trecut. Biroul comitetului regional 
consideră grav faptul că o parte din instruc
torii superiori nu atrag în munca cu pionierii 
cadrele didactice și instructorii de detașa
mente, nu simt răspunderea pentru rezolva
rea așa-ziselor „probleme mărunte“ ale gru
pei de pionieri sau ale detașamentului.

De lipsurile care au existat în activitatea 
unităților și detașamentelor de pionieri se 
fac vinovate și comitetele unor organizații 
de bază U.T.M. care în mică măsură se pre
ocupă de îndrumarea concretă a organizații
lor de pionieri și îndeosebi a instructorilor 
superiori și de detașamente; aceasta se ma-

nifestă și în faptul că nu toți instructorii de 
pionieri au fost confirmați în adunările ge
nerale ale organizațiilor de bază U.T.M. și 
de către birourile raionale. Mai sînt comi
tete U.T.M. care „uită" că instructorul 
de pionieri este direct răspunzător față de 
organizația de bază pentru munca lui. Va 
trebui să muncim și mai intens pentru a în
tări la comitetele organizațiilor de bază 
U.T.M. această răspundere. De asemenea, în 
oadrul comitetelor raionale ale U.T.M. va 
trebui să crească și mai mult răspunderea 
față de educarea politică i instructorilor, 
astfel ca ei să se simtă și să muncească cu 
adevărat ca activiști ai Uniunii Tineretului 
Muncitor.

In munca noastră am întîmpinat și unele 
greutăți care au influențat în mod negativ 
activitatea de conținut a organizației de pio
nieri și a cadrelor ce muncesc cu pionierii. 
Pînă în ultima peridadă, secția de învăță, 
mînt a statului popular regional nu a ma
nifestat o suficienta preocupare pentru întă
rirea colaborării între organizația de pio
nieri și școală, analizînd slaba situație la în
vățătură și disciplină a unor elevi fără a 
ține seama de rolul organizației de pionieri 
în această problemă Aceasta a făcut ca în 
unele școli din regiunea noastră să se creeze 
alte forme de organizare ale colectivului de 
elevi care duc la scăderea autorității organi
zației de pionieri și la supraîncărcarea copii- ■ 
lor cu diferite sarcini. Astfel, la Școala de 10 
ani din Slobozia, Școala de 7 ani din Mihăi- , 
Iești și altele s-au creat comitete pe clase și 
responsabili de grupe la elevi. Asemenea lip
suri pornesc în primul rînd de la biroul co
mitetului regional care deși a analizat și a 
luat hotăriri, nu a urmărit în permanență 
felul cum se aplică ele și care este influența 
acestora, lăsînd această sarcină pe seama 
secției de școli și pionieri a comitetului re
gional.

In scopul lichidării lipsurilor și îmbună
tățirii muncii cu pionierii, biroul comitetului 
regional și-a propus o seamă de măsuri con
crete, ca organizarea „Festivalului micilor 
artiști amatori“, organizarea anuală de con
sfătuiri pe raioane și regiuni ale micilor gră
dinari și pomicultori, parăzi ale organizației 

care ocazie se vor 
ale activității de 
școlarilor, carna- 
în vacanța de pri- 
carnavalul primă-

raionale de pionieri — cu 
trece în revistă aspecte 
vară a pionierilor și 
valuri ale pionierilor, iar 
măvară se va organiza 
verii.

In regiunea noastră i 
multe unități de pionieri. Avem toate condl. 
țiile ca în fiecare dintre ele să se desfășoare 
o muncă rodnică și, în plus, hotărîrea de a 
realiza acest lucru.

există multe școli,



Locomotiva P.T.T
a intrat

în întrecere

Succesele celor 
din Suceava

In colectivele sportive din 
regiunea Suceava, organizațiile 
de bază U.T.M., în colaborare 
cu consiliile colectivelor sporti
ve, se străduiesc să asigure 
participanților condiții optime 
de întreceri. Cele mai frumoa
se realizări le-a înregistrat pînă 
In prezent în această regiune, 
colectivul sportiv „Flamura Ro
șie“ uzinele Textile Moldova 
din Botoșani. Astfel, la șah par
ticipă 27 de băieți și aproape 
170 de fete; la tenis de masă 
30 băieți și 70 de fete, iar la 
gimnastică 46 băieți și peste 
200 de fete.

Sportivii Asociației „Metalul“, 
tineri muncitori dintre care 
mulți nu au mai participat la 
o competiție sportivă de mare 
amploare, au primit cu multă 
bucurie vestea organizării Spar- 
tachiadei de iarnă a tineretului. 
Avlnd ca scop stimularea și 
dezvoltarea interesului maselor 
de tineret pentru practicarea în 
mod organizat a sportului, 
Spartachiada de iarnă a tinere
tului s-a bucurat încă de la 
început de o atenție însemnată 
din partea Consiliului Asociației 
noastre.

îndată după primirea regula
mentului competiției, sectorul 
organizatoric și de instruire al 
Asociației „Metalul“ l-a multi
plicat și l-a trimis la toate co
lectivele din ramura Metal și 
Electric, fiecare exemplar fiind 
însoțit de instructajul necesar 
și de indicații privind modul de 
organizare a Spartachiadei.

Chiar din primele zile ale în
trecerilor, interesul manifestat 
de tinerii din colectivele asocia
ției noastre a fost apreciabil.

La Combinatul metalurgic 
Hunedoara s-au înscris pen
tru a participa la Sparta- 
chiadă peste 800 de tineri. 
Dintre aceștia, 200 au și în
ceput întrecerile la șah. în 
cetatea oțelului — Reșița — 
activitatea șahistă în cadrul 
Spartachiadei de iarnă a ti
neretului este în plină desfă
șurare. Aci au fost antrenați 
în concurs peste 100 de ti

neri, în afară de cei în
scriși la tenis de masă și 
schi. La chemarea colectivului 
„Metalul“-Reși(a și a organiza
ției de bază U.T.M., peste 40 do 
tineri sportivi au amenajat plr- 
tia de schi de pe muntele Seme- 
nic unde se vor desfășura între
cerile Spartachiadei.

Realizări frumoase în pregă
tirea organizării Spartachiadei 
de iarnă a tineretului au obți
nut și colectivele I.C.S.I.M. 
„Tudor Vladimirescu“, Republi
ca și Prototipuri din Capitală, 
care au antrenat pînă în pre
zent peste 500 de tineri la între
cerile de șah și tenis de masă. 
O mare atenție au acordat Spar
tachiadei tovarășii Poszgai losif 
și Tal Ștefan, președinți ai co
lectivelor sportive de la uzinele 
Republica și, respectiv I.C.S.I.M.

Sînt însă colective ale asocia
ției noastre care nu au luat nici 
o măsură în vederea organizării 
Spartachiadei, lipsindu-l astfel 
pe tinerii sportivi de posibilita-

aPentru buna desfășurare 
competiției, organele U. T. M. 
au instruit' aparatul lor asupra 
sarcinilor ce le revin în cadrul 
Spartachiadei. La comitetele re
gionale U.T.M. Iași, Baia-Mare, 
în București și în regiune, se
cretarii organizațiilor de bază 
U.T.M., iar în unele raioane și 
responsabilii C.F.S. din organi-

(( Etapele Spartachiadei:
( pe colec- 
t tive 1"..........
I raionale și -.
J regionale 13.11.1956—11.111.1956 j 
{ finale 12.III.1956—31.111.1956 ' 

15.XII.1955—12.11.1956 J

J
zațiile de bază U.T.M. au primit 
indicații precise asupra desfășu
rării întrecerilor.

La Timișoara, 300 de secre
tari de organizație de bază 
U.T.M., președinți de colective 
sportive, profesori de educație 
fizică etc. au fost instruiți spe
cial în această direcție.

Cros, tir, volei, 
haltere și popice

In unele regiuni, pe lingă 
disciplinele prevăzute în regu
lament, au fost introduse și alte 
sporturi.

Astfel, la Constanța vor fi și 
întreceri de cros și tir ; la Ga
lați de volei, tir, cros și grenadă, 
iar la Timișoara de haltere, po
pice, cros și tir.

Tot la Timișoara au fost a- 
menajate la colectivul „Loco
motiva“ 3 săli în vederea între
cerilor la șah și tenis de masă.

Se va patina la Bicaz
După deschiderea festivă a jocurilor de iarnă, 

tineretul regiunii Bacău a început competiția la 
șah, tir, tenis de masă. Unele baze sportive au 
fost de pe acum amenajate. Pregătirea unei pîr- 
tii de schi și a unor patinoare la Bicaz a stîrnit 
un larg interes în rîndurile constructorilor hidro
centralei de pe apa Bistriței.Pe Valea Jiului

Știrile sosite din această parte a țării, ne 
anunță că majoritatea colectivelor sportive „Mi
nerul" și „Constructorul“ din raionul Petroșani, 
au și trecut, de pe acum, la organizarea în
trecerilor de schi. O frumoasă activitate o des
fășoară în această direcție colectivele sportive 
„Minerul" Petroșani, „Minerul" Lupeni, „Con
structorul“ Petrila etc., care în decurs de 20 de 
zile au mobilizat citeva sute de concurenți și 
concurente. De asemenea aproape în fiecare sea
ră, se pot întîini, în cluburi, săli de sport sau 
biblioteci, zeci și zeci de tineri și virstnici, care-și 
dispută întîietatea la jocurile de șah. Cei mai 
mulți participanți s-au înregistrat la Petroșani, 
Petrila și Lupeni. La buna organizare și des
fășurare a primelor întreceri 
tachiadei s-au evidențiat o 
sportivi printre care și tov.

din cadrul Spar- 
serie de activiști 
Vasile Hlopețchi.

Sîmbătă a început pe patinoarul „Avîn
tul“ din Miercurea Ciuc jocurile din seria a 
2-a a campionatului de hochei pe ghiață al 
R.P.R. Primul meci disputat dimineața în
tre echipele „Știința“ Cluj șl „Flamura Ro
șie“ Sighișoara a avut loc pe ninsoare. Deși 
gheața n-a oferit cele mai bune condiții de 
Joc, echipa studenților clujeni s-a arătat în 
vervă, obținînd victoria cu scorul de 11-3 
(4-1, 4-0, 3-2).

După amiază ninsoarea a încetat șî ter
mometrul a arătat minus 6 grade, astfel că 
meciul dintre „Avîntul“ Miercurea Ciuc și 
„Progresul“ Gheorghieni s-a jucat pe o, ghea
ță bună. Echipa din Miercurea Ciuc dîn rîn
durile căreia s-au remarcat Ferencz, Fenke 
și Incze 2 a dominat tot timpul, cîștigînd cu 
scorul de 7-0 (1-0, 4-0, 2-0).

Astăzi competiția continuă cu întîlnirile 
„Știința“ Cluj— „Progresul“ Gheorghieni și 
„Avîntul“ Miercurea Ciuc—„Flamura Roșie“ 
iSighîșcțara.

Vom face totul 
pentru succesul competiției

Ion Olaru
președintele Asociației sportive „Metalul“

mobiliză-
Fără în-

Asociației

tea de a se întrece în această 
frumoasă competiție de masă. 
In loc ca aceste colective să 
manifeste inițiativă, ele așteaptă 
să fie stimulate de Consiliul a- 
sociației, să fie duse de mînă in 
orice acțiune pe care o între
prind.

Este cazul să pomenim și de 
atitudinea de nepăsare a tovară
șilor Misbach (I.O.R.) Naum 
Ion (Uz. „Clement Gottwald“), 
lonescu Petre (uz. „2/ Decem
brie“) — președinți sau instruc
tori în colectivele sportive res
pective — care nu numai că nu 
au întocmit planurile de acțiune 
în vederea desfășurării marii 
întreceri sportive, dar au subes
timat total problema 
rii tinerilor sportivi, 
doială că Consiliul 
„Metalul" va ști 
să ia astfel de mă
suri incit pe viitor 
să nu se mai repe
te astfel de situa
ții.

Problema înzes
trării din punct de 
vedere material a 
colectivelor asocia
ției noastre a con
stituit pentru con
siliul central al 
Asociației „Meta
lul“ o preocupare 
deosebită. De cu
rînd noi am expe
diat la Fabrica de 
rulmenți din Moldova, diverse 
materiale și echipament spor
tiv. De asemenea noi am hotărît 
ca în fiecare zi, atît în Capitală 
cit și în (ară, întregul nostru 
activ să meargă în colectivele 
sportive pentru a sprijini și în
druma organizarea și desfășu
rarea întrecerilor Spartachiadei 
de iarnă a tineretului, pentru a 
atrage spre sport sute și sute 
de noi tineri.

t

La colectivul sportiv „Loco
motiva P.T.T.“ din București au 
fost luate o serie de măsuri 
pentru asigurarea echipamente
lor, materialelor tehnice, nece
sare competiției. Au fost repa
rați bocancii și schiurile, pati
nele și aparatele de gimnastică, 
echipamentul a fost curățat.

Popularizarea competiției pen
tru mobilizarea tinerilor a stat 
de asemenea în atenția colecti
vului sportiv și a comitetului 
ll.T.M. Zilnic, prin ziarul „Ful
gerul", stația de radioamplifi
care, prin lozinci și panouri, ti
nerii membri ai colectivului 
sportiv sînt încunoștiințați de 
stadiul pregătirilor și de desfă
șurarea competiției.

Zilele trecute, peste 40 de ti
neri și tinere reprezentînd opt 
echipe din opt unități ale Mi
nisterului Poștelor și Telecomu
nicațiilor au luat parte la pri
mele întreceri de tenis de masă 
din cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. Această 
participare — promițătoare pen
tru început — a făcut ca în
trecerile de tenis de masă să 
fie foarte frumoase.

Tinerii sportivi Cătănoiu Ion, 
Mateescu Gheorghe, Coman 
Silvia, Toma Ion au dovedit 
reale posibilități și fără îndo
ială că măiestria le va crește

[ Spartachiada de iarnă a 
[ tineretului se desfășoară la

fSchi —șah—tenis de masă 
| patinaj— trîntă—săniufe

prin participarea lor la marea 
competiție de masă.

In zilele care urmează, tinerii 
sportivi din cadrul colectivului 
„Locomotiva P.T.T." vor începe 
întrecerile la celelalte discipline 
prevăzute în regulamentul Spar- 
tachiadei de iarnă a tineretului.

în colectivele asociației „Recolta“
Corespondenții noștri ne comunică că în numeroase colective 

ale asociației „Recolta“ se desfășoară interesante întreceri în ca
drul Spartachiadei de iarnă a tineretului.

In comunele Corbeni, Pitești, Cîineni, la S.M.T. Vida din re
giunea București, la S.M.T. Lehliu și G.A-S. Rădulești, zeci și zeci 
de sportivi își dispută întîietatea în numeroase discipline.

în total în aceste colective au participat pînă de curînd 240 de 
băieți și fete la întrecerile de șah și 147 de concurenți la întrecerile 
de trîntă. Peste 500 de tineri din colectivele de mai sus au parti
cipat la primele întreceri ale Spartachiadei.

în regiunea Hunedoara au fost organizate întreceri de șah în 
peste 60 de colective sportive, la care au participat 1.400 de ti-

neri și tinere.
La Corbeni au fost confecționate de asemenea 

7 perechi de schiuri.
întrecerile continuă.

Tenisul de masă-atracția nr. 1

și participați la

De un deosebit succes se bucură primele în
treceri ale Spartachiadei de iarnă a tineretului, 
în colectivele sportive din raioanele „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ și „1 Mai“. Astfel la colectivul spor
tiv „Progresul“ — Artă cinematografică — 
participă în prezent la întrecerile de tenis de 
masă peste 150 de tineri și tinere, la șah 365 
concurenți dintre care 120 sînt fete, iar la gim
nastică peste 50 de participanți. O activitate 
asemănătoare se desfășoară și la colectivul 
sportiv Progresul I. Aici se întrec în prezent 
la șah 147 de concurenți și concurente, la tenis 
de masă 198 dintre care 32 de fete. De asemenea 
la colectivul sportiv „Flamura Roșie“ — Bere 
Grivița, cu sprijinul organizației de bază 
U.T.M. au fost antrenați la șah 48 de băieți și 
6 fete, la tenis de masă 34 băieți și 9 fete, 
iar la gimnastică 29 băieți și 5 fete. Primele 
întreceri de șah, au început și în colectivele 
sportive „Recolta" din comunele apropiate de 
București. Astfel la Dragomirești Vale și Deal, 
Cheajna, G.A.S. Dudu și Roșu, au luat loc la 
mesele de șah, peste 80 de țărani muncitori.

c

TINERI,

înscrieți-vâ,

pregatiți-vâ

Spartachiada

tineretului

* Comitetul de organizare a celei de a 
IX-a ediții a tradiționalei competiții cicliste 
„Cursa Păcii“ Varșovia-Berlin-Praga, a 
primit pînă în prezent înscrierea de partici
pare din partea a 10 țări: U.R.S.S., Belgia, 
Danemarca, Egipt, R. F. Germană, Austria, 
R.P.R., R. P. Polonă, R. D. Germană, și 
R. Cehoslovacă.

* La 6 ianuarie a avut loc la Innsbruck 
(Austria) un mare concurs internațional 
preolimpic de sărituri de la trambulină la 
care au participat 44 dintre cei mai buni să
ritori pe schiuri din lume. Un frumos suc
ces a repurtat schiorul sovietic Koba Ta- 
cadze care s-a clasat pe primul loc cu 225 
puncte. Sportivul sovietic a realizat în cele 
două încercări, sărituri de 79,50 m. și 74 m.

El l-a învins astfel pe cunoscutul schior 
Harry Glass (R.D. Germană) clasat pe 
locul doi cu 223 puncte care a avut sărituri 
de 76 și 73,50 m. Al treilea a fost M. Bolkart 
(R. F. Germană) cu 217 puncte (75 m. și 
70 m.).

★ Turneul internațional de șah de la 
Hstings a luat sfîrșit cu victoria tinerilor 
maeștri Viktor Korcinoi (U.R.S.S.) și Fri- 
drik Olafsson (Islanda) care au terminat 
neînvinși concursul, totalizînd fiecare cîte 
7 puncte. înaintea ultimei runde ei se gă
seau de asemenea la egalitate, cu 6V2 puncte 
dar nici unul n-a putut să obțină decît re
miză în partidele respective cu Fuller și 
Ivkov, astfel că turneul a dat doi învin
gători.

* Sîmbătă în cadrul concursului internațio
nal feminin de schi de la Grindelwald s-a 
desfășurat proba de coborîre. Pe primul loc 
s-a clasat schioara Madeleine Berthod (El
veția) eu timpul de 2’48”6/10 urmată de Jo- 
sette Neviere (Franța) cu 2’53”8/10.

gimnastică

O vie manifestare
a prieteniei germano-sovietice
WEIMAR 7 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 6 ianuarie, K. E. Voroșilov, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., conducătorul delegației guverna
mentale sovietice care a luat parte la sărbă
torirea celei de a 80-a aniversări a lui 
Wilhelm Pieck, președintele Republicii De
mocrate Germane, precum și P. N. Pospelov 
și G. M. .Pușkin, membrii de.egației, au în
treprins o călătorie prin R. D. Germană.

In dimineața zilei de 6 ianuarie, delegația 
sovietică a sosit la Weimar.

în cadrul unui miting care a avut loc în 
piața gării, H. Kieferdt, prim-secretar al 
conducerii regionale din Erfurth a P.S.U.G., 
a adresat delegației sovietice calde cuvinte 
de salut.

Apoi a luat cuvîntul K. E. Voroșilov, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Cuvîntarea lui K, E. Voroșilov a 
fost subliniată în repetate rînduri de aplau
ze îndelungi și de aclamații de salut: 
„Ura 1“, „Drujba 1“, „Freundschaft 1" (prie
tenie în limbile rusă și germană).

Mitingul s-a transformat într-o vie ma
nifestație a prieteniei germano-sovietice.

Delegația sovietică a vizitat amplasamen
tul fostului lagăr de concentrare Buchen
wald, unul din monstruoasele lagăre fas
ciste ale morții, unde hitleriștlii au extermi
nat peste 56.000 de oameni, printre care și 
mii de oameni sovietici. Membrii delegației 
sovietice au depus o coroană de flori pe 
locul unde hitleriștii au asasinat la 18 au
gust 1944 pe Ernst Thälmann, conducător al 
oamenilor muncii germani.

Delegația sovietică s-a înapoiat la Wei
mar, unde a vizitat monumentele istorice ale 
orașului. K. E. Voroșilov și membrii delega
ției au vizitat vechiul cimitir de la Weimar 
și au depus o coroană de flori la mormîn- 
tul iluștrilor poeți și gînditori germahi 
Goethe și Schiller.

K. E. Voroșilov și membrii delegației au 
vizitat Casa-muzeu a lui Goethe, Schiller și 
Liszt.

Membrii delegației sovietice au vizitat de 
asemenea monumentul lui A. S. Pușkin, ri
dicat în parcul Goethe în 1949, cu prilejul 
celei de a 150-a aniversări a nașterii mare» 
lui poet rus

Personalități de frunte ale regiunii Erfurth 
au oferit delegației sovietice daruri în amin
tirea vizitei la Weimar.

După aceea, delegația sovietică a părăsit 
Weimarul, plecînd la Jena, unde a vizitat 
uzina de aparate optice „Zeiss“.

K. E. Voroșilov a mulțumit cordial repre
zentanților întreprinderii pentru primirea 
prietenească.

După vizită, în curtea uzinei a avut loc 
un mare miting. Participanții la miting au 
întîmpinat cu aplauze furtunoase prelungite 
și cu aclamații de salut apariția la tribună 
a tovarășului K. E. Voroșilov, conducătorul 
delegației sovietice.

Ei au ascultat cu un uriaș interes cuvîn
tarea lui K. E. Voroșilov. După ce, în numele 
delegației sovietice, a transmis un salut fier
binte, prietenesc oamenilor muncii de la 
uzina „Zeiss“ și prin ei tuturor oamenilor 
muncii din Republica Democrată Germană, 
K. E. Voroșilov a spus :

Delegația sovietică a venit în Republica 
Democrată Germană pentru ca, împreună cu 
întregul popor german, să ia parte la festi
vitățile consacrate celei de a 80-a aniversări 
a scumpului tovarăș Wilhelm Pieck, pre
ședintele Republicii Democrate Germane.

Cele mai luminoase pagini ale mișcării 
revoluționare germane sînt legate de numele 
tovarășului Pieck — tovarăș de luptă al lui 
Ernst Thälmann. De numele lui este legată 
și măreața cucerire istorică a oamenilor 
muncii germani — crearea primului stat al

Cu privire la tratativele 
chino - americane

Răspunsurile reprezentantului Ministerului Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze la întrebările corespondentului 

agenției China Nouă
PEKIN 7 (Agerpres). — China Nouă 

transmite: La 6 ianuarie, un reprezentant al 
Ministerului Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Chineze a răspuns la întrebările 
unui reprezentant al agenției China Nouă, 
cu privire la tratativele chino-americane de 
la Geneva.

Răspunzînd la întrebarea privitoare la des
fășurarea acestor tratative, reprezentantul 
Ministerului Afacerilor Externe al Chinei a 
declarat că la 10 septembrie 1955 In cadrul 
tratativelor s-a realizat un acord asupra pri
mului punct de pe ordinea de zi — „ÎNAPO
IEREA PERSOANELOR CIVILE ALE 
CELOR DOUA PĂRȚI IN ȚĂRILE RESPEC
TIVE“. După aceasta, reprezentantul R. P. 
Chineze a propus să se discute două pro
bleme referitoare la cel de al doilea punct 
de pe ordinea de zi — DESFIINȚAREA EM
BARGOULUI ȘI PREGĂTIREA UNEI CON
FERINȚE A MINIȘTRILOR AFACERILOR 
EXTERNE AI R. P. CHINEZE ȘI STATE
LOR UNITE PENTRU A DISCUTA PRO
BLEMA SLĂBIRII ȘI LICHIDĂRII 1NCOR 
DARII DINTRE CHINA ȘI STATELE UNITE 
ÎN REGIUNEA TAIVANULUI. Acestea sînt 
două probleme practice între China și Sta
tele Unite care provoacă neliniște în întreaga 
lume și care trebuie rapid examinate. Par
tea americană a ridicat problema așa-numi 
tei renunțări la folosirea forței. Dacă acest 
lucru înseamnă că China și Statele Unite 
trebuie, în conformitate cu scopurile și prin
cipiile Cartei Organizației Națiunilor Unite, 
să reglementeze pe cale pașnică, fără a re
curge la forță, divergențele dintre cele două 
țări ale noastre, nu există motive ca această 
problemă să nu poată fi reglementată rapid.

Dar, în timpul tratativelor asupra celui de 
al doilea punct de pe ordinea de zi, care 
durează de aproape patru luni, nu s-a ajuns 
la nici un acord. Această situație nu poate 
fi considerată satisfăcătoare.

Vorbind despre cauzele tergiversărilor pro 
vocate de guvernul Statelor Unite în ce pri
vește înapoierea în patrie a chinezilor aflați 
în Statele Unite, deși în cadrul tratativelor 
chino-americane s-a ajuns la un acord asu 
pra înapoierii persoanelor civile ale celor 
două părți, reprezentantul Ministerului Afa
cerilor Externe a declarat că acțiunile gu
vernului Statelor Unite confirmă că Statele 
Unite sînt acelea care încalcă acordul chino- 
american cu privire la înapoierea persoane
lor civile. El a declarat că guvernul Statelor 
Unite recurge, la amenințări și persecuții la 
adresa cetățenilor chinezi care vor să se 
Înapoieze tn patrie și că nu vrea să pună la 

muncitorilor și țăranilor din istoria Germa
niei — Republica Democrată Germană 
(Aplauze furtunoase).

După ce a relevat marile realizări ale Re
publicii Democrate Germane în domeniul 
construcției economice și culturale și, în 
special, izbînzile întreprinderii „Zeiss“, to
varășul K. E. Voroșilov a spus în continuare:

Realizările oamenilor muncii din Repu
blica Democrată Germană dovedesc uriașa 
forță și marile posibilități pe care le poartă 
ta sine clasa muncitoare din R.D. Germană. 
Sîntem ferm convinși că clasa muncitoare 
din Republica Democrată Germană își va în
deplini cu cinste rolul de avangardă în 
opera de construcție a vieții noi (Aplauze).

Oameni* muncii din Republica Democrata 
Germană nu stat singuri, a spus în conti
nuare K. E. Voroșilov. Cu voi sînt popoarele 
Uniunii Sovietice, ale țărilor de democrație 
populară, întregul lagăr al păcii, democra
ției și socialismului puternic și de neclintit 
(Aplauze furtunoase). Succesele voastre sînt 
succese ale întregului lagăr al păcii (Aplauze 
furtunoase îndelungi).

Poporul sovietic împărtășește întru totul și 
sprijină fierbinte năzuința poporului ger
man spre restabilirea unității patriei lui.

Împărtășim întru totul părerea guvernu
lui Republicii Democrate Germane că sin
gura cale reală spre rezolvarea problemei 
reunificării Germaniei o constituie realiza
rea unei înțelegeri între Republica Demo
crată Germană și Republica Federală Ger
mană, apropierea și stabilirea colaborării 
între statele germane existente (Aplauze). 
Cauza unificării Germaniei este înainte de 
toate o cauză a germanilor înșiși (Aplauze 
furtunoase).

Pe planul politicii externe, crearea unui 
sistem de securitate colectivă în Europa con
stituie premiza unificării Germaniei (Aplauze), 
în momentul de față, asigurarea securității 
colective în Europa este o problemă primor
dială a cărei soluționare o așteaptă popoarele 
Europei și ale întregii lumi.

Guvernul Republicii Democrate Germane 
sprijină idcea creării unui sistem de secu
ritate colectivă în Europa și promovează cu 
consecvență o politică de menținere a păcii 
și de dezvoltare a relațiilor de prietenie cu 
toate țările. Datorită acestui fapt, crește și 
se întărește prestigiul internațional al Repu
blicii Democrate Germane, se întăresc legă
turile ei internaționale. Faptul că unele țări 
capitaliste încearcă să nu recunoască Repu
blica Democrată Germană și să nu stabi
lească relații diplomatice cu ea, nu este 
decît o chestiune de timp.

Unele puteri imperialiste s-au străduit de 
asemenea timp îndelungat să nu recunoască 
Uniunea Sovietică. După ce s-au convins 
însă că nu putem fi zdrobiți, ele au fost ne
voite să accepte normalizarea relațiilor cu 
Uniunea Sovietică. Nu este departe ziua cînd 
țările capitaliste vor recunoaște și Republica 
Democrată Germană (Aplauze furtunoase 
prelungite).

Poporul sovietic se bucură sincer de toate 
succesele oamenilor muncii din Republica 
Democrată Germană.

Permiteți-mi să urez ooleotivului uzinei 
„Zeiss", tuturor oamenilor muncii din Repu
blica Democrată Germană noi mari succese 
în munca creatoare, în lupta pentru pace, 
pentru unitatea Germaniei, pentru socialism 
(Aplauze furtunoase).

In seara zilei de 6 ianuarie, membrii dele
gației sovietice, în frunte cu K. E. Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., au sosit la Leipzig. Oamenii mun
cii din orașul Leipzig au făcut o primire 
cordială delegației sovietice.

dispoziția părții chineze lista complectă și 
informații asupra chinezilor aflați în Statele 
Unite. Guvernul american a refuzat de ase
menea să acorde ajutor ambasadei Indiei în 
Statele Unite să manifeste inițiativă și să 
analizeze faptele în legătură cu piedicile pri
cinuite chinezilor care vor să părăsească Sta 
tele Unite. De curînd, guvernul Statelor 
Unite a recurs la o nouă amenințare împo
triva chinezilor din Statele Unite, cerînd ca 
studenții chinezi aflați în S.U.A. să primeas
că aprobarea de a pleca în Taivan. Acest lu
cru, a subliniat reprezentantul Ministerului- 
Afacerilor Externe, constituie o încălcare 
flagrantă a acordului și are drept scop să 
lipsească pe chinezii aflați în Statele Unite 
de dreptul de a se înapoia în patrie. Noi am 
protestat energic pe lîngă Statele Unite în 
această chestiune și am cerut cu hotărîre 
prezentarea unei liste nominale complecte și 
a unor informații asupra chinezilor aflați în 
Statele Unite, respectarea întocmai a acor
dului dintre cele două părți și anularea dis
pozițiilor care contravin acestui acord.

La întrebarea privind PERSPECTIVELE 
TRATATIVELOR CHINO-AMERICANE, re
prezentantul Ministerului Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze a răspuns următoarele :

China participă la tratativele chino-ame
ricane în scopul reglementării problemelor 
dintre China și Statele Unite și al slăbirii 
încordării dintre cele două țări ale noastre. 
Din cele peste cinci luni de cînd durează 
tratativele, cele două părți au pierdut a- 
proape patru luni cu discutarea celui de al 
doilea punct de pe ordinea de zi, fără să 
ajungă la nici un acord. Totodată, interva
lele dintre ședințe devin din ce în ce mai 
lungi. Fără îndoială că o asemenea situa
ție nu s-ar fi putut crea dacă una din părți 
n-ar fi tărăgănat tratativele în mod preme
ditat.

R. P. Chineză a depus deja repetate efor
turi în vederea realizării unui acord asupra 
celui de al doilea punct de pe ordinea de zi. 
Un acord poate fi realizat însă numai dacă 
cele două părți depun eforturi în acest sens. 
Dacă una din părți va acționa cu perseve
rență pentru realizarea unui acord, iar cea
laltă parte va acționa în direcție absolut 
contrară, în cadrul tratativelor nu se va rea
liza nimic. Problema care se discută acum 
în cadrul tratativelor chino americane este 
strîns legată de slăbirea situației încordate 
din Extremul Orient Partea chineză va con
tinua să urmărească realizarea unui acord ; 
dar poporul chinez nu va fi de acord cu tă
răgănarea la infinit a tratativelor chino- 
americane. 1

P.C. Francez propune realizarea 
unui acord oare să corespundă 

năzuințelor poporului
PARIS 7 (Agerpres). — Comitetul Cei* 

trai al Partidului Comunist Francez a adrfr 
sat scrisori cu cuprins similar lui Guy 
Mollet, secretarul general al Partidului So
cialist francez și lui Eduard Herriot, pre
ședintele partidului radical socialist.

In aceste scrisori se subliniază că în 
urma alegerilor care au avut loc la 2 ianua
rie, în Adunarea Națională există o majori
tate de stînga. Comitetul Central al Parti
dului Comunist ia act că Mendes France și 
Guy Mollet au hotărît de comun acord să 
respingă propunerea de a realiza o înțele
gere cu partidele de dreapta.

„Majoritatea alegătorilor și alegătoarelor 
votînd pentru candidații partidelor comunist 
și socialist precum și ai partidului radical- 
socialist—se arată în continuare în scrisoare 
— și-au exprimat năzuința lor ca conducerea 
treburilor țării să fie încredințată unui gu
vern de stînga“. în scrisoare se subliniază 
că această majoritate nu ar putea accepta 
situația ca cele trei partide „să nu facă tot 
ceea ce le stă în putință pentru ca acest 
scop să fie atins“.

Partidul Comunist propune din nou socia
liștilor și radicalilor crearea unui guvern 
care să poată reglementa pe cale pașnică 
problema algeriană, îmbunătăți condițiile de 
trai ale oamenilor muncii de Ja orașe și sate, 
înfăptui programul minimal al Comitetului 
Național de luptă pentru apărarea școlii 
laice, promova o politică de destindere a 
încordării internaționale care ar duce la 
dezarmare.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
a propus conducătorilor socialiști și radi
cali să discute tn comun posibilitățile de 
realizare a unui acord care să corespundă 
năzuințelor majorității poporului francez.

Se dezvoltă schimbul de mărfuri 
între U. R. S. S.

și R. P. F. Iugoslavia
BELGRAD 7 (Agerpres). — TASS trans

mite : In conformitate cu protocolul încheiat 
la 1 septembrie 1955 cu prilejul tratativelor 
economice între delegațiile guvernamentale 
ale U.R.S.S. și R.P.F. Iugoslavia, la 6 ia
nuarie 1956 a fost semnat la Belgrad un 
protocol cu privire la schimbul de mărfuri 
intre U.R.S.S. și R.P.F. Iugoslavia pe anul 
1956

Protocolul prevede creșterea continuă a 
schimbului de mărfuri între U.R.S.S. și 
R.P.F. Iugoslavia.

Valoarea mărfurilor livrate în 1956 de 
către fiecare parte se va cifra la cel puțin 
35.000.000 dolari, după cum s-a stabilit prin 
protocolul menționat din 1 septembrie 1955.

— o-----

MOSCOVA.—La 6 și 7 ianuarie, Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. a trimis tuturor 
ambasadelor și legațiilor din Moscova note, 
însoțite de textul hotărîrii Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. cu privire la schimbul de dele
gații între Sovietul Suprem ai U.R.S.S. și 
parlamentele statelor străine, adoptată la 28 
decembrie 1955, de către Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. In note se arată că ministerul 
ar fi recunoscător pentru transmiterea sus
menționatei hotărîri parlamentelor țărilor res
pective.

MOSCOVA. — Ziarele sovietice au publi
cat telegramele adresate președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. din partea 
primului ministru al Sudanului, președin
telui Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. din partea președintelui Camerei 
reprezentanților a Sudanului și președintelui 
Sovietului Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și președintelui Sovietului Naționa
lităților al Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
din partea fostului președinte al Senatului 
din Sudan. Telegramele exprimă satisfacție 
față de recunoașterea solemnă de către U- 
niunea Sovietică a Republicii Sudaneze su
verane.

BONN. — La 7 ianuarie V. A. Zorin, am
basadorul extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în R. F. Germană, a prezentat scri
sorile sale de acreditare președintelui fede
ral al Republicii Federale Germane, Theo- 
dor Heuss

PARIS. — Ziarul „l'Humanită“ anunță că 
la 18 ianuarie va avea loc Plenara Comite
tului Central al Partidului Comunist Fran
cez. >

PARIS. — Ziarele pariziene au publicat 
știrea că Comitetul de conducere al Partidu
lui Socialist Francez a acceptat invitația de 
a trimite o delegație în Uniunea Sovietică. 
Delegația Partidului Socialist va pleca în 
U.R.S.S. în cursul lunii martie a.c.

BUDAPESTA. — In urma tratativelor ce 
au avut loc între Oficiul ungar de turism ți 
societatea iugoslavă de turism „Putnik“, s-a 
încheiat un acord cu privire la dezvoltarea 
turismului între cele două țări.

CAIRO. — Referindu-se la o informație a 
agenției Taniug, ziarele egiptene anunță că 
președintele R.P.F.I., Tito, a invitat pe pri
mul ministru Nasser să facă o vizită oficială 
în Iugoslavia. Ziarul „Al Ahram“ scrie că 
Nasser a acceptat invitația și a propus să 
viziteze Iugoslavia, anul acesta cu ocazia 
apropiatei călătorii în Uniunea Sovietică și 
în țările Europei răsăritene.

NEW YORK. — Agenția United Press a 
transmis că la 6 ianuarie a sosit la Tripoli 
primul ambasador al U.R.S.S. în Libia 
N. I. Gheneralov.

NEW YORK. — După cum anunță cores
pondentul din Washington al agenției Uni
ted Press, Departamentul de stat al S U.A. 
a anunțat că secretarul de stat al S U.A, 
Dulles, va pleca la Caraci (Pakistan) pentru 
a participa la conferința țărilor membre ale 
S.E.A.T.O., carș va avea loc la 6 martie.

LONDRA. — După cum anunță agenția 
United Press, la invitația guvernului brita
nic, ministrul de Externe al Indonez ei, 
Anak Agung, va vizita Marea Britanie. Mi
nistrul de Externe indonezian va rămîne ta 
Marea Britanie între 9 și 13 ianuarie.

STOCKHOLM. — După cum anunță agen
ția Associated Press, reprezentantul suedez 
în comisia neutră pentru supravegherea 
armistițiului din Coreea, suedezul Tore” 
Ericsson, a fost omorît într-un accident de 
automobil. Automobilul în care se afla 
Ericsson s-a ciocnit cu un camion american.

AMAN. — După cum anunță agenția 
France Presse guvernul iordanian de sub 
președinția lui Hașem a demisionat, In urma 
hotărîrii Tribunalului constituțional prin 
care se consideră neconstituțională dizolva
rea parlamentului iordanian. Corespondentul 
aceleiași agenții anunță că ta Iordania au 
loc mari demonstrații anti-imperialiste.

NEW YORK. — După cum transmit pos
turile de radio japoneze, Quarles, ministrul 
aviației al S.U.A. — după ce a inspectat ba
zele militare aeriene americane din Extre
mul Orient — a luat cuvîntul la conferința 
de presă care a avut loc la 7 ianuarie ta 
orașul Taife (Taivan). El a amenințat că în 
cazul cînd Republica Populară Chineză va 
încerca să elibereze Taivanul, împotriva ei 
var fi folosite bombe atomice americane.
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TITELU
Portret satiric

muncă, ne-a 
ca să dedu- 
instituție itn-

— Am venit să vă ajut tn 
mărturisit el cu aer misterios 
cern că a fost trimis aici de o 
portantă. Trebuie să fiți o leacă scuturați... 
că prea v-ați moleșit... îndepliniți planul, 
dar nu gindiți mai departe...

Cind deschidea ușa biroului, după ce tși 
aranja tacticos hainele în cuier, ne punea 
întotdeauna aceeași întrebare :

— M-a căutat cineva de la comitetul ra
ional ?

Răspunsul nostru ironic
— Poate că au ședință 

de birou...
Găsea explicația noa

stră firească :
— Să știți că așa e...
Dacă mă întllneam cu 

el undeva, la bufet sau 
la bibliotecă, mă chema 
deoparte, semn al conspi
rativității și începea să 
mă dăscălească:

— Să citești articolul 
ăla... Are citeva idei care 
sînt valabile și pentru 
instituția noastră... Te 
rog să-l citești și să-mi 
comunici părerea...

Altă dată mă invita la 
el in birou. După ce răsucea 
ori'se pornea să mă chestioneze.

Șezi te rog tovarășe.., Aș vrea să-ți 
cer părerea intr-o chestiune... Ce părere ai 
de lordăchescu ?

— Un băiat bun...
— Da. Mulțumesc... Asta am vrut să știu, 

învață să cunoști mai bine oamenii...
Mă ruga să păstrez discreție asupra sfa

turilor sale.
— Te rog... să rămînă între noi...
Nu căpătase nici o sarcină politică. La 

opera de regenerare a instituției noastre se 
angajase benevol, din proprie inițiativă. 
Era dublarea tuturor persoanelor și a tutu
ror organizațiilor, a șefului de cadre, a di
rectorului, a președintelui sindicatului, un 
fel de stat în stat.

Și de îndrăgostiți se îngrijea, le suprave
ghea atitudinea și intențiile de viitor.

— Luați loc tovarăși... nu vă sfiiți... dra
gostea e un sentiment necesar... Dragostea 
e biologie... Apoi rîdea gros: Organismul 
cere, nu-i așa ?

Indrăgostiții nu-t admiteau vulgaritatea. 
Mititelu se supăra, se scula în picioare, bă- 
tea cu pumnul în masă, dădea avertismente.

— Sintem o instituție serioasă... Ori vă 
însurați, ori...

Cînd vroia să sărute o fată sau s-o ciu
pească de braț, Mititelu năzuia să-și înde
plinească dorința tot cu ajutorul severei 
principialități. El mergea spre viciu cu aju
torul virtuții Numai cu ajutorul virtuții, 
sub pretextul discuțiilor despre frumusețea 
moralei proletare, putea să intre in vorbă 
cu o fată. Morala proletară li deschidea așa 
dar drumul spre inima fetei. Aventuri,ndu-se 
însă prea mult în apărarea virtuții, Mititelu 
nu mai reușea adeseori să facă, fără riscuri, 
trecerea de la morala proletară la ciupitul 
brațelor. Atunci se înfuria pe morala pro
letară. o renega.

— Morală proletară mi-a trebuit mie...
Mititelu mai avea In același timp da

rul de a ghici dintr-un amănunt aparent 
fără însemnătate, cariera sau caracterul 
unui om.

— Ai văzut... directorul adjunct n-a fost 
chemat la recepția de la minister. Aici mi
roase a retrogradare...

lși băga nasul in orice și oricărui m’ros 
li determina științific, precis, conținutul tn 
toată complexitatea sa.

— Aici miroase a transferare în provin
cie...

— Aici miroase a familiarism...
— Aici miroase a ridicare în muncă...
Dacă pe cineva, într-o cti'scuție oarecare, 

îl lua gura pe dinainte și spunea o pros
tie sau o idee greșită, Mititelu nu se supăra, 
nici n-o combatea, lși lua infracțiunea și 
se închidea cu ea în birou. Acolo în liniște 
cugeta cum s-o fructifice, îi analiza eficaci
tatea. Cîntărea cu siguranță de agent fis
cal rentabilitatea vigilenței, posibilitățile teh
nice și diplomatice de valorificare a intran
sigenței sale. Ca un agent de publici
tate priceput, Mititelu știa să lucreze pe 
picior mare. Combătea greșeala în gazeta 
de perete, la postul utemist de control, tn 
brigada artistică de agitație. întocmea pe 
seama plăpîndei infracțiuni, articole 
grame, cuplete și caricaturi, smulgea 
tot ce omenește se putea smulge.

Dacă se mai găsea un tînăr care 
tea ca și el morala decadentă, burghezia 
și absențele nemotivate, Mititelu tl socotea 
rivalul său, interpreta orice critică la adre
sa moralei decadente drept un 
pra privilegiilor sale.

— Tu să nu mai critici, auzi,
De fapt Mititelu sechestrase 

monopol toate virtuțile, toate 
toate frumusețile, toate principialitățile. Ră-Helicopterul

II Teatrul de umbre

în acest an s-au 
100 de ani de la 
lui Mickiewicz,

!
așteptata vacanță a 8

Proverbe și zicători mongole 
J^UPUL rămîne lup, chiar dacă nu a mîncat oaia ta.

măseseră libere numai locurile de delapida
tori, de neprincipiali și de incapabili.

Cind era fugărit de colegii de muncă 
pentru o greșeală profesională, se ascundea 
imediat în principialitate. Principialitatea 
era — după strategia lui — un adăpost in
vulnerabil, unde nimeni nu putea să-i mai 
facă nimic. Din adăpostul impermeabil, ca 
un ține rîzgîiat care se știe apărat de pă
rinți, lși scotea limba și scuipa imperti
nențe :

— Sintețt niște descompuși și de-aia...
Fiind „principial", Mititelu se credea invul

nerabil. Dacă-l atingeai pe 
el, atingeai morala proleta_ 
ră. Dacă-l criticai pe Mi
titelu, el te acuza de con
trarevoluție. Dacă-i atră- 
geai părintește atenția că 
nu semnează condica, de- 
veneai brusc de origină 
dubioasă.

Cu sentimentele 
econom și rațional, 
zimbet fals îi ajungea o 
săptămînă. Cu o bucurie 
plăpîndă se hrănea un 
an întreg.

Eu îl luam adeseori 
peste picior, mă asculta 
cu bunăvoință, fără să 

întlmplător — uneori gre-

nu-l necăjea :

cheia de două

și epi- 
din ea

combă-

atentat asu-

mă...
cu drept de 
adevărurile.

se supere. Dacă 
șese și eu — tl salutam sau îl întrebam ce 
mai face, era dispus să-mi ierte critica fă
cută acum doua zile. O indiferentă politeță 
îl făcea fericit, îl ajuta să-și păstreze mo
ralul.

La ședințe Mititelu nu se înscria de la 
bun început, cerea cuvîntul pe parcurs, su- 
gerind spontaneitatea tn declanșarea vir
tuții.

— Mărturisesc tovarăși, n-aveam de gtnd 
să iau cuvîntul, dar atitudinea complect ne- 
justă a tovarășului Smărăndescu m-a obli
gat... Simt că nu pot să tac tovarăși...

Sancțiunile i se păreau întotdeauna prea 
mici:

— Era caz de vot de blam... Și i-au dat 
numai un biet avertisment... Și ăla fără tre
cere In cartea de evidență.

In ședințe {tia să pună tntrebări dificile:
— Să ne spună tovarășul secretar dacă 

referatul a fost aprobat de birou. Și dacă 
nu, de ce?

Incapabil 
mod tacit îndeletnicirea: din ajutor conta
bil, a devenit un tovarăș „just“. Și-a făcut 
transferul în conștiință șl se simte fericit. 
S-a convins că vocația sa e politica, nu con
tabilitatea. Principialitatea era așa dar me
seria sa de bază, pe care o executa conști
incios, de la 8 dimineața pînă la 4 după- 
amiază. In momentele excepționale, cind se 
punea la cale o „contrarevoluție", făcea și 
ore suplimentare. Ocupat cu respectarea 
centralismului democratic, nu mai avea lite
ralmente timp să întocmească jurnalul de 
casă.

Șeful, un tip conștiincios, i-a atras poli
ticos atenția să nu-și neglijeze obligațiile 
profesionale.

Mititelu stăplnea darul de a da criticii 
direcția care-i plăcea. El vedea tn critica 
șefului un atentat asupra convingerilor sate 
politice.

— Carevasăzică, cu alte cuvinte îmi in
terzici să fac politica care-mi place.

— Nu tovarășe Mititelu, vai de mine, dar 
știți și dumneavoastră, jurnalul de casă...

Neglijenței sale li găsea o scuză politică:
— Cind era să fac jurnalul ? Am 

chemat' la raion...
— Eu înțeleg că dumneavoastră...
— Jurnalul de casă... și mai departe să 

nu vedem, se înfuria Mititelu, blestemind 
îngustul orizont al superiorului ierarhic.

Mititelu inventa neprincipiali și delapida
tori ca să-și asume rolul izgonirii lor.

★
Sosise ziua consacrării sale definitive. Se 

făceau înscrieri voluntare pentru plecarea tn 
provincie. „O să cer să plec imediat", hotă- 
rtse Mititelu. Mititelu știa că-și poate per
mite acest gest romantic, deoarece fiind con
vins de importanța persoanei sale credea că 
n-o să fie trimis tn provincie. N-o să re
nunțe direcțiunea la mine... Eu trebuie să 
cer, gestul contează.

Directorul ceruse răgaz pentru cugetare :
— Să mai vedem tovarășe Mititelu, să 

studiem problema.
Mititelu n-a mai insistat.
„Dacă insist, directorul e în stare să mă 

trimită la țară".
Mititelu se retrase în birou. Cu ușile 

închise se gtndea cum să-și fructifice „ati
tudinea înaintată". O neliniște înspăimîntă- 
toare ti copleșea sufletul, tl tulbura fericirea: 
„Dacă totuși directorul mă trimite ?“

Colțul științei și tehnicii

Primele zboruri s-au efec
tuat cu ajutorul unor baloa
ne umplute cu un gaz mai 
ușor decît aerul. Greoaie și 
încete, baloanele erau prada 
oricărui vint mai puternic și 
se știe că la altitudini nu 
prea mari, vînturile au de
seori viteze mai mari de o 
sută de kilometri pe oră. 
Baloanele erau foarte șubre
de iar hidrogenul cu care 
erau umplute provoca cu u- 
șurință explozii.

Toate acestea au făcut pe 
inventatori să caute să reali
zeze zborul cu mașini mai 
grele decît aerul. In zilele 
noastre avionul a dat naș
tere unei vaste rețele de co
municații aeriene, devenind 
un mijloc de transport a-

profesional, și-a .schimbat tn

Mult
sosit și n-a dezmințit cu ni-g 
mic cele mai frumoase pro-1 
iecte. Și dacă în București 8 
primii fulgi de zăpadă dea- * 
bia au căzut, în schimb cei 8 Q 
care au prilejul să-și petrea- g 
că vacanța la munte n-au de | 
ce să se plîngă. In tabăra 8 
de iarnă pentru pionieri de | 
la Postăvarul, 900 de copii 8 
fruntași la învățătură și în 8 
activitatea pionierească se | 
distrează de minune și vin | 
în fiecare zi la masă cu o- 8 
brajii mai rumeni decît în | 
ajun. £

Ce plăcută e o plimbare pe | 
schiuri, Intr-o zi zenină șl § 
geroasă, In care vîntui nu 5 
clintește nici o crenguță 1 E 8 

părerea celor pe care fo- 8 
toreporterul l-a surprins tn g 
fotografie — zîmbetul lor o | 
dovedește din plin.
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FILATELIE

„automobilul aerian ti

Anul 1955 a fost un an 
bogat în aniversări cul
turale

Astfel 
împlinit 
moartea 
150 ani de la moartea lui 
Schiller, 200 de ani de la 
moartea lui Montesquieu, 
100 de ani de la apariția 
cărții „Fire de Iarbă“ a 
lui Whitman și 350 de 
ani de la apariția cărții 
„Don Quichotte" a lui 
Cervantes.

Țara noastră a pus în 
circulație la 17 decembrie 
1955 o serie de timbre în
chinate „Marilor Aniver
sări Culturale“ ale anu
lui 1955.

proape tot atît de răspîndit 
ca automobilul și vaporul. 
Nave aeriene de zeci și une
ori sute de tone străbat 
cerul unind țările și conti
nentele.

Insă, deși a ajuns la o dez
voltare atît de mare, avio
nul poartă cu sine un „defect 
din naștere“. Pentru a se pu
tea înălța și menține în aer, 
el trebuie să înainteze rapid. 
Cu cît avionul este mai bun, 
cu atît viteza minimă la care 
el se mai poate menține în 
aer este mai mare. Distan
țele parcurse pe pămînt pînă 
la atingerea acestei viteze 
(decolare) sau pînă la opri
rea avionului (aterizare) sînt 
foarte mari. De aceea hans- 
portul aerian este legat de o 
rețea de mari aerodroame ce

se întind pe sute de hectare 
și necesită instalații compli
cate, scumpe și greu de rea
lizat. In afară de aceasta a- 
vionul duce cu sine multă 
greutate „moartă“ pentru o 
sarcină utilă mică. Astfel, 
de exemplu, pentru o tonă 
de marfă, avionul poartă 
cam două tone de mașină 
zburătoare și combustibil.

Și iată că aceste neajun
suri ale avionului, cum și ne
cesitatea de multă vreme re
simțită de a avea la dispo
ziție un aparat care să deco
leze și să aterizeze vertical 
au dus la crearea helicopte
rului. Chiar de la prima ve
dere se poate distinge un he
licopter de un avion căci 
ceea ce surprinde la helicop 
ter este lipsa aripilor.

Cum se poate concepe un 
aparat de zbor fără aripi ?

In realitate helicopterul 
are „aripi“ dar acestea sint 
mobile: la helicopter „aripa" 
este așezată deasupra apara
tului și se rotește.

Viteza ei de rotație fiind 
foarte mare, suprafața șa 
poate fi foarte mică și ast
fel „aripa" se prezintă ca o 
elice mai lungă avînd o 
greutate neglijabilă în com
parație cu o aripă de avion.

Cum arată un helicopter 
modern ? în fotografia de 
jos se poate vedea heli
copterul sovietic fabricat în 
serie, elaborat de M. MilL A- 
cest gen de aparat a căpătat 
în prezent o mare răspîndire. 
Deasupra aparatului există o 
elice al cărei ax este îndrep
tat în sus și puțin înainte. 
Invîrtindu-se, ea susține apa
ratul în aer și în același 
timp îl trage și înainte și 
astfel aparatul înaintează.

Pe lîngă aceste două efecte 
folositoare această elice are 
și un efect supărător și a- 
nume ea poate produce în 
vîrtirea aparatului Cum se 
explică aceasta ? Să presu
punem că am reuși sa ridi
căm în aer helicopterul ți- 
nîndu-i elicea. Dacă am por
ni motorul, în loc să se în- 
vîrte elicea, se va învîrti 
aparatul, dar în sens invers 
rotației elicei.

Aerul opune destulă rezis
tență elicei, astfel că efectul 
de mai sus se produce. Din 
această cauză helicopterul 
„Mill" are o mică elice în

Pe una din străzile 
principale ale Capita
lei Uniunii Sovietice, 
într-o clădire impună
toare, se află o insti
tuție puțin obișnuită, 
deosebit de iubită de 
tinerii școlari și pio
nierii moscoviți: Tea
trul de umbre I

Acest teatru, singu
rul de acest tip In U- 
niunea Sovietică e- 
xistă de mult. El a 
luat ființă în 1936 din 
inițiativa cercului ti
nerilor pictori de pe 
Ungă Muzeul cărții 
pentru copii. Cercul 
era condus de E. Son
nenstrahl, una din în
temeietoarele și cea 
mai veche colabora
toare a Teatrului de 
umbre. Membrii cercu
lui au început prin a 
pune tn scenă basme 
populare. Treptat, teh
nica marionetelor a 
devenit mai compli
cată. Locul amatorilor 
l-au luat artiști de 
profesie. S-a organizat

teatrul, iar spectacolele au căpătat un caracter regulat, 
ă asistăm, dragi cititori, la un asemenea spectacol.

La lumina zilei totul pare destul de prozaic: ptnza cenușie 
a ecranului, marionetele plate din placaj... Dar lată că tn spa
tele ecranului s-a aprins o lampă și in fața noastră apare fi
gura^ unui tînăr svelt, puternic, legat în lanțuri de o stîncă. O 
fetiță se apropie de el — e foarte micuță, numai privind-o îți 
dai seama că tînărul nu-i un tînăr obișnuit, ci un gigant. Fetița 
se apropie tot mai mult: ea caută pe fratele ei pe care l-a luat 
o vrăjitoare rea, Baba Cloanța. Și atunci Făurar pune fetița 
în palmă și o ridică încetișor sus de tot, ca să poată vedea 
bine drumul...

Aici, la Teatrul de umbre din Moscova, se află acum tn re
petiție basmul scriitorului romtn Călin Gruia, „Nuielușa de 
alun", aranjat de A. Borodin și D. Spolianskaia.

Tehnica teatrului de umbre e foarte simplă (ecranul, o lampă 
puternică în spatele lui și marionete de placaj care se mișcă 
pe un așa numit „strat“ — iată întregul său „principiu"). Dar

DEGETELE sînt zece, dar la oricare te-ai înțepa, te doare 
la fel.

<AMUL harnic trece cu ușurință un munte, leneșului îi e 
greu să miște un deget.

C OARELE, luna și stelele sînt podoaba cerului; pădurile 
și poamele din ele sînt podoaba munților; podoaba țării 
e omul.

A MINTEȘTE-ȚI mal puțin ce scutece ai avut în leagăn; 
™ mai bine cugetă ce ești acum.

CIND douăzeci nu se înțeleg, el seamănă 
cu un zid care s-a năruit; cînd doi sînt 

uniți, ei sînt asemenea unei stînci de piatră. 
Dacă douăzeci țin sfat, ei au înțelepciune cît 
patruzeci de minți; dacă doi se încaieră, ei 
sînt neghiobi cît douăzeci de măgari laolal
tă.

coadă, așezată lateral, care 
prin efectul ei de învîrtire 
a aparatului anulează efectul 
elicei mari.

Un alt gen de helicopter 
apărut anul trecut la marea 
paradă aeriană de la Tușino 
(Moscova) 
zburător“, 
o viteză de circa 
pe oră și poate transporta 
o greutate de cîteva tone. 
Deasupra aparatului exjstă 
două elici care se rotesc în 
sensuri diferite, astfel că își 
anulează reciproc cuplul de 
rotație. (Fotografia de sus).

Foarte interesantă este și 
„motocicleta aeriană“ care 
transportă un singur om și 
poate ateriza chiar pe plat
forma unui autocamion. Ea 
este foarte economică.

Helicopterul a ajuns la un 
înalt grad de perfecțiune. El 
se poate deplasa înainte, 
înapoi sau lateral, poate 
decola sau ateriza vertical, 
poate chiar sta suspendat în 
aer.

Helicopterul prezintă acum 
multă siguranță în zbor și 
este bine prevăzut împotriva

este „vagonul
El zboară cu

200 km.

accidentelor. Să presupunem 
că în timp ce se află în aer 
helicopterul are o pană de 
motor. S-ar părea că neavînd 
aripi obișnuite, el se va pră
buși. Aceasta însă nu se va 
intîmpla. Studiind cu grijă e- 
licea din punct de vedere ae- 
ro-dinamic, constructorii 
reușit s-o 
tească din 
jos în sus 
aparatului, 
cului creat 
are efectul 
astfel 
lin, după o linie verticală.

Helicopterul a devenit un 
mijloc ideal pentru a pătrun
de în locuri greu accesibile 
Pe banchizele polare, pe 
mare, pe munte sau în pă
duri virgine, cu ajutorul he
licopterului putem salva 
pe cei aflați în primejdie.

Helicopterul este un auxi
liar prețios în agricultură. El 
pulverizează cu insecticid 
cîmpiile mult mai bine ca a- 
vionul. El poate Insămînța 
viitoarele păduri în munți

au 
facă să se învîr- 
cauza vîntului de 
creat de căderea 

Suprafața cer- 
de rotația elicei 
unei parașute, și 

helicopterul coboară

etc. In incendiile din păduri, 
helicopterul este o mașină 
de pompieri care ajunge or’- 
unde. Fără să coboare, el ia 
apă de la cel mai apropiat 
izvor sau rîu și apoi stro
pește cu ea zona incendiului.

Vastele posibilități ale he
licopterului vor face din el 
un mijloc de locomoție foar
te răspîndit în viitor.

C. BERCEA
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ea e și foarte dificilă șl cere multă dibăcie 
din partea artiștilor.

Istoria acestui gen de spectacol tși are 
rădăcinile încă in timpurile străvechi. In 
orient — China, India, Mongolia — spectaco
lele de umbre (foarte răsplndite acum)

există de mal bine de două mii de ani.
Și azi însă această artă are multe per

spective de dezvoltare. La Teatrul de umbre 
din Moscova mișcările fiecărei marionete 
sînt îndelung elaborate cu atenție. Șl există 
spectacole la care iau parte pînă la 100 de 
marionete. Chiar șl marioneta însăși nu-i 
un lucru ușor de făcut. Constructorul de ma
rionete A. Ovodkov execută uneori zeci de 
probe, înainte ca figura plată de placaj să 
arunce pe ecran o umbră expresivă și clară. 
Teatrul folosește decoruri aplicate, piese care 
se mișcă pe „strat", plăci de revers colo
rate cu peisaje „pictate“. Gama principală 
este alb-negru, dar, de pildă, tn „Nuielușa 
de alun“, pe ecran se tîrăște o omidă verde, 
iar în „Floricica albastră" floricica e al
bastră și înflorește tn fața spectatorilor.

Teatrul de umbre din Moscova are nume
roase „filiale" de amatori. In majoritatea 
cazurilor ele iau naștere tn școlile unde 
teatrul dă reprezentații. Teatrul de umbre 
menține legătura cu tinerii prieteni ai artei 
sale, elaborînd în mod special pentru ei o 
metodă mai ușoară pentru spectacolele de 
umbre.

In prezent Teatrul de umbre a intrat te
meinic în viața micilor spectatori din Mos
cova și din alte orașe, unde pleacă în 
turneu. Repertoriul său conține basme din 
diferite timpuri și ale diferitelor popoare, 
montări de opere literare clasice, spectacole 
pe teme actuale. Teatrul prezintă „Floricica 
albastră“ de L. Gheraskina și „Floricica cu 
șapte foi" de V. Kataev, basmul lui N. Gher- 
net „Banul și bănuțul“, piesa realizată după 
o povestire de I. Laghin „Bătrinul Hottbîci", 
bine cunoscută de tinerii spectatori, „Po
vestire despre curajoasa Din" de S. Zelter 
și S. Dimant, „Gîștele sălbatice" de Andcr- 
sen și transpunerea în scenă a „Nopții de 
mai" de Gogol. In prezent, teatrul pregă
tește „Don Quichotte" în adaptarea lui S. 
Bogomazov.

Cuvinte încrucișate
De-ale pescarilor

ORIZONTAL i t. Pește turtit asemănător calcanului care are 
tn Interiorul corpului organe producătoare de electricitate, cu care 
tși ucide prada. 8. Animale blinde. 11. Terci. 13 Pești de neamul 
crapului. 14. Comună lingă Hunedoara - legat de tema jocului de 
fața. 17. Unealtă rudimentară de pescuit raci. 20. In el ținem 
peștii vil. 24. Pește mare pînă la 11/. m., care călătorește In anu
mite perioade din mări spre fluvii, sărind cu curaj chiar peste 
cascade. 25. Pronume la cap de undiță. 27. Pește gras șl mus
tăcios, care se odihnește pe fundul apelor și care se deranjează 
numai etnd este vorba de mîncare. 28. De cusut. 30. Sentiment. 
31. Nevasta pescarului. 33. Coadă de oblet. 34. Pește marin, feroce. 
36. „Pescuitorii de perle“. 39. Locuitorii apelor de tot felul. 41. 
Pești marini din care se prepară lacherda. 43. Unități de timp.
45. Pește ce trăiește tn apele de munte, denumit șl boiștean.
46. Bidiviu dobrogean. 47, Pește de pradă denumit și „lupul băl
ților“. 49. A clștigat Cupa R.P.R. la fotbal. 50. Magazin cu spe
cialități pescărești. 52. Mese prietenești. 54. Pește de mare ase
mănător rechinului, cu falca superioară prelungită cu o spadă 
dințată pe lături. 56. Notă tn solz de pește. 57. Pești de apă 
dulce, ce trăiesc tn nămolul bălților șl care se mai numesc șl 
chlșcari. 58. Schimbăm locul. 60. Pescuit cu undița. 62. Fire de 
tort. 63. Nume feminin. 65; Au căpătat culoarea racului fiert. 
67. Așa este oceanul. 68. Nu des. 70. Țară tn regiunea Nilului 
superior, spre N.V. de lacu] Victoria. 71. Fruct de brad. 72. Pro
nume. 73. Pește de mare cu mustăți, foarte gustos, preparat pră
jit. 74. Cremă de față. 75. Armă folosită de unele triburi din 
Africa pentru pescuit. 76. Cap de momeală. 77. Pronume reflexiv.

VERTICAL : 1. Din aceeași localitate. 3. încadrează tablourile. 
4. Un pește curios ce trăiește in apele dulci ale Afrlcei, pește ce 
face trecerea dintre batracieni șl pești, resplrînd și prin bronchli 
și prin plămtnl ; ' “ .... ... . .
slovacia. 6. ” ,__ r___ .. ______
9. Sînt marcate cu roșu în sălile de spectacole, 
educă tineretul la orașe și sate. 11. Pește Înrudit cu 
cu carne dulce și gustoasa. 12. Bate în corpul nostru, 
cetăm fundul mărilor și oceanelor cu aparat, ,,„i 
ploarele din față ale peștilor. 17. Pește asemănător cu 
care trăiește în Marea Neagră. 18. Selecționați. 19. Curate, nepri
hănite. 20. Mielul își anunță apariția. 21. Banchet. 22. Marcă de 
radio. 23. Pește turtit cu ambii ochi așezați pe o parte a corpului. 
24. Legendar cîntăreț dintr-o minunată operă sovietică, ce a cobo- 
rit în adîncul cristalin al mării pentru a-și cinta iubirea din lăuta 
sa fermecată. 26. Vas de sticlă cu pești ornamentali șl plante 
acvatice. 28. Diftong. 29. Pește din apa dulce cu carnea grasă, 
foarte răspîndit în apele noastre. 31. Se socotește că ar bate apa 
degeaba (I ?). 32. Cap de țlpar la coadă de pești. 34. Tragi aer 
în piămîni. 35. Scrumbii. 37. Pește zburător ce trăiește în Ocea
nul Indian și care poartă numele legendarului cal înaripat din 
basme. 38. Pește mic, din care re prepară hamsil. 40. Pește slă
bănog (!). 42. In legătură cu vînturile. 44. Trei litere din trei. 
48. Constantin Silvestri pe baghetă. 51. Din el aruncă hoața de 
vulpe pește pe drum. 53. Prieten. 55. Simbol chimic. 56. Fel de a 
scrie. 59, Brînză dulce. 61. Idem, fără sfîrșit. 64. 
66. Pentru a-ți acorda vioara. 69. Salut roman.

rnîni ; are forma tiparului de la noi. 5. Ion în Ceho- 
i. Locul ștampilei. 7. Răcituri. 8. Operă (prese.).

10. Ea 
carasul,

rpul nostru. 15. Cer
ite speciale. 16. Arl-

cega și

Rîu în Elveția.
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