
CĂLEȘTE-TE,
ÎNVINGÎND GREUTĂȚILE !

inseamnă a înceta de a fi luptător, a ple
ca de pe linia de luptă, a te condamna 
la amorțire, la putrezire. Pentru a deveni 
un om de valoare, un om creator trebuie 
în primul rînd să muncești și să înveți 
cu răbdare și dîrzenie. înving cei care 
luptă cu perseverență pentru realizarea 
țelului propus, care au încredere în pro
priile lor forțe. Nu-i ușor să te califici 
strungar, de pildă. Uneori ți se pare din 
cale afară de grea matematica. Alteori 
te poticnești la tehnologia materialelor. 
E dificil să faci o inovație. Adesea tocmai 

cînd crezi că „ideeia" ți-a reușit, dispo
zitivul „nu merge". Principalul este să 
te iei voinicește la trîntă cu greutățile, 
să nu te lași copleșit de ele, să nu te 
descurajezi. Astfel vei obține cu siguran
ță succesul dorit.

Nu există sector al vieții sociale in care 
tineretul să nu manifeste perseverență, 
voința de a învinge orice greutate. Ele 
își găsesc expresia și în munca harnică 
pentru îndeplinirea și depășirea • planului 
și în lupta pentru introducerea de noi 
metode de muncă și în însușirea științei 
și în critica curajoasă, necruțătoare a lip
surilor și în zădărnicirea uneltirilor ti
căloase ale dușmanului de clasă. Perse
verența, însușirea de a lupta împotriva 
greutăților se dezvoltă tocmai din anii ti
nereții.

Printre îndatoririle principale ce revin 
Uniunii Tineretului Muncitor în lumina 
documentelor și hotărîrilor celui de al 
doilea Congres al P.M.R. este și întări
rea muncii de educare a tinerei genera
ții în spiritul voinței de a înfrunta cu 
curaj orice piedici și greutăți, în spiritul 
abnegației în lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor încredințate, în spiritul comba
tivității revoluționare și al vigilenței față 
de dușmanul de clasă, care caută să lo
vească, să pună piedici construcției noas
tre socialiste. Organizațiile de U.T.M. au 
datoria să dezvolte în 
încrederea în victoria 
tărîrea de a lupta și a învinge cu băr
băție orice greutate, de a zdrobi orice 
manevră a dușmanului de clasă. Nu tre
buie să ne temem a da tinerilor sarcini 
de răspundere. Străduința tfnărului de a 
le îndeplini este cel mai bun mijloc de 
educație în focul muncii. Iar dacă un 
tînăr oarecare nu manifestă suficientă 
voință, își pierde cumpătul în fața in
succeselor, dă înapoi în fața greutăților 
— datoria organizației U.T.M. este de a-i 
veni în ajutor, de a-i întări încrederea în 
propriile sale forțe. Nu putem uita nici 
un moment că pentru a învinge cu suc
ces greutățile construirii socialismului, 
pentru a dejuca și nimici orice incercări 
dușmănoase ale chiaburilor, ale dușmanu
lui de clasă, pentru a putea munci bine 
și spornic, trebuie să cunoaștem temeinic 
știința marxist-leninistă. Omul înarmat cu 
ideile marxism-leninismului este de neîn- 
frînt fiindcă se conduce în activitatea sa 
după concepția științifică despre lume, 
singura justă, care îi dă claritatea sco
pului și a perspectivelor, îi permite să 
se orienteze în orice situație, îi sădește 
încrederea în victoria cauzei noastre mă
rețe. Aceasta obligă tineretul nostru să 
studieze profund bazele învățăturii lui 
Marx-Engels-Lenin-Stalin. Aceasta obligă 
organizațiile U.T.M. să se ocupe mai te
meinic de mobilizarea tinerilor la însu
șirea marxism-leninismului.

Tineretului nostru l-a fost hărăzită ma
rea fericire de a șl făuri, sub conducerea 
partidului o viață nouă, socialistă în pa
tria noastră. Acum, am pășit în noul cin
cinal. Cel de al doilea Congres al parti
dului ne-a pus în față un program măreț 
de luptă pentru creșterea bunăstării po
porului, pentru înflorirea patriei. înarmat 
cu acest program, cu conștiința țelului lu
minos pentru care luptăm, poporul nos
tru e hotărît să înfrîngă cu dîrzenie orice 
greutăți, pășind înainte sub steagul par
tidului. Plină de energie clocotitoare ti- 
năra noastră generație are dorința fier
binte de a-și închina viața cauzei înalte a 
socialismului, cauzei fericirii poporului 
muncitor. Călindu-se în lupta cu greută
țile. dezvoltîndu-și neîncetat însușirea de 
a înfrînge și a birui orice obstacole și 
greutăți, orice uneltiri ale dușmanului de 
clasă, tinerii constructori ai socialismului 
din țara noastră vor dovedi partidului iu- 
bit al comuniștilor că știu să răspundă ?< 
dragostei și grijii părintești, încrederii << 
ce li se acordă. >.
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Acum vreo 7 ani, tinărul lanis Sa- 
moil era un simplu desenator ia 
uzina „Vulcan". A terminat liceul 

seral și s-a înscris apoi la politehnică. 
Dar saltul la studiile superioare i-a co
pleșit. Nu odată a vrut să se lase de 
studii, să bată în retragere, să renunțe la 
hotărîrea de a deveni inginer. Luptind, a 
biruit însă greutățile. El n-a precupețit 
nici un efort pentru a-și însuși perfect 
materiile care-i erau mai dificile, și-a sa
crificat uneori și nopți întregi pentru a 
se pune la punct cu rezolvarea vreunei 
problemele nestudiate.

Și, la 23 August 1955, inginerul lanis 
Samoll, împreună cu un grup de meta- 
îurgiști, făcea patriei un dar prețios : pro
totipul primului gazogen rominesc pentru 
lignit.

O cauză mare generează o mare ener
gie. Cauza nobilă, măreață a socialismu
lui, înaripează poporul nostru muncitor, 
tineretul nostru, îi face să biruie orice 
greutăți, să zdrobească uneltirile dușma
nilor de clasă. Trăim zile minunate, lu
minate de patosul și bucuriile creației, ale 
construcției. In istoria poporului nostru 
există multe pagini minunate, eroice, mă
rețe. Dar niciodată, riicl o generație n-a 
avut în față asemenea perspective largi 
ca ale noastre, nîd o generație n-a înde
plinit sarcini atît de grandioase cum în
deplinește generația noastră sub condu
cerea înțeleaptă a partidului comuniști
lor. Tinerii din țara noastră văd datoria 
lor cea mai înaltă în îndeplinirea mari
lor sarcini de construire a socialismului. 
Iată de ce ei au astfel de trăsături ca: 
vitejia și curajul, dîrzenia în atingerea 
scopului propus, însușirea de a învinge 
greutățile. Tocmai aceste calități le insu
flă și le dezvoltă în rîndul tineretului 
nostru partidul comuniștilor. Partidul a 
învățat întotdeauna tînăra generație să 
nu se teamă de greutăți, să meargă cu 
fermitate înainte. Poporul nostru se mîn- 
drește pe drept cuvînt cu victoriile do- 
bîndite pînă acum. Drumul spre aceste 
victorii n-a fost însă de loc neted. Multe 
și mari au fost obstacolele, greutățile. 
Comuniștii au arătat poporului muncitor 
cum trebuie să lupte și să înfrîngă greu
tățile, au dat ei înșiși cel mai strălucit 
exemplu de dîrzenie revoluționară. Să 
ne gîndim la lupta partidului în anii te
rorii burghezo-moșierești. Ce drum as
pru și spinos au urmat comuniștii, ute- 
ciștii I Iată de pildă, figura luminoasă a 
utecistei Haia Llfșiț, asasinată de sigu-
ranța burghezo-moșierească I Ma^atările 
sălbatice în timpul arestărilor, anii de 
temniță grea, nimeni și nimic n-a putut 
înfrînge voința ei neclintită de luptă, cre
dința ei în victorie. încercările grele n-au 
făcut decît să-i oțelească pe comuniști și 
uteciști, pentru că ei erau înarmați cu 
știința marxist-leninistă, aveau conștiința 
că luptă pentru un țel luminos, credeau 
fierbinte în victoria cauzei poporului mun
citor. Trecind prin aprige furtuni, prin 
lupte neînchipuit de grele, partidul comu
niștilor a condus poporul muncitor spre 
ziua de azi a bucuriei muncii libere, a 
construirii socialismului.

Pentru construirea socialismului se cere 
un larg avînt creator, o voință de fier de 
a obține victoria, o strașnică încordare 
de forțe. Elanul revoluționar care a cu
prins masele largi ale poporului, ale ti
neretului este o forță uriașă care frînge 
tot ce e vechi, împinge înainte, aprinde 
inimile. Dar elanul revoluționar trebuie 
îmbinat cu o activitate perseverentă, dîr- 
ză ce reprezintă o forță inepuizabilă care 
nu cunoaște nici un fel de obstacole, care 
spulberă orice piedici, care permite să fie 
dusă pînă Ia capăt, cu orice preț, o sar
cină odată începută. Fiecare utemist. fie
care tînăr trebuie să fie perseverent în 
atingerea scopului propus, voința lui tre
buie să se oțelească în primul rînd în 
lupta împotriva greutăților, în lupta îm
potriva uneltirilor și influențelor dăună
toare ale dușmanului de clasă. Pentru 
manifestarea bărbăției și dîrzeniej nu-i 
necesar să căutăm „cazuri" și „condiții“ 
excepționale. înaltele calități morale se 
dobindesc în viața obișnuită de fiecare zi, 
în munca harnică. în studiul perseverent. 
E inutilă și lipsită de conținut viața o- 
mului care nu înțelege bucuria activită
ții încordate, clocotitoare in numele unui 
țel înalt, care se ascunde în fața pri
mei greutăți ce-i apare în cale. A da îna
poi de la îndeplinirea unei sarcini încre
dințate — mari sau mărunte — a căuta 
un „colț liniștit", a căuta drumuri ușoare

Cu ajutorul metodelor *’
înaintate

rîndurile tineretului 
cauzei noastre, ho-

inererulu
Organ Central ai Uniunii Tineretului Muncitor
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Documentele partidului
puternic imbold în munca

Mecanizarea principalelor lucrări ale hidrocentrale^
Lenin“ din Bicaz a contribuit din plin la grăbirea străpungerii 
tunelului.

In fotografie: tînăra Vîrtan Veronica scoțînd la „ziuă" cu 
ajutorul locomotivei electrice un nou transport de steril.

Se perfecționează procesul de producție
fn vederea îndeplinirii sarcinilor sporite care le revin din Direc

tivele Congresului partidului, constructorii de locomotive de la 
Combinatul metalurgic Reșița introduc noi! procedee tehnologice 
înaintate. Astfel, la montarea diferitelor piese componente de la 
cazanul locomotivelor s-a introdus metoda sudajului în locul ni- 
tuirii, fapt care a contribuit la reducerea timpului de montare. De 
asemenea, numeroase piese mari cu forme complicate se îmbină cu 
ajutorul sudurii. Metoda forjării în matrițe este acum larg aplicată 
ta producerea unor piese și repere necesare construcțiet locomotive
lor cu seria 150.000, locomotivelor pentru căile ferate forestiere și 
căile ferate uzinale. Ea contribuie la simplificarea constructivă a 
mai multor ansamble și subansamble din construcția acestor tipuri 
de locomotive. Lucrările de țevărie de la locomotive se produc în 
prezent în serie, ceea ce permite reducerea timpului de montare a 
țevilor. Unele piese pentru armătură din metale costisitoare se pro
duc acum din materiale inoxidabile.

în prezent, muncitorii, inginerii și tehnicienii de la Combinatul 
metalurgic Reșița lucrează la un nou tip de locomotivă pentru căile 
ferate forestiere, a cărui producție va crește cu 54 la sută față de 
anul trecut.

Constructorii au realizat pînă la 10 ianuarie planul lunar de 
producție în proporție de 65 la sută. în rîndul fruntașilor în pro
ducție se situează tehnicienii Francisc Crenian, Ștefan Klein, 
Francisc Ladovski, Nicolae Melnic, inginerul Alexandru Burulelte 
și alții.

întovărășit ii pregătesc uneltele agricole

BACAU (de la corespondentul nostru). 
Muncitorii din cadrul trestului 4 Moineșt', 

în urma studierii Documentelor celui de al 
doilea Congres al partidului, însușindu-și 
învățămintele Congresului își sporesc efor
turile în cadrul întrecerii socialiste pentru a 
da patriei cît mai multe tone de petrol. Cele 
mai însemnate rezultate le-au obținut în pri
mele zile ale lunii ianuarie petroliștii din 
schela 1 producție Zemeș. In primele 
12 zile ale acestei luni, petroliștii acestui 
oficiu și-au realizat sarcinile de plan în pro
porție de 100,2 la sută. Organizîndu-și te
meinic munca, colectivul secției 3 extracții 
din cadrul acestei schele, condusă de comu
nistul Ion Tigău ajutat de brigadierii co
muniști Enescu Năstase și Nicolae Crănăcă- 
ială au dat pesre plan 21 de tone țiței. 
Din cadrul schelei 2 producție Moinești care 
și-a îndeplinit planul cu 100,1 la sută s-au 
evidențiat îndeosebi brigăzile conduse de in
ginerul utemist Atanase Atanasiade și cea 
condusă de comunistul Gheorghe Olteanu 
extrăgînd zeci de tone de țiței peste preve
derile planului.

Principalul obiectiv al brigăzilor de la in
tervenție este scurtarea la maximum a 
timpului de intervenții. Brigăzile de inter
venție conduse de sondorii Petre Adam și 
Petre Lichi au scurtat cu ajutorul inițiativei 
sondorului Dumitru Arjan, Erou al Muncii 
Socialiste, șoferul pe troliu și maistrul la 
gura puțului, timpul de intervenție la sonde 
cu 20—21 la sută.

In primele 12 zile ale lunii ianuarie sar
cinile de plan au fost realizate pe întregul 
trest în proporție de 100,1 la sulă.

Rezultatele obținute de muncitorii petro
liști din Moldova se datoresc extinderii me
todelor avansate și în special a metodei 
surării hidraulice precum și metodei de 
cuperare secundară cu injecție de apă 
gaze.

Radiomagazin... pe scena

In sala Dalles, a avut loc un interesant spec
tacol „Radiomagazin"... cu spectatori. Din distri
buție au făcut parte cunoscuta clntăreață de fol
clor Maria Tănase, laureată a Premiului de Stat. 
V. Tomazian, Trio Grigoriu, Nae Roman, Bimbo 
Mărculescu și alții.

Cunoscutul comic al radiomagazinelor... difuzate, 
actorul de cinema Mircea Crișan a susținut cu 
vervă programul. Muzica a fost asigurată la două 
piane de Theodor Cosma și lancsi Korosi precum și 
Jean lonescu. Spectacolul, prezentat în regia lui 
Val. Moldoveana, s-a bucurat de succes și apre
ciere dm partea spectatorilor.

In fotografie: un aspect din timpul spectacolului
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• De curînd în comuna Tătăruși din 
raionul Pașcani s-a inaugurat un că
min cultural înălțat prin autoimpune- 
*e. La realizarea acestei construcții un 
sprijin prețios l-au adus utemiștii: 
Alexandru Ghiban, Maria Dănilă și 
Babaleanu Tudor.

De asemenea în comuna Miroslă-

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru). — Dezbaterea 
Directivelor Congresului Parti
dului cu privire la ce) de al 
doilea plan cincinal a avut loc 
și în întovărășirea agricolă din 
comuna Cazasu. raionul Brăila. 
Țăranii muncitori au discutat 
sarcinile ce le revin în această 
perioadă. Una din principalele 
sarcini ale întovărășiților este 
lupta pentru obținerea de 
recolte bogate la ha. Pentru 
aceasta ei au hotărît să înceapă 
pregătirile pentru campania de

primăvară, prin repararea unel
telor agricole și selecționarea 
semințelor. Numai în cîteva zi
le ei au reparat 40 pluguri, 15 
boroane, 5 semănători, precum și 
o parte din tăvăluge. De aseme
nea țăranii muncitori din comu
na Cazasu au transportat la 
cîmp însemnate cantități de 
bălegar de vită.

Printre cei care și-au reparat 
uneltele agricole se numără în 
primul rînd țăranii întovărășiți 
Dimache Tudorel, Neculai Po
pescu și alții.

Extinderea 
graficului ciclic

Prin munca lor entuziastă minerii din 
zinul carbonifer Schitu Golești, regiunea 
iești, traduc în viață sarcinile ce le revin 
din Directivele Congresului partidului. Nu
mai în primele 10 zile din acest an, minerii 
de la mina Jugur au extras peste plan mii de 
kg. cărbune Brigada condusă de comunistul 
Gheorghe Toma de la mina Pescăreasa a ex
tras cu 61 la sută mai mult cărbune decît 
era prevăzut în plan, iar brigada condusă de 
utemisiul Gheorghe Sterian, cu 23 la sută. 
Importante depășiri de plan au obținut și 
brigăzile conduse de Sava " 
ghe Aldea și Petre Balnică 
deni.

Pentru creșterea continuă 
cărbune, minerii din bazinul_______  ___
tu Golești vor aplica o serie de măsuri teh- 
nico-organizatorice. Astfel, parcul mijloace
lor de transport al minei Jugur va fi îm
bogățit cu 40 vagonete și 2 locomotive; se 
vor electrifica o serie de lucrări din subteran 
și de la suprafață. Minele Poenari și Bere- 
voiești vor fi dotate cu noi mașini de havat 
și mașini de încărcat. De asemenea, la mi
nele Godeni și Berevoiești se va introduce 
pe scară largă armarea galeriilor cu prefa
bricate din beton armat. La aceste măsuri se 
va mai adăuga extinderea sistematică a gra
ficului ciclic, metodă care se aplică cu bune 
rezultate la 10 locuri de muncă.

In primul trimestru al acestui an vor fi 
date în exploatare încă 3 noi abataje fron
tale la minele Poenari și Pescăreasa.

vești din același raion se va termina în scurt timp un inter
nat pentru școală.

Acum se lucrează la finisarea internatului. Tinerii Gheor- 
ghe Botezatu, Vasile Dascălu și Vasile Ciocoiu au depus 
500 ore muncă voluntară pentru urgentarea lucrărilor.

9 Zilele acestea a fost terminată construcția unui cămin 
pentru tinerii muncitori necăsătoriți ai fabricii „Unirea" din 
Cluj.

Căminul este situat în apropierea fabricii. El cuprinde 
camere spațioase cu paturi pentru 130 tineri, club, bale, 
încălzirea camerelor se face cu gaz metan. întreg mobilie
rul căminului a fost construit in fabrică. Pentru terminarea 
grabnică a construcției tinerii muncitori au dat în orele lor 
libere un ajutor prețios in special la lucrările de instalație 
a apei și a gazului metan.

Ieri, intr-un cadru festiv, căminul și-a 
tari.

O FATA

primit noii loca-

Iași
aflat cu bucurie

Operă de stat la
Oamenii muncii din regiunea Iași au 

vestea că în anul acesta va începe să funcționeze în oraș 
o operă de stat. Primele spectacole vor avea loc chiar în 
cursul celui de al II-lea trimestru al anului. Se va crea 
de asemenea și un corp de balet. Pînă la construcția loca
lului propriu, spectacolele operei de stat vor avea loc în 
sala Teatrului Național.

Deasemenea va intra în funcțiune noua sală de concert a Filar
monicii de Stat a Moldovei — care se construiește în mo
mentul de față — și se va termina amenajarea muzeului 
„Unirea“ (fosta reședință a domnitorului A. 1. Cuza). Se 
vor continua lucrările de amenajare a palatului culturii și 
se va amenaja studioul artistului amator din Tatarași.

Corespondent
J. ȘT1RU

i ...Făcea curățenie prin baie și bon-
> bănea într-una Scroafele întindeau 
i sprb ea rituri alb-trandafirii și gui- 
i țau încet. Le alunga. Purcelușii gui- 
i țau asurzitor și ei. îi alunga și pe ei. 
i După bombăneala neîncetată și 
i după mișcările ei smucite. îți dădeai 
) seama cît de colo că Paula este supă-
> rată. Iar cînd a terminat toată treaba 
i și-a îndreptat trupu-i zvelt și a pri-
' vit lung către poarta gospodăriei, re- 
i vărsîndu-și toată amărăciunea, tot ne- 
i cazul în cîteva cuvinte, rostite cu nă- 
i duf:
' — Eh, nea Petre, iar m-ai făcut să
țin purceii flămînzi pînă acum...

Iar cîteva minute mai tîrziu, cînd 
..nea Petre" — Petre Butoi, magazine
rul — și-a făcut apariția, Paula 
grăbit să-l întîmpine:

— Păi bine, nea Petre, acum 
vine ?

— De. măi fată, bătrînețele..-
— Da. dar porcii mei nu se satură 

cu așteptarea. Dă-mi mai repede uru- 
ială!

De data aceasta, începu să bombă
ne as că Petre Butoi:

— Aprinsă mai este și fata asta a 
lui Nicolae Mirloiu dom-le.-. Cum în- 
tîrzii cîteva minute (nea Petre întîr- 
ziase însă aproape o jumătate de oră) 
îți face un tărăboi... Parcă porcii n-ar 
mai putea să aștepte nițel...

Paula Mirloiu este o fată ’năltuță de

s-a

se

Ij-socoooooooocooooooooooooooooooooooooaoocoooooooooeoco^

„Scînîeia tmretufui’’ l 

organizează u.i concurs cu tema: 
Viața și muiii*a tineretului 

din R. P. R.
La acest concurs pot participa tinerii 

de toate prcfestile, indiferent dacă au 
mai scris sau nu ziarului. Nu pot parti
cipa la concurs ziariștii de profesie.

Concursul se va desfășura în perioada 
20 ianuarie 1956 — 1 Mai 1956.

în concurs vor intra următoarele ge
nuri de materiale:
• Corespondențe informative
• Materiale critice ș satirice
• Fotografii și desihe
Participă la concurs numai cei ce vor 

trimite in perioada desfășurării concur
sului minimum 3 materiale indiferent de 
genul lor, purtlnd mențiunea „Pentru 
concurs".

Materialele vor trebui să conțină date 
exacte, riguros verificate.

Materialele vor fi analizate de o co
misie, iar cîștigătorilor li se vor acorda 
următoarele premii:

1 premiu I — un aparat de radio.
2 premii II — cîte o bicicletă.

4 premii III — cîte o servietă și 
un toc rezervor.
10 mențiuni in cărți.
20 mențiuni în abonamente pe timp de 
un an ia „Scînteia tineretului".
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La propunerea Consiliului de Miniștri, Prezidiul Marii Adunări 
Naționale, prin decretul nr. 12/1956, a adus unele îmbunătățiri în 
împărțirea adininistrativ-economică a țării.

Aceste îmbunătățiri, care țin seamă de experiența dobindită în 
ultimii ani cît și de cererile venite din rindul populației, au 
scop să creeze unități administrative mai bine închegate și 
apropie mai mult aparatul de stat de oamenii muncii.

Prin decretul Prezidiului Marii Adunări Naționale s-au adus 
mătoarele modificări în împărțirea administrativ-teritorială:

1. CU PRIVIRE LA REGiUNI:

ca
să

ur-

S-a redus numărul regiunilor de la 18 la 16, prin împărțirea 
ritoriului regiunilor Arad și Bîrlad la alte regiuni după cum 
mează :

• raioanele Arad, Lipova și Sînnicolau Mare trec în cadrul 
giunii Timișoara, Iar raioanele Criș, Gurahonț și lneu la regiunea 
Oradea.

9 raioanele Bîrlad și Murgeni trec la regiunea lași, raioanele 
Adjud și Zeletin trec la regiunea Bacău, iar raioanele Focșani, 
Panciu, Tecuci și Vrancea trec la regiunea Galați.

ta
ur-

re-

fi-

CITIȚI în pagina 3-a Coloana 1-2 

continuarea Comunicatului

ba- 
Pi-

Manea, Gheor- 
de la mina Go-

a producției de 
carbonifer Sciti

In școlile pedagogici au avut ieri loc primele examene, care 
oglindesc rezultatele muncii elevilor din prima jumătate a anului 
școlar.

Pentru elevele anului III A, de la Școala pedagogică mixtă nr. 1 
din București, primul examen a fost cel de fizică. Cu toate emo
țiile de care au fost cuprinse, elevele s-au descurcat bine în pro
blemele ce le-au revenit. Grupa l-a (compusă din 18 eleve) a reu
șit să promoveze în întregime obținind un număr însemnat de 
note mari.

In fotografia noastră eleva Ioana Nicolae răspunde clar și con
vingător la problema : aparatele optice și foloasele lor. In același 
timp, Alexandra Amuza, una dintre bunele flzlciene ale școlii, își 
pregătește la tablă schema imaginei în lentilele divergente despre 
care va trebui să vorbească.
————----- * *-------------

Rezultate meritate
CLUJ (de la corespondentul nostru).
Dorința de a obține cele mai bune rezultate la examene preocupă 

pe fiecare student al Institutului Politehnic din Cluj. în sălile desti
nate studiului, la cămin, in sălile de lectură ale bibliotecilor ei con
tinuă să-și revizuiască caietele de notițe pentru a aprofunda unele 
probleme înțelese mai puțin și în special la materiile de speciali
tate : teoria mecanismelor, rezistență etc. Și așa cum este normal, 
'■ei care au învățat și continuă să învețe cu perseverență obțin re
zultatele dorite. Studenții Marcaș Gheorghe, Bogdan Antal. Măie- 
șanu Dorina care ca și în anii trecuți au învățat cu sîrguință au 
obținut pînă acum la toate materiile la care au dat examene califi
cativul de „foarte bine". în grupele unde s-a pus mai mult accent 
pe ajutorul tovărășesc, ca de pildă în grupele 222 din anul 11 și 214 
din anul IIl de la facultatea de Tehnologie, studenții s-au prezentat 
mat bine pregătiți la examene. Marea lor majoritate printre care 
Turcu Sergiu, Burzo Emil și alții au obținut în special la materiile 
de specialitate calificative de „bine" și „foarte bine".

HARNICA
statură dar subțirică la trup. în orice 
caz, cine-o vede nu-i dă cei 18 ani, 
pe care i-a împlinit acum cîteva luni. 
Paula se numără însă printre cei mai 
harnici colectiviști. Lucrează de mai 
bine de un an ca îngrijitoare de scroa
fe și toți colectiviștii din Radomiru îi 
prețuiesc rîvna și priceperea.

Cînd Intr-o adunare generală a 
lectiviștilor s-a propus ca Paula 
primească munca de îngrijitoare 
scroafe, mulți dintre colectiviști 
spus vorbe' de împotrivire. Maria Lău- 
taru și Stelică Lăutaru erau cei mai 
înverșunați îm
potriva acestei 
numiri, 
încă fetiță 
spuneau ei. Ce 
lucru bun poți 

să aștepți din 
pomenești, că S-o 
că și o să-și uite 
cînd s-ar porni porcii la goană 
cîmp. o să înceapă să plîngă. ca un 
copil". Au mai vorbit și alții împo
triva ei. Cei 
încredere în 
Paulei 
pentru 
Numai 
atunci 
tite în 
că o să muncească și mai bine, că o 
să îngrijească scroafele și purceii cit 
mai bine. Așa a ajuns Paula,la 17 ani, 
îngrijitoare la scroafe.

co
să 
la 
au

c

Și Paula se ține de cuvînt. Munca 
ei dovedești aceasta. în fiecare dimi
neață. cînd lumina începe să-și în
tindă primele raze. Paula grăbește că
tre fermă. Fie o dimineață senină și 
călduroasă ori una noroasă, cu ploaie 
ori cu vînt puternic și rece, Paula so
sește cu regularitate la boxele scroa
felor și-și începe munca.

Că Paula este o harnică îngrijitoare 
de scroafe și că munca ei este rod
nică. o dovedesc faptele. De la cele 
9 scroafe pț care le îngrijește, ea a 
reușit să obțină, la două fătări. 190 

de purcei. De 
la cinci scroafe 
s-au obținut la 
amîndouă fătă- 
rile. peste 
purcei, iar de la 

„Glca" — favorita ei — a avut 15 
purcei 
purcei 
rită I 
condiț uni, cît și curățeniei exemplare 
din boxe, toți purceii au trăit Prin va
lorificarea lor, gospodăria a realizat 
însemnate venituri- Faptele acestea 
dovedesc că utemista Paula Mirloiu își 
respectă ■■■■■ ...............

Munca 
șoară — 
acum nu este. La început nu prea știa 
cum să îngrijească de scroafe și de 
purcei. îi plăcea munca aceasta și-i 
erau dragi animalele, dar nu se prea

partea ei ? 
apuca de 
de porci;

Te 
joa- 
Ori
pe

i la
i la 
în gri jir ii
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prima fatare și 14 
cea de-a doua. Dato- 

scroafelor în bune

și au 
munca 
cînd toți colectiviștii au votat, 

s-a ridicat și, cu privirile ațin- 
podea, a promis colectiviștilor

mai mulți însă au avut 
hărnicia și seriozitatea 

socotit că este potrivită 
aceasta Ea tăcea chitic. cuvîntul 

Paulei 
mai ales

dat colectiviștilor, 
n-a fost de loc li
la început — și nici

pricepea. A învățat însă. Nu singură 
Au ajutat-o și comuniștii. Tovarășul 
Ilie Tutu, președintele colectivei, trece 
în fiecare zi pe la grajduri ca să vadă 
cum se descurcă Paula în munca et. 
Și dacă undeva nu știe cum s-o por
nească din loc, președintele o sfătu
iește cu răbdare.

A mai avut Paula de luptat împo
triva unor greutăți. Erau unii tineri 
răutăcioși care mai strigau, din cînd 
în cînd după ea „porcărița". Și pe 
Paula o dureau aceste cuvinte. Nu că 
muncea în gospodărie ca îngrijitoare de 
scroafe, ci că mai erau în gospodărie 
tineri cate nu înțelegeau însemnătatea 
muncii la ferma zootehnică, care nu 
pricepeau că și munca ei aduce gos
podăriei mii și mii de lei venituri..-

Asta era insă la început. Comuniș
tii și utemiștii au pus capăt și acestei 
stări de lucruri. Iar cînd a avut loc 
alegerea organului conducător al or
ganizației de bază U T M dm gospo
dărie. utemiștii au ales-o pe Paula Mir
loiu în comitet. O înaltă prețuire a 
muncii și hărniciei eil Și nici în 
munca aceasta Paula n-a înșelat în
crederea utemlștilor. Cu aceeași rtvnă 
muncește, cu aceeași însuflețire își în- ' 
deplinește și îndatoririle pe care le are 
ca membră în gospodăria colectivă și i 
pe cele de utemlstă, și în amîndouă < 
obține realizări tot mal frumoase. <

M. N. CIRSTEA <
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învățăm din documentele j 
Congresului partidului j

După un studiu amănunțit al unor ca
pitole din raportul C C. al P.M.R. la cel 
de al doilea Congres al partidului, la Co
mitetul regional U.T.M. Bacău și la co
mitetele raionale U.T.M. din regiune s-au 
făcut in ziua de 9 ianuarie discuții în 
jurul temei: „Documentele celui ‘de al 
Il-lea Congres al partidului — progra
mul nostru&Le luptă și muncă". Discuțiile 
s-au pur tar pe grupe de activiști la 
care au participat cîte un membru al 
biroului comitetului regional U.T.M. lată 
cum au decurs dezbaterile in grupa con
dusă de tovarășul Caro! Kirai. secre
tar al comitetului regional.

Prin discuțiile lor. participanta (toii 
au luat cuvintul) au dovedit că au înțe
les și și-au însușit în mod creator pro
blemele studiate Ducîndu-și munca în- 
tr-un raion cu un specific agricol acti
viștii comitetului raional U.'I'M Bacău 
s-au referit. îndeosebi, la problemele le
gate de transformarea socialistă a agri
culturii.

După ce a vorbit despre însemnătatea 
tezelor expuse în raportul C C. al P.M.R 
prezentat de tovarășul Gheorghe Gtleor- 
ghiu-Dej la Congres, Constantin Chifu, 
instructor al comitetului raional a anali
zat situația comunelor din sectorul de 
Care răspunde.

— Trebuie să recunosc de la bun 
început — a spus el — că nu m-am ocu
pat cu toată seriozitatea de munca po
litică pentru atragerea tinerilor in înto
vărășiri sau gospodării agricole colective. 
Deși în această privință, organizările de 
bază pe care le controlez, urmînd exemplul 
comuniștilor. au obținut unele realizări: 
în comuna Mărgineni, de pildă, 14 ute- 
miști s-au înscris în întovărășire Dar în 
această comună, mai sînt peste 20 de 
utemiști și tineri țărani muncitori care 
n-au făcut încă cereri. Care-i pricina ?...

Constantin Chifu a arătat că plnă nu 
demult el se mulțumea să îndrume doar 
comitetele organizațiilor de bază, fără să 
desfășoare împreună cu acestea o muncă 
intensă de lămurire în rlndul tinerilor.

— Greșeala noastră — a continuat 
Chifu — constă în faptul că n-am folo
sit pe toți utemiștii — și în special pe 
utemiștii și .tinerii colectiviști — în a- 
ceastă muncă și împreună cu aceștia nu 
i-am sprijinit pe tinerii care întimpină 
greutăți în lămurirea părinților lor. Maria 
Ariton din comuna Călugăru, de exem
plu, se străduiește de mult să-t aducă 
în gospodărie pe tatăl fi mama ei (și 
în special cu matcă-sa are mai mult de 
furcă). Dacă noi am fi ajutat-o mai mult 
și am fi mers la părinții ei acasă, sînt 
sigur că membru familiei Ariton din Că
lugăru ar fi fost astăzi colectiviști vechi... 
Sînt hotărtt să-mi schimb felul de a mun
ci. in așa fel incit să ajut mai concret 
comitetele U.T.M. din raza mea de acti
vitate în munca lor de atragere sub in
fluența organizației, a unui număr tot

Note 
bibliografice

face cu- 
peste ho

In eforturile sale rodnice de a 
noscută literatura progresistă de . 
tare Editura pentru literatură și artă a pu
blicat romanul scriitorului portughez Fer 
reira de Castro „Oile domnului“ Literatura 
portugheză, aproape necunoscută în țara 
noastră, se afirmă puternic prin această carte, 
transmițîndu-ne mesajul unui popor care in 
dură o grea asuprire.

Fascismul domnește în Portugalia de 25 
de ani, timp în care poporul a fost din ce 
în ce mai exploatat, mizeria întinzîndu se ca 
o pecingine Redînd viața ciobanului Hora 
cio care devine apoi muncitor, autorul dez
văluie cu realism viața de mizerie a celor 
ce muncesc din Portugalia de azi Deși tatăl 
lui Horacio trudește o viață întreagă pe pe
tecul său de pămînt și în atelierul de cizmă
rie, foamea rămîne întotdeauna cel mai 
statornic vizitator al casei lor. Pentru a a- 
vea cu ce-și hrăni copiii, Gerțrudes, soția sa, 
muncește din greu pe la chiaburi. Dar ne-

Artiștii amatori pregătesc
un nou program

Ansamblurile de artiști amatori din țara 
noastră cunosc o mare dezvoltare. Prin or
ganizarea de concursuri mișcarea artiștilor 
amatori este puternic stimulată. Formațiunile

PROGRAMUL NOSTRU 
DE LUPTĂ Șl MUNCA-

mai mare de tineri. Sînt încredințat că 
foarte curînd uoi putea raporta că în 
satele de care răspund, mereu alți tineri, 
urmînd drumul indicat de partid, cer să 
intre în întovărășiri sau gospodării agri
cole colective...

Instructorul Chifu s-a gîndit foarte 
bine cînd a propus comitetului raional 
să-i pregătească pe instructorii ne scoși 
din producție (prjn discuții- colective, 
lecții șt seminarii, conferințe etc), in 
așa., fel în.cît aceștia să fie in măsură să 
prelucreze statutele model ale întovără
șirilor și gospodăriilor colective în fața 
tineretului de la sate.

— Astfel —a spus el— vom reuși 
să cuprindem munca și să-i ajutăm pe 
toți tinerii țărani muncitori să înțeleagă 
că locui lor- e în sectorul socialist al 
agriculturii.

In raza de activitate a instructorului 
raional Constantin Tătaru intră și comu
nele Ciumași și Galbeni. Ej s-a ocupat 
îndeaproape de îndrumarea membrilor 
comitetului organizației de bază ’ U.T.M 
din Ciumași și aceștia au reușit, cu aju
torul organizației de partid, să creeze un 
comitet de inițiativă în care au intrat 
trei utemiști in frunte cu secretarul 
U.T M , Mihăilă Suciu. împreună cu ei. 
Tătaru muncește pentru formarea unei 
întovărășiri în Ciumași Constantin Tă
taru a reușit, de asemenea, să convingă 5 
tineri țărani muncitori din comuna Gal
beni să facă cereri de intrare în întovă
rășire Șt din alte comune a reușit- Tă
taru să raporteze realizări asemănătoare.

— Nu am dreptul însă, a spus el. să 
mă mulțumesc cu ce s-a realizat in a- 
ceste comune plnă acum Eu am avut și 
lipsuri în munca mea și ele au fost cau
zate tocmai de faptul că m-am culcat pe 
lauri. E bine s-o recunosc deschis, pen
tru îndreptarea muncii noastre in viitor.

La ce s-a referit Tătaru in autocriti
ca sa?

In comuna Galbeni sînt peste 150 de 
tineri șț e de la sine înțeles că intrarea 
in întovărășire - a numai 5 dintre ei nu 
poate fi decît un început și acesta încă 
destui de slab

— Nu am studiat — recunoaște Tă
taru — posibilitățile existente in Gal
beni pentru o mișcare mai largă a 
tineretului către întovărășire. Și posibi
lități pentru crearea unui asemenea avînt 
sînt Depinde insă de o bună organizare 
a muncii politice care din păcate mai 
lasă încă de dorit... Urmînd însă în
drumările organizației de partid — a 
continuat Tătaru — vom reuși fără îndo
ială să înlăturăm lipsurile din munca 
noastră

Apoi Tătaru a făcut unele propuneri 
valoroase El a cerut printre altele ca bi
roul raional să apeleze la organizațiile 
de bază din industrie ca acestea să tri
mită la sate in fiecare duminică un nu
măr de utemiști dintre cei mai buni, 
pentru munca de agitație.

roman despre viața poporului portughez
ES.P.l.A

norocirile se țin lanț, greutățile devin din 
ce în ce mai de nesuportat Horacio, plin de 
nădejde într-o viață mai bună, speră, în ciu
da faptului că i sărman, la dreptul la feri
cire Pentru această fericire aleargă și mun 
cește toată viața sa Crezînd că devenind 
muncitor, traiul îi va fi mai bun. el pleacă 
la oraș și după multe peregrinări ajunge țe
sător Și viața își continuă mersul ei amar 
nic, plin de lipsuri și mizerie Horacio im 
preună cu alți muncitori (Marreta, Boca Ne- 
gra, Tramagal etc.) au învățat însă să lupte 
pentru drepturile lor, pentru un trai ome ' 
nesc, știind că fericirea poate fi cîștigată 
numai pe calea luptei comune.

Tn carte este oglindit procesul de diferen
țiere socială la țară, inegalitatea între clase, 
aspectul moral decăzut al reprezentanților 

artistice Își tmbogățesc repertoriul, ridică in
terpretarea la un nivel artistic mai înalt.

A devenit un bun obicei acesta în care con
cursurile artistice prezintă spectacole pe sce

nele teatrelor, a clu
burilor, la căminul cul- 
furai.

Echipa artistică a 
întreprinderii, „Tele
graful central“ din-ca- 
drul Ministerului Pof
telor și Telecomunica
țiilor se va deplasa la 
Sinaia cu un bogat 
program, oferind frun
tașilor de la uzinele 
„I. C. Frimu“ un spec
tacol frumos.

Reporterul nostru 
fotografic l-a surprins 
la repetiția generală.

Și așa, pe rind. au luat cuvintul toți 
activiștii comitetului raional U.T.M.

Ultimul a vorbit instructorul Constan
tin Bărdașu. care a fost ridicat nu de 
mult in această muncă. Discuțiile purtate 
l-au ajutat pe Bărdașu să-și lămurească 
multe probleme, să înțeleagă tot ce este 
mai important tn munca unui instructor 
raional.

Bărdașu a arătat printre altele că in 
satul Berbincem. unde nu de mult s-a 
inaugurat o întovărășire chiaburii și co
zile lor de topor mai fac încă serioase gre
utăți Un anume Vătămănescu Gheorghe 
l-a amenințat pe țăranul muncitor 
Chir iac, care s-a înscris-in întovărășire... 
In aceeași zt, Vătămănescu a fost, prins 
rupind o lozincă din fața casei președin
telui întovărășirii.

— Cred că trebuie să fim mai atenți 
și să demascam cu mai multă hotărire 
acțiunile dușmanului de clasă — a spus 
Bărdașu — care in perioada aceasta s-au 
intensificat, iar anumiți tineri mai cad 
sub influența lor. Nu e intîmplător faptul 
că mai sînt utemiști in Berbinceni 
care nu au făcut încă cereri de intrare 
în întovărășire. După cit se vede, vorbele 
lui alde Vătămănescu au avut influență 
asupra unor tineri și asta pentru că noi 
am muncit încă prea puțin cu ei.

Din discuțiile purtate — a spus in în
cheiere Bărdașu — am înțeles odată 
mai mult că in primul rind în activitatea 
noastră trebuie să ne folosim la fie
care pas de îndrumările partidului, că 
nu faci mare lucru dacă nu vii in mijlo
cul tinerilor și nu-i indrumi cil răbdare 
pe fiecare în parte începind cu secretarul 
organizației de bază.

Seara s-au tras concluziile.
★

In sala de ședințe de la sediul regiunii 
s-au întrunit activiștii comitetului re
gional, ai comitetului orășenesc, și raio
nal U.T M Bacău. Din partea biroului 
regional U.T M. a luat cuvintul tovară
șul Liopa. El a arătat că studiul temeinic 
al documentelor Congresului are un rol 
deosebit de important pentru activitatea 
viitoare a comitetului regional și că pro
punerile făcute de tovarăși in timpul 
discuțiilor slnt deosebit de prețioase și 
vor fi incluse in planul de măsuri al 
comitetului.

— Nu trebuie insă să socotim — a 
spus în încheiere vorbitorul — că odată 
cu aceste discuții s-a încheiat și studiul 
documentelor Congresului Dimpotrivă, a- 
cesta a fost doar începutul. Noi avem 
datoria să folosim in întreaga noastră 
muncă, în toate acțiunile noastre. învă
țămintele Congresului partidului ale că
rui documente constituie programul nos
tru de luptă și muncă.

MiLU BURAN

Este o afacere convena- 
„bunul" naș al copiilor 
își folosește „finii“ ca 
împotriva propriilor lor 
pentru cîștigarea liber-

claselor exploatatoare. Reprezentanții tipici 
ai chiaburimii rapace, ai cămătarilor, ai in
dustriașilor sînt descriși cu vigoare așa cum 
sînt fățarnici, demagogi, lipsiți de scrupule 
Industriașul Vasco da Gama Sotomayor iși 
face în^propria-i fabrică o sumedenie de 
fini, asigurîndu și astfel cozi de topor în rîn 
durile muncitorilor, 
bilă pentru patron 
de muncitori, care 
spărgători de grevă 
tovarăși, luptători 
tații.

Prin cartea sa, Ferreira de Castro demască 
regimul fascist din țara șa, starea de mize
rie în care a fost adus poporul portughez. 
Totodată, autorul urmărește evoluția crește
rii conștiinței de luptă a muncitorilor por
tughezi.

Scris cu multă sobrietate, romanul „Oile 
domnului“ reușește să redea în mod artistic 
viața și aspirațiile poporului portughez.

Corespondenții 
ne vestesc că •••

...Printre miile de construcții noi din pa
tria noastră se numără și noua clădire a 
Școlii medii de 10 ani din Trusești, regiunea 
Suceava.

Cele 7 săli de clasă sînt luminoase, spa
țioase și înzestrate cu mobilier nou.

Pentru ca elevii acestei școli Să-și îmbogă
țească cunoștințele în diferite domenii de 
specialitate, această școală a fost dotată și 
Cu un laborator.

La această școală învață 120 elevi.
Corespondent

ISAC D. VASILE
★

...A fost inaugurat în comuna Făcăeni, ra
ionul Fetești, regiunea Constanța în prima 
lună al celui de al Il-lea plan cincinal un 
nou cămin cultural construit prin autoimpu- 
nere.

El cuprinde o sală de festivități cu o ca
pacitate de 600 locuri, bibliotecă, club, sală 
de lectură, o sală pentru pregătirea progra
melor culturale și altele.

Corespondent 
FRINCU CONSTANTIN

*
...în comuna Rogova — raionul Vînju Mare, 

46 de familii de .țărăni muncitori îndrumați 
de organizația de partid au hotărît să for
meze o întovărășire agricolă.

Printre primii care au depus cererile au 
fost tovarășii Popescu Ștefan, Vlăduț Ion — 
membri ai biroului organizației U.T.M. La 
inaugurarea întovărășirii agricole, utemiștii 
din echipa artistică au prezentat un frumos 
program artistic.

Corespondent 
PETRE CĂRBUNARII
*

...Un loc plăcut unde tinerii din satul Bîr- 
la din comuna Ciocești raionul Costești, își 
petrec cu folos timpul liber este căminul 
cultural.

Ceea ce îi atrage aci pe tineri sînt și parti
dele de șah. Interesul tinerilor pentru acest 
joc — necunoscut cu citva timp în urmă — 
a crescut mult. Tn ultimul timp încă 9 tineri 
au învățat acest joc de la utemiștii Dumi
trescu Voicu și Costache Ion.

Mărindu-se însă numărui jucătorilor, șahu- 
rile au devenit insuficiente. Ce era de făcut?

Organizația de bază U.T.M din sat a gă
sit soluția Ea a antrenat pe tineri la con 
fecționarea pieselor pentru șah. Tov. Croi- 
toru Alexandru, Costache Florian au con
fecționat 2 jocuri de șah.

Corespondent 
SIRBU ÎLIE

---- O-----

PE URMELE MATERIALELOR 
NEPUBLICATE

Masuri în întâmpinarea 
primăverii

Era prin luna august. Castanii care stră 
juiau de o parte și de alta aleile din centrul 
orașului Comarnic erau încă verzi și bogați 
în miresme.

Doi tineri se plimbau pe una din alei. Au 
parcurs-o de la un capăt la celălalt căutînd 
din 
piri 
Dar 
alei 

ziarului

ochi o bancă. Era atît de plăcut să res- 
miresmele castanilor stînd pe o bancă 1 
zadarnic au căutat, căci pe niciuna din 

nu erau bănci. Deși cu părere de rău, au
renunțat totuși. Tînărul însă vroia cu tot 
dinadinsul să stea pe o bancă la umbră, 
deaceea a scris despre aceasta 
nostru.

La rîndul nostru, am trimis scrisoarea fo
rurilor de resort, care cercetînd au consta
tat că într-adevăr pe aleile din 
nu erau bănci și s-au luat măsuri 
zătoare.

Tinerii din Comarnic vor putea 
vara aceasta ca, după o plimbare plăcută, 
să se odihnească pe bănci și să respire par
fumul pomilor înfloriți.

Comarnic 
corespun-

în primă-

Fotografia 1: for
mația de muzicuțe 
condusă de muncitorul 
Dedeu Nicolae repetă 
„Marșul telegraf iști- 
lor" compoziție a con
ducătorului formației 
care se bucură de mult 
succes.

Fotografia 2 : o sce
nă din piesa „Tîrîie 
brîu" de Tudor Mușa- 
tescu.

Fotografia 3: corul 
format din 80 persoa
ne repetă clntece 
populare rominești.

Fotografia 4: dan-
satori îmbrăcați in
costume naționale sînt
prinși în iureșul unei
suite de dansuri ro-
minești.

Din experiența noastră
in organizarea reparațiilor tractoarelor

Fiecare S.M.T. — se arată în raportul 
C.C. al P.M.R, expus la Congresul al doilea 
al partidului de către tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — trebuie să fie un organizator și 
un îndrumător al producției agricole, un pu
ternic sprijin al statului democrat-popular in 
lupta pentru transformarea socialistă a agri
culturii. Principala sarcină a S.M.T.-urilor 
este de a acorda un ajutor puternic și ne
mijlocit întovărășirilor agricole și gospodă
riilor colective în sporirea recoltelor, prin 
introducerea asolamentelor raționale și a 
cuceririlor științei și tehnicii înaintate, de 
a veni în ajutorul țăranilor muncitori indi
viduali pentru a obține producții mai mari 
și pentru a-i îndruma spre unirea lor în di
ferite forme de cooperare socialistă tn pro
ducție, calea sigură spre ridicarea nivelului 
de trai și de cultură al maselor țărănești.

Toate acestea pot fi realizate numai prin 
introducerea pe scară largă, chiar din pri
mul an al cincinalului, a mecanizării lucrări
lor de însămîhțat, a îngrijirii și recoltării 
porumbului, florii soarelui, cartofilor și a 
aplicării metodelor agrotehnice înaintate și 
rentabile din punct de vedere economic; 
prin extinderea recoltatului mecanic al sfe
clei de zahăr, al plantelor de nutreț, prin 
mecanizarea pe o scară largă a însilozării 
nutrețurilor, a mulsului vacilor, a tunsului 
oilor .și al lucrărilor din sectorul zootehnic 
care necesită un mare volum de muncă.

Asemenea sarcini nu pot fi înfăptuite fără 
un parc de mașini și tractoare bine pus la 
punct, capabil să execute volumul sporit de 
lucrări agricole, să realizeze în ultima in
stanță o mecanizare și o productivitate spo
rită a lucrărilor agricole. Aceasta impune 
stațiunilor de mașini și tractoare, ca acum, 
cind ne găsim în perioada de iarnă, să 
facă totul pentru ca în cel mai scurt timp 
parcul de mașini și tractoare să fie pus 
la punct pentru a putea începe marea bătă
lie începind din prima zi de primăvară.

Efectuarea grabnică a unor reparații de 
înaltă calitate depinde în mare măsură de 
organizarea reparațiilor la tractoare după 
metoda sovietică, pe ansamble și suban- 
samble.

încă din anul 1952 folosim tn S.M.T.-ul 
nostru acest sistem organizatoric pentru des
fășurarea procesului tehnologic de reparații 
la tractoare. Noi ne-am convins, tn mod 
practic, an de. an. pe baza rezultatelor obți
nute, că această metodă este cu mult su
perioară celei de reparare a tractoarelor pe 
echipe universale.

Anul acesta, înainte de a trece la orga
nizarea reparațiilor, într-o ședință cu tehni
cienii stațiunii am analizat felul în care s-au 
desfășurat reparațiile după această metodă 
în anii precedenți. Analiza ne-a ajutat să 
tragem concluzii importante. Din experiența 
noastră S-a desprins faptul că în anii pre
cedenți, încadrarea posturilor create pentru 
aplicarea metodei de reparații pe ansamble 
și subansamble nu era făcută întotdeauna 
just, cu personalul tehnic necesar atît ca 
număr cit și ca nivel de calificare. Anul tre
cut. spre exemplu, noi am încadrat postul 
„cfliuloase" cu un număr, mare de mecaniza
tori în detrimentul altor posturi ca cele de 
ambielaje și motordșe mici, astfel că tot 
timpul exista un decalaj între posturi, lucru 
ce încetinea ritmul reparațiilor.

Analiza ne-a dus, de asemenea, la con
cluzia care de pe acum s-a dovedit a fi 
foarte justă, că posibilitățile, stațiunii noas
tre sînt mult mai mari pentru aplițarea 
acestei metode. Astfel, pînă în acest an, 
diferențialele tractoarelor KD 35 și KDP, a 
Căror motoare erau trimise spre reparații în 
unitățile industriale,< erau reparate numai 
de mecanicii de sectoare și din atei lire aju
tați de cîte un tractorist. Sistemul acesta 
de organizare era deosebit de greoi. Repa
rarea diferențialelor tractoarelor KD 35 și

SUFLETUL BRIGĂZII
) Dragoș Mihai e Un tînăr slăbuț, de 
) statură potrivită, cu ochii vii și ageri 
) — responsabil de brigadă de tineret. In-
j tri în fabrica „Iosif Rângheț" și, vrînd- 
j nevrînd, dai cu ochii de el și de brigada 
>) sa. Dacă te uiți spre secția montaj, 
L rămîi cîteva clipe să privești steagurile 
L brigăzii — steagul de brigadă fruntașă 
>) pe întreprindere, cel de brigadă fruntașă 
h pe orașul Arad. Și deasupra lui, un pa- 
S nou mare care vestește cu litere de-o 
S șchioapă economiile brigăzii pe o lună. 
S Aproape 7.000 lei.
S Poate că stegulețele și panoul vorbesc 
) cu convingere despre elanul în muncă al 
S acestor tineri în realizarea cincinalului 
S trecut și în începerea noului cincinal. 
S Totuși ele nu pot povesti faptele din în- 
) trecere ale acestor muncitori. Sînt 
X gesturi pe care inima le dictează, iar 
X mîinile le dau viață fără să obosească. 
X Munca lor pare simplă — celelalte secții 
X le lucrează piese, ei le potrivesc după un 
X anumit sistem, apoi rodează produsul 
X montat și-l dau mai departe expediției. 
X E simplu montajul, veți spune. Poate...
X Prin luna mai a anului trecut, un tînăr 
T era trecut de la montaj-paturi la montaj- 
X cutii de viteză, iar șeful de secție Ii spuse 
X maistrului Manga Anton să-l inițieze și 
2 în această muncă. Băiatul căzuse de vreo 
( două ori la examenul de ridicare a califi- 
X cării și organizația U.T.M. ceruse dea- 
X ceea să fie transferat aici, să dea piept 
X cu o muncă mai grea.
X Aici, într-adevăr, dînd de probleme teh- 
L nice mai grele, tînărul prinse repede 

meșteșugul. In munca de organizație to- 
j tuși nu se distingea.
) A trebuit să vină o ședință în care să 
) se analizeze lipsurile sale.
J A doua zi dimineață, înainte de înce- 
) perea lucrului, strînse toți tinerii în ju- 
) rul său și le spuse :
> — Ce ar fi să formăm o brigadă dă
> tineret ?
> — Cine este de acord să ridice mîna I
• începu să numere: una. două, trei... 
' șase... nouă.
‘ Tovarășii văzuseră silința cu care 
' prinsese meseria. Acum, văzîndu-] și 
' de inițiativă, l-au ales responsabil.

— Iar pe tovarășul maistru Manga 
~ Anton îl propunem ca responsabil tehnic 

al brigăzii — spuseră tinerii. E cineva 
împotrivă ?

Așa a luat ființă brigada nr. 6 de ti
neret, condusă de Dragoș Mihai. Din pri 
mele zile de la înființare membrii brigăzii 
au pornit munca cu avînt, ba, în cinstea 
lui 23 August, au chemat la întrecere și 
celelalte brigăzi din fabrică. Treptat-trep
tat, la montaj se năștea ceva nou — din 
urmărirea atentă a metodelor muncitori
lor cu experiență, din îndeplinirea indica
țiilor maiștrilor, din străduința proprie 
de a deveni stăpîni pe tainele meseriei.

Intr-o zi maistrul Manga se pregătea 
să plece în concediu.

— Zici că pleci, — îl încolți un dis
pecer — dar capacele cine o să le mon
teze ?

de- 
om

KDP nu puteau fi executate concomitent cu 
repararea tractoarelor I.A.R., dat fiind numă
rul rédus de mecanici de sector și atelier 
al căror aport era cerut de ahibele procese 
de reparații. Reparațiile dur au" mult datorită 
faptului că acești oameni cu Calificare su
perioară erau nevoiți sâ facă totul la un di
ferențial, de la desfacerea șuruburilor care 
nu cere o calificare deosebită, plnă la con
trolul general. Am hotărît deci să introdu
cem reparațiile pe ansamble și subansamble 
și la diferențialele tractoarelor KD 35 și 
KDP, ale căror motoare slnt trimise spre re
parație în unitățile industriale.

Trecînd practic la organizarea și executa
rea reparațiilor, noi am realizat următoarele:

Pentru a se elibera cit mai mult spațiu în 
ateliere, s-a hotărtt ca întii să fié reparate 
tractoarele ce nu necesitau decît revizuiri (în
grijirile nr. 3 și 4), deoarece motoarele aces
tor tractoare nu trebuiau să fie demontate 
complect și deci nici metoda pe ansamble nu 
putea fi aplicată. Odată cu darea în exploa
tare a acestora, am trecut propriu zis la or
ganizarea procesului tehnologic al reparații
lor pe ansamble și subansamble. Sarcina 
care ne stătea țn față eră : 12 tractoare
I.A.R. cu reparații generale șl capitale pre
cum și repararea a 24 de diferențiale de 
tractoare KD 35 și KDP.

Pentru repararea tractoarelor I.A.R. am 
organizat 14 posturi încadrate cu 28 de oa
meni, dintre care 2 mecanici de sector, 2 
mecanici de atelier, 6 șefi de brigadă, iar 
restul, tractoriști. In mod special ă stat tn 
atenția noastră încadrarea cu personal califi
cat a posturilor : 4 — ambielaje (linia de
arbore și introducerea cilindrilor și pistoa- 
nelor) 5 — chiuloase, 7 — pompe de injecții 
și 9 — montaj general. Postul nr. 4, spre 
exemplu, a fost încadrat cu cel mai bun 
mecanic de sector, Risțea Gheorghe și cu 
cel măi bun tractorist, utemistul Dascălu 
Dumitru.

La încadrarea posturilor am ținut cont nu 
numai de gradul de calificare a oamenilor, 
dar și de specializarea lor tn anumite do
menii. Așa, spre exemplu, poștui nr. 7 a fost 
încadrat cu șeful de brigadă Mustățea Ște
fan care. in timpul reparațiilor, lucrează de 
4 ani în acest post., iar la postul nr. 5 a fost 
repartizat mecanicul de sector Jqn Vulturu 
care a mat lucrat încă 3 campanii de repa
rații la acest post.

Pentru repararea diferențialelor tractoare
lor KD 35 și KDP am organizat 10 posturi 
cu 22 de oameni. Atenția noastră a fost con
centrată act spre încadrarea cu personal ca
lificat a posturilor ; 4 — cutii de viteze, 5— 
ambreiaje de bord și 9 —, montaj general.

Rezultatele aplicării acestei metode nu au 
întlrziat să se arate. La 4 ianuarie stațiunea 
noastră terminase repararea a 8 tractoare 
I.A.R., 12 pluguri, 8 semănători, 14 cultiva
toare și a 50. de grape cu colți și stelate. 
Timpul necesar reparării unui diferențial 
K D.-35 și KDP a fost redus de la două 
săptămîni cit dura repararea lui pe . echipe 
universale la maximum 6 zile

Rezultatele noastre se datoresc atît orga
nizării procesului tehnologic al reparațiilor 
pe ansamble și subansamble, cit și sprijinu
lui pe care l-am primit și-l primim perma
nent din partea organizației de partid și a 
organizației de bază U.T.M., care, mobili- 
zlnd și însuflețind pe mecanizatorii stațiunii 
noastre, au făcut să crească ritmul și cali
tatea reparațiilor.

Mecanizatorii stațiunii noastre sînt ho- 
tărîți ca scurtind tlmpui reparațiilor și îm
bunătățind calitatea lor sd pășească chiar 
din primul an al celui de al doilea plan 
cincinal în marea bătălie pentru' creșterea 
productivității muncii și reducerea prețului 
de cost în unitatea noastră.

G. ÇOCONOIU 
mecanic șef la S.M.T. Băilești-Craiova

— Păi, șeful de secție a SpuS că le-o 
da la alții,..

— Dar cum — Intrară în vorbă mem
brii brigăzii — noi nu sîntem în stare ? 
Să știm doar ce distanță trebuie între 
furci...

Dimineața, Dragoș îi spuse șefului său: 
— Astăzi eu încep să lucrez la capace. 
Drept răspuns primi o privire neîncre

zătoare. Dar spre ora 12. douăzeci de 
capace erau gata și multe din cutiile de 
viteze intraseră la rodaj.

— Ai învățat, Mihai ? Mi-a fost tare 
frică. Nu credeam că reușești. Bravo ție! 
Și maistrul Covaci îl strînse în brațe ca 
pe copilul său.

Așa a început Dragoș să știe să-și pre- 
țuiască puterile.

In perioada de la înființare și plnă 
acum brigada a aeumulat o experiență 
vrednică de laudă

Pentru extinderea ei, comitetul U.T.M 
a organizat o consfătuire 
demonstrație 
tați și tineri 
talurgice din 
altceva decît 
a brigăzii.

Tinerii de la uzinele „Steagul roșu" | 
din Orașul Stalin i-au rugat pe'tinerii de < 
aici, printr-o scrisoare, să-și intenșitice < 
eforturile pentru a da peste plan mai , 
multe cutii de viteze, ajutîndu-i . în felul ( 
acesta să-și realizeze și ei angajamen- , 
tul. Primind răspunsul, constructorii de ( 
camioane au. primit și angajamentul bri
găzii lui Dragoș Numai în ultima lună, , 
brigada a dat 15 cutii de viteze de auto- , 
camion peste planul lunar.

Cum reușește brigada lui /Dragoș să , 
fie cea mai bună brigadă de tineret din , 
ramura metalurgică a orașului Arad ? 
Nu-i de ajuns elanul, organizarea, e 
necesar spiritul colectiv, ajutorul reciproc ( 
în viață. ,

— Ai sarcina ca în fiecare săptămînâ ( 
să mergi la un film. Iți spun asta în ? 
calitate de responsabil de brigadă și dr / 
secretar de orgahizație de secție U.T.M /

Țavăr Carol l-a privit pe Dragoș pu ? 
țin surprins, dar a dat din cap în semn l 
de aprobare. ?

Țavăr n-a împlinit decît 17 ani. însă Z 
îi lipsește bucuria familiei. Nu are pă (, 
rinți și aceasta îl face să fie tăcut și d 
sfios. Tovarășul Negrită, fără să existe d 
în pngadă un act scris, ha luat deaceia d 
să-i ridice calificarea, iar Hosu loan — d 
să locuiască împreună. S au împrietenii â 
se plimbă laolaltă, merg la învăț^mîntu’ 
politic amîndoi, iar Dragoș îi cere con u 
secvent să-i povestească'filmele pe care 0 
le vede. Așa că Țavăr a început să zlm- 0 
bească mai mult, iar maistrul nu se mai 0 
plinge de el. A

...In aceste zile, de început al unui nou V 
cincinal, brigada lui Dragoș Mihai depune x 
noi străduințe. Se simte aici și faptul că A 
în rîndul partidului puternic .de neînvins d 
care a inițiat acest, plan, a fost primit V 
nu de mult și Dragoș. \

C. BUCUR A

urmată de o 
practică, unde au fost invi- 
de la alte întreprinderi me- 
Arad. Demonstrația n-a fost 
frînturi dintr-o zi de lucru

r

»



Doi eroi ai proletariatului german Indignare stîrnită 
de declarațiile 
agresive ale lui 
Dulles

Tn urmă cu 37 de 
ani, la 15 ianuarie 
1919, din ordinul mi- 
litariștilor germani 
și al reacțiunli inter
naționale, un grup 
de ofițeri prusaci asa
sinau în chipul cel 
mai bestial j>e Karl 
Liebknecht și Roza 
Luxemburg —. condu
cători de frunte ai cla
sei muncitoare germa
ne, luptători înflăcă
rați pentru cauza de
mocrației și socialis
mului, împotriva mili
tarismului și reacțiunli 
imperialiste.

Prin înfăptuirea a- 
cestei crime odioase, 
forțele reacțiunii ger
mane urmăreau să stă
vilească mișcarea 
muncitorească, revolu
ționară din Germania.

Victoria Marii Re
voluții Socialiste din 
Octombrie trezise la
luptă proletariatul din toate țările lumii. în 
Germania, țară puternic dezvoltată din punct 
de vedere industrial, clasa muncitoare, toate 
forțele patriotice își intensificau lupta pentru 
pîine și democrație.

Furioasă și neputincioasă în fața acestui a- 
vînt revoluționar, reacțiunea germană cu 
sprijinul social-democrației de dreapta, căuta 
prin orice mijloace să înăbușe în sînge lupta 
maselor muncitoare, să împiedice făurirea 
unui stat german iubitor de pace.

Sfidînd crunta teroare instaurată în țară, 
forțele înaintate, progresiste ale poporului 
german au continuat cu curaj lupta, avînd 
vie în față cauza pentru care și-au dat via
ța cei doi eroi ai clasei muncitoare germane 
— Karl Liebknecht și Roza Luxemburg.

întruchiparea protestului înflăcărat împo
triva a tot ce a contribuit la nenorocirile 
poporului german, acuzatori necruțători ai 
reacțiunii prusaco-germane și a militarismu
lui, Karl Liebknecht și Roza Luxemburg au 
fost apărători curajoși ai intereselor națio
nale ale poporului german. Din fragedă ti
nerețe ei și-au închinat viața pentru lupta 
dreaptă a proletariatului german. Prin acti
vitatea lor neobosită de fiecare zi în slujba 
clasei muncitoare, activitate continuată și în 
închisorile unde au fost aruncați, înfruntînd 
moartea eroic, cu fruntea sus, Karl Lieb
knecht șj Roza Luxemburg au devenit sim
bolul luptei revoluționare a întregului popor 
german.

Roza Luxemburg se numără printre cei 
care au pus bazele Partidului Comunist din 
Germania. Incepîndu-și activitatea politică în 
Polonia, ea luptă împotrivă naționalismului 
din Partidul, socialist polonez, dar e nevoi
tă apoi să emigreze în Elveția, unde își con
tinuă lupta revoluționară. In anul 1897 Roza 
Luxemburg trece în Germania, desfășurînd 
o muncă activă în parti-dul social-democrat 
german. Cînd începe primul război mondial,

Roza Luxemburg se ridică cu hotărîre îm
potriva trădătorilor și liderilor centriști ai 
soci al-democrației germane. Eliberată din în
chisoare, în ianuarie 1916, ea își continuă 
lupta revoluționară alături de Karl Lieb
knecht.

Karl Liebknecht a fost pentru muncito
rimea germană un agitator popular, înflăcă
rat, cunoscut pînă dincolo ae hotarele Ger
maniei. Pentru tineret el a fost un sfetnic 
căutat, un prieten și conducător entuziast. 
Ținta sa era să ferească tineretul de educa
ția militariste care tindea să înăbușe gîndi- 
rea proprie și demnitatea omeneasca. In 
1907 a avut loc la Stuttgart prima confe
rință internațională a organizațiilor tineretu
lui socialist. Această conferință, aț cărei pre
ședinte a fost Karl Liebknecht, a hotărît 
crearea Uniunii internaționale a organizații
lor tineretului socialist.

Ca deputat, de la tribuna Reichstagului, 
Karl Liebknecht a dus o aprigă luptă îm
potriva războiului. La 4 august 1914 el re
fuză să voteze în Reichstag pentru creditele 
de război. La 2 decembrie ia atitudine ho- 
tărîtă și refuză să voteze cel de al Il-lea 
proiect de lege care prevede acordarea de 
credite pentru război. El folosea orice prilej 
pentru a demasca fățiș pregătirile de război.

încă din 1915 Karl Liebknecht arată po. 
porului german că dușmanul său principal 
se află în Germania. Adresîndu-se țăranilor 
și soldaților, el scrie: „Dușmanul principal 
al poporului german se află în Germania : 
imperialismul german, partidul războinic ger
man, diplomația secretă germană“.

In plin război imperialist, Karl Liebknecht 
și Roza Luxemburg cheamă proletariatul 
german la lupta pentru pace, împotriva răz
boiului imperialist. Aruncați de mai multe 
ori în închisoare, amenințați cu moartea, 
ei continuă să fie organizatorii mișcării re
voluționare germane.

în primul război 
mondial, acești fii ai 
proletariatului german 
crează în Germania, 
Uniunea revoluționară 
Spartacus. Sub influ
ența victoriei Marii 
Revoluții Socialiste din 
Octombrie, în anul 
1918, sub con ducerea 
lui Karl Liebknecht și 
Roza Luxemburg ia 
ființă în Germania, 
Partidul Comunist din 
Germania — avant- 
garda clasei munci
toare germane.

In pofida furiei oar
be cu care forțele reac
ționare s-au năpustit 
asupra Partidului Co
munist din Germania 
pentru a-1 nimici, co
muniștii au continuat 
să țină sus steagul 
luptei împotriva mili
tarismului și fascismu
lui, pentru pace, de
mocrație și socialism.

Cauza pentru care au luptat Karl Lieb
knecht și Roza Luxemburg a triumfat as
tăzi în R. D. Germană — reazimul luptei 
forțelor patriotice din întreaga Ger
manie. Primul stat cu adevărat democrat din 
istoria Germaniei, Republica Democrată 
Germană, care sub conducerea Partidului 
Socialist Unit German înaintează cu succes 
pe calea construcției pașnice, socialiste, în
truchipează imaginea viitoare a unui stat 
german unit — al muncii, al păcii și pro
gresului — așa cum au visat cei mai buni 
iii ai poporului german.

în Germania occidentală, Partidul Comu
nist, toți patrioții duc lupta pentru unitate 
și democrație în condiții deosebit de grele. 
Sub pulpana imperialiștilor de peste ocean 
renasc acele forțe negre, reacționare care au 
tîrît de mai multe ori poporul german pe 
marginea prăpastiei. în timp ce militaris
mului și fascismului german i se dă frîu li
ber, autoritățile de la Bonn, în colaborare 
cu cercurile patronale intensifică campania 
de calomnii și persecuții împotriva P.C. din 
Germania.

Forța unei cauze drepte este însă mult 
mai puternică decît orice represiuni. Comu
niștii din Germania de vest continuă fără 
șovăire tradițiile revoluționare ale Partidu
lui Comunist, mobilizînd masele la luptă în 
vederea realizării idealului pentru care s-au 
jertfit acum 37 de ani cei doi luptători re
voluționari.

Fiecare patriot german vede în figurile 
luminoase ale lui Karl Liebknecht și Roza 
Luxemburg o pildă vie de patriotism fier
binte, de dragoste nemărginită față de po
por. Masele largi populare de pe tot cuprin
sul Germaniei cinstesc memoria lui Karl 
Liebknecht și Roza Luxemburg, intensificîn- 
du-și lupta pentru crearea unei Germanii 
unite, democratice, iubitoare de pace.

CONSTANTIN MACOVEI

CEREREA SENATORULUI 
HUMPHREY

WASHINGTON 14 (Agerpres). — Sena
torul democrat Hubert Humphrey a rem's 
presei o declarație scrisă în care cere pre
ședintelui Eisenhower să-și exprime deschis 
părerea despre declarațiile făcute de Dulles 
unui corespondent al revistei „Life". Humph 
rey dorește să șt’e dacă președintele a apro
bat hotăririle luate în mai multe rîiiduri — 
potrivit Iul Dulles — de a se folosi ..ac
țiuni de forță” în politica internațională.

Potrivit agenției Associated Press. Humph 
rey a cerut in Senat ca Dulles să-și retrac 
teze declarațiile făcute revistei „Life“.

In legătură cu aceasta, este demn de men
ționat că purtătorul de cuvînt ai departa 
mentului de stat a declarat vineri: „Secre
tarul de stat a citit acum articolul din 
„Life“. El consideră că declarațiile ce i-au 
fost atribuite nu necesită vreo Îndreptare 
din punct de vedere al conținutului lor",

CU CE SE MÎNDREȘTE 
DULLES

NEW YORK 14 (Agerpres). — Presa
mericană continuă să critice declarația se
cretarului de stat Duties, făcută unui 
pondent al revistei „Life”.

Intr-un articol redacțional intitulat 
tună în jurul d-lui Dulles", ziarul 
York Times" își exprimă regretul că

a-

cores-

COMUNICAT
(continuare din pag. I-a)

9
. Cu privire la raioane:
a. S-au înființat următoarele raioane noi:
— raionul Tășnad în regiunea Baia Mare
— raioanele Drăgănești-Vlașca și Titu în 

regiunea București
— raionul Berești în regiunea Galați
— raionul Vlădeni în regiunea Iași
— raionul Lunca Vașcăului în regiunea 

Oradea
— raionul Potcoava în regiunea Pitești
— raionul Șiret în regiunea Suceava
— raioanele Bozovici, Gătaia, Jimbolia și 

Pecica în regiuhea Timișoara.
— raionul Cristuru Secuiesc în regiunea 

Autonomă Maghiară.
b. S-au trecut următoarele raioane de la 

o regiune la alta :
— raionul Roman de la regiunea Iași la 

regiunea Bacău.
— raionul Tulcea de la regiunea Galați la 

'regiunea Constanța.
— raionul Urziceni de la regiunea Ploești 

la regiunea București.
— raionul Drăgănești-Olt de la regiunea 

București la regiunea Pitești.
c. S-a schimbat reședința următoarelor ra

ioane ;
— raionul Vrancea, regiunea Galați din 

comuna Năruja în comuna Vidra.
— raionul Vîrtoape regiunea București din 

comuna Vîrtoape în comuna Olteni.
— raionul Mihăilești regiunea București, 

din comuna Mihăilești în comuna Domnești.
— raionul Gurahonț regiunea Oradea din 

comuna Gurahomț în comuna Sebiș.
— raionul Stalin regiunea Stalin din Ora

șul Stalin în orașul Codlea.

— raionul Deta regiunea Timișoara din 
comuna Deta în comuna Ciacova.

— raionul Almaș regiunea Timișoara din 
comuna Mehadla în orașul Orșova.

d. Comunele care au formaț raioanele: 
Crevedia din regiunea București, Codăești 
din regiunea Iași și Loviștea din regiunea 
Pitești, au fost regrupate în cadrul raioane
lor învecinate.

3. Cu privire la orașe:
a) au fost trecute în rîndul orașelor de 

subordonare regională următoarele orașe de 
subordonare raională :

Botoșani, Buzău, Focșani, Giurgiu, Roman, 
Techirgniol, Tîrgoviște și Vasile Roaită.

b) au fost trecute următoarele localități în 
rîndul orașelor de subordonare raională :

Vișeul de Sus regiunea Baia Mare, Nucet, 
Stei și Vașcău regiunea Oradea, Șiret regiu
nea Suceava, Buziaș, regiunea Timișoara și 
Cristuru Secuiesc, Regiunea Autonomă Ma
ghiară.

4, Cu privire la comune:
a) S-a înființat un număr de 303 comune.
b) S-au trecut de la un raion la altul 348 

comune.
c) S-au regrupat satele a 60 de comune la 

comunele învecinate.
d) S-a trecut de Ja o comună la alta un 

număr de 1.418 sate.
Prin aceste modificări în împărțirea admi- 

nistrativ-teritorială se creează o legătură mai 
apropiată între diferitele verigi ale organe
lor de stat și se asigură posibilități mai largi 
participării maselor de oameni ai muncii la 
conducerea treburilor de stat și obștești.

* La 13 ianuarie 1956, a fost semnat la 
București Acordul privind serviciul poștal în
tre Republica Populară Romînă și Republica 
Populară Federativă Iugoslavia.

Lucrările pentru încheierea Acordului au 
decurs într-o atmosferă prietenească și de 
înțelegere reciprocă.

* In zilele de 13 și 14 ianuarie a avut loc 
la sediul Comitetului Național pentru Apă
rarea păcii din R.P.R. o consfătuire cu se
cretarii comitetelor regionale de luptă pen
tru pace.

Cu acest prilej s-a analizat activitatea 
desfășurată de comitetele de luptă pentru 
pace și s-a dezbătut planul de muncă pe 
semestrul 1 al acestui an.
* In cadrul unei ședințe festive, oare a avut 

loc miercuri seara, comitetul executiv al sfa
tului popular al raionului Nicolae Bălcescu a 
decernat Steagul roșu de fruntaș pe raion în 
întrecerea patriotică comitetului de stradă 
condus de muncitorul Nicolae Stancu din 
circumscripția 172, care a obținut cele mai 
frumoase realizări.

„Fur- 
„New 
secre

tarul de stat s-a situat în centrul furtunii 
internaționaile „provocată de unele obser
vații neraționale ale sale, oare, exprimân- 
du-ne b’înd, reprezintă un exemplu de felul 
cum nu trebuie să se facă diplomația“. Zia
rul relevă că Dulles a confirmat observațiile 
sale publicate în revista „Life” care dove
desc că „el se mîndrește cu arta de a fi a- 
dus de trei ori Statele Unite pînă în pragul 
războiului“.

„DANSUL MORȚII“
LONDRA 14 (Agerpres). — Presa engle

ză condamnă declarațiile făcute de secreiarul 
Departamentului de stat al S.U.A., Dulles, 
unui corespondent al revistei „Life“. In ca
drul acestor declarații, Dulles a afirmat că 
amenințările S.U.A. de a folosi arma atomică 
în Coreea și Indochina ar fi preîntîmpinat 
războiul în Extremul Orient.

Presa engleză îl acuză pe Dulles de fal
sificarea faptelor, în special în legătură cu 
afirmația acestuia potrivit căreia Anglia ar 
fi de acord cu așa-numitele „acțiuni comu
ne” în Indochina în ce privește folosirea _ 
armei atomice. „Această parte a declarațiilor* 
sale este regretabilă și inoportună" — scrie 
în articolul său redacțional „Times".

„Daily Mail" publică declarațiile lui 
Dulles sub titlul „Dainsul morții“. Ziarul 
scrie că „în unele privințe memoria îl în
șeală pe Dulles“.

Pronunțîndu-se pentru politica „de pe po
ziții de forță”, ziarul „Daily Mail“ critică 
totuși aspru manifestările excesive ale a- 
cestei politici, printre care declarațiile fă
cute de Dulles revjșței „Life”. Ziarul scrie 
că „dacă această politică este o artă, așa 
cum declară Dulles, aceasta este cea mai 
groaznică artă întîlnită vreodată. Un singur 
pas greșit — și artistul cade împreună cu 
bombele sale atomice...“

„Daily Herald” scrie într-un articol re
dacțional: „dacă îl asculți pe Dulles ți se 
ridică părul măciucă".

Ziarul declară că Anglia „este neliniștită 
de afirmația lui Dulles potrivit căreia, după 
întllnirea avută cu Eden, secretarul Depar
tamentului de stat al S.U.A. a ajuns la con
cluzia că Anglia a consimțit să lupte în 
Indochina... Această afirmație este atît de 
stranie, încît trebuie să urmeze explicații...“.

„Daily Express" scrie: „Eden este ame 
nințat de o încordare subită în relațiile

NEW YORK. — In ședința din dimineața 
zilei de 13 ianuarie, Consiliul de Securitate 
a continuat examinarea plîngerii Siriei împo
triva Israelului. Reprezentanții Australiei, Cu
bei și statului Peru au condamnat atacul să
vîrșit de forțele armatei israeliene împotriva 
Siriei și s-au pronunțat pentru ca Consiliul 
de Securitate să avertizeze Israelul că ase
menea acțiuni sînt inadmisibile. Ei și-au ex
primat de asemenea părerea că Israelul tre
buie să plătească Siriei compensații pentru 
Victimele omenești și pentru pagubele mate
riale cauzate.. Examinarea de către Consi
liul de Securitate a plîngerii Siriei va dura- 
pînă la 17 ianuarie.

Moch critică poziția americană 
în problema dezarmării

nu poate accepta un plan care prevede doaf 
divulgarea reciprocă și controlată a secrete-

BRUXELLES 14 (Agerpres). — După cum 
relatează ziarul „Drapeau Rouge“, la 12 ia
nuarie Jules Moch, reprezentantul Franței în 
Comisia O.N-U- pentru dezarmare a ținut ia 
Palatul de arte plastice din Bruxelles o pre
legere cu subiectur „Bomba cu hidrogen și 
dezarmarea".

Referindu-se la lucrările subcomitetului 
Comisiei O.N.U. pentru dezarmare a Jules 
Moch a declarat că treptat s-a ajuns la pla
nul anglo-francez din J1 iunie 1954 și la 
planul sovietic din.10 mai 1955 planuri care 
se aseamănă foprt| mult.

Vorbitorul a spus că după părerea sa, „pla- _ia . ~ _______
nul sovietic de dezarmare reprezintă, un pas germane 7a“ță de problema dezarmării, în 
înainte în comparație cu propunerile sovie- [imp ce examinarea simultană a acestor două 
tice anterioare”, •• ’■ j -«------ — - -*

Jules Moch a caracterizat discuțiile din 
cadrul ultimelor ședințe ale, subcomitetului 
„ca extrem de confuze și foarte puțin rod
nice" și a arătat că răspunderea pentru a- 
ceasta o poartă reprezentantul S.U.A., Ha- 
roid Stassen, oare a propus să fie lăsate 
la o parte — dec) sa nu fie discutate — toa
te planurile care au precedat propunerii lui 
Eisenhower cu privire |a schimbul de foto
grafii din avion.

Jules Moch a spus că Uniunea Sovietică

lor, fără să prevadă pici o măsură de dezar
mare. Pupă părerea lui Jules Moch, nu se 
poate accepta nici un control fără dezarmare, 
nici dezarmare fără control. Trebuie să se în
făptuiască în mod-' treptat orice dezarmare 
cart poate fi în prezent controlată.

Moch s-a referit apoi la recenta conferință 
a miniștrilor Afacerilor Externe ai celor pa
tru puteri și la problema germană, care a 
fost examinată în cadrul conferinței. El a 
declarat că puterile occidentale au săvîrșit o 
gravă greșeală acordînd prioritate problemei

probleme ar permite, după părerea sa, o a- 
propiere a pozițiilor.

Jules Moch, și-a exprimat dezacordul cu 
punctul de vedere al puterilor occidentale în 
problema germană. „Cum poate Uniunea So
vietică accepta înarmarea și includerea unei 
Germanii unificate în pactul Atlantic, pe 
care îl consideră ca un pact îndreptat împo
triva sa” — a spus el.

In încheiere, Jules Moch a chemat opinia 
publică să lupte pentru dezarmare.

Semnarea unui acord sovieto-îugoslav privind 
construcția de întreprinderi în R. P. F. I.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS trans
mite : —

In urma tratativelor căițe s-au terminat cu 
succes la Belgrad, între guvernul U.R.S.S. 
și guvernul R.P.F. Iugoslavia s-a încheiat 
un acord cu privire ia colaborarea dintre 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și 
Republica Populară Federativă Iugoslavia în 
domeniul construcției de întreprinderi indus
triale în R.P.F. Iugoslavia.

In scopul lărgirii continue a relațiilor eco
nomice dintre cele două țări și în conformi
tate cu protocolul sovțeto-iugoslav semnat 
la Moscova la 1 septembrie 1955, acordul_ _________________________ _
prevede colaborarea în domeniu) construirii derijor și vor delega specialiști sovietici pen- 
-----------------------■------------------ '----------- :—^tru consultații și conducerea lucrărilor de

în R.P.F Iugoslavia a unei uzine de îngră
șăminte azotoase cu o capacitate de produc
ție de 100.000 de tone de amoniac anual pre
lucrat în azotat de amoniu și azotat de cal
ciu, a unei uzine de superfosfat cu o capaci
tate de 250.000 de tone de superfosfat și 
120.000 de tone de acid sulfuric anual, a unei 
termocentrale cu o putere de 100.000 de kW. 
în domeniul lărgirii și reconstruirii a trei 
mine.

Potrivit acordului, organizațiile sovietice 
vor executa în perioada 1956—1959 lucrările 
de proiectare, vor livra utilajul și o parte 
de materiale necesare construirii întreprin-

ainglo-americane în preajma vizitei sale ofi
ciale la Washington, unde se va intilni cu 
Eisenhower.“

DULLES A PIERDUT PRILEJUL 
DE A TACEA

Ziarele daneze subliniază că opinia pu
blică din țările europene au adoptat o ati
tudine negativă față de interviul acordat de 
Dulles revistei „Life".

Ziarul ,,Dagens Nyheder’’ subliniază că 
„Anglia a fost zguduită de declarația mili
taristă a lui Dulles". Ziarul „Social-Demo- 
kraten" scrie: „Guvernul englez nu este 
deloc de acord cu Dulles".

Intr-un articol de fond ziarul .J’olitlken" 
subliniază că „Dulles a pierdut tncăodată 
prilejul de a tăcea". Ziarul scrie in conti
nuare că după cum reiese din declarația lui 
Dulles, el nu intenționează să înceteze expe
rimentarea armelor termo-nucleare. „Dulles 
nu poate fi probabil oprit . Dar cum rămîne 
cu Eisenhower care ptnă tn prezent a dai 
dovadă de multă chibzuință tn problemele 
armei atomice ?" se întreabă ziarul.

montaj pentru punerea la punct și darea în 
exploatare a întreprinderilor sus menționate 
și vor pupe în mod gratuit la dispoziție bre
vetele și documentația tehnică necesară or
ganizării producției de produse corespunză
toare la întreprinderile aflate în curs de con
strucție.

Pentru plata lucrărilor de proiectare a 
utilajului și materialelor, guvernul U.R S.S. 
va acorda guvernului R.P.F. Iugoslavia un 
credit pînă la concurența sumei necesare, 
pe termen de 10 ani, cu o dobîndă de 2 la 
sută anual.

In scopul pregătirii de specialiști și de 
muncitori pentru întreprinderile menționate 
în acord, organizațiile sovietice vor primi 
de asemenea cetățeni iugoslavi care vor face 
practica în producție în întreprinderile din. 
U.R.S.S.

La tratative au participat specialiști so
vietici și un mare număr de specialiști iugo
slavi.

Acordul a fost semnat: din împuternicirea 
guvernului U-R-S-Ș-, de N. A. Smelov, șef 
adjunct al Direcției principale pentru proble
mele legăturilor economice, și din împuterni
cirea guvernului R.P.F. Iugoslavia, de Hasan 
Brkiei, secretar de stat adjunct pentru Afa
cerile Externe.

NEW YORK. — Corespondentul din Was 
hington al ziarului „New York Herald Tri
bune”, Kerr, consideră că declarația Comi
siei americane pentru energia aipmică în 
legătură cu apropiatele experiențe nucleare 
în S.U.A. constituie „răspunsul Americii la 
propunerile sovietice și indiene cu privire 
la suspendarea experiențelor cu arma atomi
că“.

TOKIO. — După cum anunță postul de 
radio Tokio, Kaeru Iasui, secretarul Consi
liului Național de luptă pentru interzicerea

armei atomice și cu hidrogen, a făcut la 13 
ianuarie o declarație în care a subliniat că 
pînă |a 20 decembrie 1955 în Japonia sau 
stfîns peste, 33 de milioane de semnături pe 
apejul. pentru interzicerea armei atomice și 
cu hidrogen.

PARIS. — La 14 ianuarie s-a deschis în 
suburbia pariziană Puteaux congresul extra
ordinar al partidului socialist francez 
(Sfio). Pe ordinea de zi figurează examina
rea situației politice generale în lumina re
zultatelor alegerilor parlamentare și proble
me în legătură cu apropiata formare a nou
lui guvern francez. Congresul trebuie să 
hotărască atitudinea partidului socialist față 
de formarea guvernului.

Ședința de constituire 
al regiunii

Sîmbătă la amiază a avut loc la Sfatul 
Popular al regiunii București ședința de 
consfătuire a Consiliului Frontului Demo
crației Populare al regiunii București.

Au participat reprezentanți ai organizații 
lor de partid și ai organizațiilor de masă 
muncitori și țărani muncitori din regiune.

In urma propunerilor făcute, s-a trecut la 
alegerea consiliului F.D.P al regiunii 
București. Printre cei 25 membri aleși se gă
sesc tovarășii V. Cristache, prim secretar al 
comitetului regional București al P.M.R., Va
sile Vaida, președintele sfatului popular al 
regiunii București, Ion Șerban, președintele 
Consiliului sindical regional București, Ma- 
ria Pantelie, colectivistă. fruntașă de la gos
podăria agricolă colectivă „Gh Dimitrov'* 
raionul Călărași, acad. Eugen Macovschi,

a Consiliului F. D. P. 
București

Marin Vasile, prim secretar al Comitetului 
regional București al U.T.M., Ion Tarachiu, 
președintele Comitetului de luptă pentru 
pace al regiunii București, Ion Cristea, di
rectorul Șantierului naval Oltenița, Anghel 
Glucă, țăran muncitor fruntaș din comuna 
Vîrteju, raionul Mihăilești, dr. Șerban Ilie- 
scu, medic din Giurgiu, Niculae Preda Po- 
lizache, președintele întovărășirii agricole 
Romînești din raionul Titu, N. Băloiu, ingi
ner șef la G.A.S. Fundulea, Ștefan Bîrsan 
președinte U.R.C.C.-București și alții.

După terminarea ședinței de constituire 
Consiliul F.D.P. al regiunii București a ales 
ca președinte pe tov. Vasile Cristache, iar 
ca secretar pe tov. N. Popescu.

(Agerpres)

Turul ciclist al Egiptului
CAIRO 14 (Agerpres). — Cea de a treia 

etapă a turului ciclist al Egiptului disputată 
sîmbătă pe ruta Sohag-Assiüt (120 km.) a 
fost marcată de forma bună a cicliștilor bul
gari, polonezi și romîni, animatori principali 
ai acestei întreceri sportive.

Confirmînd calitățile lor de sprinteri, ru
tierii polonezi au ocupat primele două locuri 
în clasamentul etapei, dar au pierdut tri
coul galben, ca și locul întîi pe echipe, în 
favoarea concurenților bulgari, care se re
marcă prin regularitate și coeziunea forma
ției. Cicliștii din echipa R.P.R. au luptat cu 
mult curaj în etapa de ieri, reușind să se 
claseze pe locui doi, în urma echipei bul
gare. Primul dintre romîni a sosit Gabriel 
Moiceanu, pe locul 4, iar L. Zanoni a fost 
al 7-lea, ambii în același timp cu Wien- 
ckowski, cîștigătorul etapei. Constantin Du
mitrescu a sosit după 2’28” pe locul 10, în
tr-un pluton cu Vesely și Kirchoff. Șandru a

spart, pierzînd 4 minute și cu aceasta ctteva 
locuri în clasamentul general. Pe echipe re
prezentanții noștri și-au reocupat locul pa
tru, cedat în favoarea cehoslovacilor după 
etapa a doua.

Clasamentul etapei: 1. Marian Wien-
ckowski (R.P.P.) a parcurs 120 km în 
3hl7’18” (medie orară 36,500 km.) 2-7 Wis
niewski (R.P.P.), Gheorghev (R.P.B.), Moi
ceanu (R.P.R.), Koțev (R.P.B.), ■ Funda 
(R.D.G.), L. Zanoni (R.P.R.) toți același 
♦imp..., 10. C. Dumitrescu (R.P.R.) 3hl9’46”.

Clasamentul pe echipe: 1. R.P.B. 91151’33”, 
2. R.P.R 9h54’08”, 3. R.D.G. 91156’43“. 4. 
R.P.P. 9h58’09”.

Clasamentul general individual: 1. Koțev 
(R.P.B.) 9h57’23", 2. Kirchoff (R.D.G.)
91159’58”, 3. Wienckowski (R.P.P,) 10h00’32”, 
4. Hristov (R.P.B.) 10h01’35” Constantin 
Șandru este primul dintre cicliștii romîni, pe 
locul 9, cu timpul de 10h05T7”. C. Dumi
trescu ocupă locul 12.

PEKIN 13 (Agerpres). — China Nouă 
transmite:

După cum s-a anunțat, în curînd va apare 
în editura „Jenminciubanșe" cartea „Avîntul 
socialist în satuț chinez“, care este o 
culegere de 176 de articole consacrate pro
blemelor cooperativizării agriculturii Chinei.

După cum relatează presa chineză, această 
carte a fost redactată sub conducerea tova
rășului Mao Țze-dun, care a scris prefața și 
adnotările la majoritatea articolelor.

In această prefață, care a fost publicată de 
toate ziarele chineze, se spune :

„Această culegere de materiale este desti
nată oamenilor care lucrează la sate. Am 
scris o prefață la această carte încă în luna 
septembrie. De atunci au trecut trei luni. 
Această prefață s-a învechit, astfel încît a 
trebuit să scriu una nouă,

Iată cum stau lucrurile. Această carte a 
fost redactată de două ori: prima oară în 
septembrie, a doua oară — în decembrie. In 
prima redactare, ea cuprindea 121 de arti
cole. în majoritatea lor, aceste materiale 
oglindeau situația din prima jumătate a 
anului 1955, iar o mică parte dintre ele — 
situația existentă in a doua jumătate a anu
lui 1954 La acea dată, textul inițial al cu
legerii a fost imprimat și distribuit activi
știlor cu munci de răspundere ai comitetelor 
de partid din provincii, orașe, regiuni și dis
tricte autonome, care au participat la lucră
rile Plenarei a 6-a (lărgite) a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chinez în 
cea de ă 7-a convocare care s-a ținut 
între 4 și II octombrie 1955 cu rugă
mintea de a face observațiile lor. După 
părerea activiștilor, culegerea trebuia com
plectată cu unele materiale suplimentare. 
După plenară, au sosit materiale șuplimen 
tare din majoritatea provinciilor, orașelor și 
regiunilor autonome. Multe dintre aceste 
materiale oglindeau situația existentă în a 
doua jumătate a anului 1955. Așadar a de
venit necesară o nouă redactare a cărții. Din 
cele 121 de articole care existau inițial, am 
înlăturat 30 și am păstrat 91 ; din articolele 
noi am ales 85. Cele 176 de articole, cuprin- 
zînd aproximativ 900.000 de semne, repre
zintă culegerea de față. Cîțiva tovarăși res
ponsabili pentru redactarea culegerii ap 
făcut modificări de stil în toate materialele 
cuprinse în culegere, au dat explicații în 
legătură cu unii termeni greu de înțeles, 
au întocmit un tabel analitic după ca
racterul problemelor. în afară de a-

Prefața scrisă de tovarășul MAO ȚZE-DUN 
la cartea „Aylntul socialist In sathl chinez“
ceasta, pentru a condamna unele vederi 
greșite și pentru a face unele recoman
dări, am făcut o serie de observații proprii 
pe marginea unor materiale. Pentru ca să 
se deosebească de observațiile făcute ante
rior de redactori cu prilejul publicării upor 
materiale în presă, a-m făcut observațiile 
noastre sub semnătura „redactorul culegerii“. 
Intrucît aceste observații au fost scrise se
parat în două rînduri — în septembrie și 
decembrie — în redactarea lor există anumite 
deosebiri.

Dar nu este vorba numai de materiale. 
Problema este că în cea de a doua jumătate 
a anului 1955 în situația din China a in
tervenit o schimbare fundamentală. Din cele 
110 milioane de gospodării țărănești, exis
tente în țară, răspunzind chemării C.C. al 
Partidului Comunist Chinez, pînă la sfîrșitul 
lunei decembrie 1955 peste 60 la sută, adică 
mai mult de 70 milioane de gospodării, au 
intrat în cooperative agricole de producție de 
tip semi-sociaiist. în raportul pe care l-am 
prezentat la 31 iulie 1955 cu privire la pro
blemele cooperativizării agriculturii, mențio
nam că numărul gospodăriilor țărănești care 
au intrat în cooperative este ae 16.900.000, 
iar după aceea, numai în cîteva luni au in
trat în cooperative peste 50 milioane de alte 
gospodării țărănești, Acesta este într-adevăr 
un eveniment remarcabil. El ne arată că 
chiar în cursul anului 1956 poate fi termi
nată în linii mari cooperativizarea semi- 
socialistă a agriculturii, iar în urmă
torii 3—4 ani, adică pînă în 1959 sau 
1960, poate fi înfăptuită în linii mari trans
formarea cooperativelor din semi-socialiste 
în cooperative socialiste. Acest eveniment ne 
arată că este necesar să se termine mai 
curînd și transformarea socialistă a indus
triei meșteșugărești, a industriei și comerțu
lui capitalist, ceea ce va corespunde nevoi
lor de dezvoltare a agriculturii. El ne arată 
de asemenea că amploarea și ritmul de in
dustrializare a Chinei, amploarea și ritmul de 
dezvoltare a științei, culturii, învățămîntului, 
ocrotirii sănătății nu mai pot rămîne în în

tregime așa cum s-a proiectat mai înainte, 
că ele trebuie lărgite și accelerate în mod 
corespunzător.

Se înfăptuiește oare cooperativizarea agri
culturii într-un ritm atît de rapid, pe o bază 
sănătoasă? Da, pe o bază pe deplin sănă
toasă. Toate organizațiile locale de partid 
conduc în mod multilateral această mișcare. 
Țăranii s-au încadrat în această, mișcare cu 
entuziasm și în mod organizat. Spiritul lor 
de inițiativă în producție s-a ridicat la culmi 
nemaiîntîlnite. Masele cele mai largi și-au 
văzut pentru prima oară limpede viitorul. 
După îndeplinirea a trei planuri cincinale, 
adică în 1967, volumul producției de eereale 
și de alte produse agricole va spori probabil 
cu 100—200 la sută în comparație cu cea 
mai mare recoltă obținută înainte de con
stituirea R. P. Chineze. In decursul unei pe
rioade de timp relativ scurte (de pildă 7—8 
ani), analfabetismul poate fi lichidat. împo
triva multor boli dintre cele mai. primejdioase 
pentru popor, ca sistospmatoza și altele, în 
fața cărora oamenii erau în trecut neputin
cioși, au fost găsjte acum mijloace de com
batere. . Intr-un cuvînt, masele au și văzut 
mărețele lor perspective.

în prezent, în fața întregului pafțid, în 
fața întregului popor nu mai stă problema 
condamnării vederilor conservatoare, de 
dreapta, în privința ritmului transformării 
socialiste a agriculturii. Această problemă a 
fost deja rezolvată. Și nici problema ritmu
lui transformării unor ramuri întregi ale in
dustriei și comerțului capitalist In întreprin
deri mixte, deoarece și această problemă a 
fost rezolvată. în prima ..jumătate a anului 
1956 va trebui examinață problema ritmului 
transformării socialiste a industriei mește
șugărești ; această problemă poate fi de ase
menea ușor rezolvată. Problema nu mai este 
aceasta, ci alta. Ea constă în aceea că în 
domeniul producției agricole, producției- in
dustriale (inclusiv sectoarele de stat; de stat 
particular, cooperatist) și producției meșteșu
gărești, în domeniul amploarei și ritmului 
construcției capitale în industrie și trans-

porturi, în domeniul coordonării comerțului 
cu celelalte ramuri ale economiei, coordonării 
științei, culturii, învățămîntului și ocrotirii 
sănătății cu toate ramurile economiei și în 
alte domenii, există lipsuri care se manifestă 
prin subaprecierea situației. Această lipsă 
trebuie condamnată și înlăturată, pentru ca 
în toate domeniile dezvoltarea să mearg;. in 
pas cu situația generală. Vederile oameni'or 
trebuie să corespundă situației schimbate.

Firește că nimeni nu trebuie să se hră
nească cu iluzii deșarte, nu trebuie să-și pla
nifice ecțipnile îri afara condițiilor ijnpuse de 
situația objectjvă, sau să Întreprindă lu
cruri care depășesc posibilitățile. Tn prezent 
însă,‘-problema constă îh aceea că în multe 
domenii vederile de dreapta, conservatoare, 
sînt încă o piedică, ceea ce face ca munca 
în aceste domenii să nu se poată dezvolta 
încă în conformitate cu situația obiectivă.' 
Problema constă în prezent în aceea că există 
totuși mulți oameni care consideră irealiza-' 
bil cee$ ce poate fi realizat nrin eforturi co
respunzătoare. De aceea, criticarea sistema-' 
tică a acestor vederi conservatoare, de' 
dreapta, care există într-adevăr este absolut 
necesari

Prezenta culegere este destinata tovarăși
lor care lucrează la sate Pot oare s-o ci
tească oamenii de la orașe ? Nu numai că 
pot, -dar trebuie. Acesta este un fenomen 
nou. După cum la orașe apar zi de zi, ceas 
de ceas, noi fenomene în opera de construire 
a socialismului, tot așa ele apar zi de zi și 
ceas de ceas la sate. Ce fac țăranii? Ce le
gătură exiștă intre ceea ce face țăranul și 
ceea ce face clasa mujicitoșre, intelectuali
tatea și toate elementele patriotice? Per: ru 
a înțelege aceasta este util să se citească 
materialele în legătură cu satul.

Pentru pa un număr și mai mare de oa
meni sj se orienteze în aotuala situație de 
la sate, am hotărît ca din cele 176 de arti
cole să alegem 44 cunrinzînd 276.000 dc 
semne și să tipărim o culeeere prescurtată 
pențru ca acei ce nu au posibTitatea șă c:-' 
tească toată cartea, să-și poată forma d" a- 
semenea o imagine în această problemă.

27 decembrie 1955“.
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I. Isaiia

Din jurnalul 
tovarășului Scărlătescu

15 IANUARIE: Iar m-am tnttlnit cu Popovici. Mi-a șoptii: 
Te numește. Directorul a arătat spre camera ta și a spus: 0 
să fie un minunat șef de biroul Un sfat Scărlătescule, un sfat

1

vreau să-ți dau: Nu te pierde. Lucrează înainte ca și cum nu 
s-ar fi tntîmplat nimic. Și o rețetă ce nu dă niciodată greș: 
Fii modest, auzi mo-dest. Asta place cel mai mult... 0 să se 
spună mai tlrziu: ...Uite unde l-a dus modestia.

18 IANUARIE: Nu se simte nimic. Absolut nimic I Popooici 
parcă se ascunde de mine. Ieri ne-am tnttlnit față tn față și 
vrtnd, nevrtnd mi-a vorbit. Părea jenat. In fond de... căuta 
să-mi explice... Ce? — așa ușor vine numirea. Mi s-a părut 
că parcă se scuză. Dar el ce amestec poate avea ? Nu cumva ?... 
Cum de nu mi-a dat tn cap ptnă acum? Nu cumva-l numește 
pe el și vrea să facă pe... modestul ? Să fiu pe viitor mai vigi
lent. Ni s-a spus și la o ședință: Dușmanul apare acolo unde 
te aștepți mai puțin să dai de el...

21 IANUARIE : Nu cred să mai fiu numit. Orlctte formalități 
ar trebui... Prea durează. E drept că Popovicl continuă a-mi da 
speranțe. Doamne, o fi sincer Popovici ? Cel puțin am satis
facția că nici pe el nu l-a numit. încă e bine 1

24 IANUARIE : — Ce să fac ? Să continui să fiu modest ? Ieri 
un coleg de birou, Vasilescu, mi-a oferit locul tn lift... După 
dumneavoastră, i-am spus eu plin de curtuoazie. M-a privit 
foarte mirat. De trei ani de zile mă tmbulzesc dimineața la 
lift și nu cedez nimănui locul... Aveam chiar o deviză: Nu ceda 
Scărlătescule nici un centimetru pătrat. Azi mi-am trădat deviza. 
De dragul modestiei. Și rezultatele le-am simțit imediat pe 
pielea mea. Liftul s-a complectat și am rămas pe dinafară. De 
ce-a rts liftiera ctnd m-a luat după aceea ?

26 IANUARIE : încep să sper din nou. Azi am fost chemat la

2
ptnă la

H. Stolper

rochie de stofă 
bleu deschis. Fusta are o 
cută cu tighel lat. Se în
cheie cu nasturi 
tighel.

Care dintre cel mai tineri cititori ai noștri nu a 
urmărit cu interes crescînd și plăcere peripețiile 
ursuleților ștrengari, ale rățoiului neascultător sau 
ale iepurașilor ce pedepsesc pe ariciul cel îngîmfat.

Iată în clișeul de sus scenaristul și regizorul I. 
Popescu-Gopo, laureat al Premiului de Stat, care 
poartă „o discuție de creație" cu eroul ultimului său 
film : „Șurubul lui Marinică“. Mustețea Constantin, 
creatorul eroilor din „Lacătul minune“ și „Ciubo- 
țelele ogarului“, studiază în oglindă expresia oga
rului, pe propria sa figură (foto nr. 2). Operato
rul Rad Codreanu, împreună cu tinerele sale cola
boratoare, fixează pe peliculă eroii încadrați pe 
decor (foto nr. 3). Dar filmul este gata abia Ia 
montaj (foto nr. 4) unde Erika Darwcr sincroni
zează dialogul cu mișcarea, așează scenele în or
dinea cronologică, suspendă pe cele de prisos și dă 
formă finală filmului.

Fotomontaj: M. COSTI și D. FLOREA

In cercul de împăieri, din școa
la noastră elevii au început să 
lucreze în condițiuni nu prea 
ușoare: fără prea multe cuno
ștințe în această problemă, fără 
a avea tot utilajul necesar pen
tru împăiere. Cu toate acestea, 
prin muncă sîrguincioasă s-au 
obținut rezultate dintre cele mai 
frumoase. Despre ele vorbesc 
astăzi obiectele expuse în mu
zeul de științe naturale al școlii.

O partida din campionatul R. P. R.
director. M-a întrebat de toate. Niciodată n-a stat attta de 
vorbă cu mine.

— Spune-mi Scărlătescule, ești tnsurat ?
Am lăsat ochii In jos:
— Știți, tovarășe director... n-am făcut încă pasul ăsta.. 

Dar dacă..
M-a întrerupt zlmbind.
— Rău, rău faci: Scărlătescule, mîine, poimline...
Și acuma mă furnică aceste cuvinte... Ce-o fi gtndit el tn 

continuare: Poate că miine, poimline ești șef de birou și nu 
face să fji nelnsurat. Dar dacă s-o fi gtndit: mtine, poimtine, 
imbătrinești și...

Oricum, directorul mi-a vorbit deosebit de amabil. Șl asta 
trebuie notat. Nu se poate să nu se tntlmple ceva.

Aht și Popovici ăsta n-a mai aflat nimic.
27 IANUARIE: — A venit Popovicl din nou la mine. E mai 

sigur de el ca orictnd. Se face Scărlătescule, se face I
(Ah! siguranța asta a lui!) Șl apoi mi-a șoptit la ureche: 

Am auzit o frtntură de discuție Intre lonescu de la Cadre și 
președintele comitetului de întreprindere. Ei nu m-au văzut. 
Iar eu i-am auzit bine:

— El. eu cred că el e cel mai nimerit.
— Da. da și eu m-am gtndit la el, i-a răspuns președintele 

comitetului de întreprindere.
— Șl apoi ? l-am întrebat pe Popovicl.
— Ce mai vrei apoi? ml-a răspuns el șl st uita atU de 

victorios la mine că m-am surprins tntrebtndu-l:
— Crezi, crezi ci a fost vorba de mine?
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Apărarea Nimzovici

Controlul poziției.

NEGRU: Re5, Da5, Tb6 ; Pa3, 
c3. d6, g6.

Alb: I. Halic

e5, dar, cum se va vedea, negrul 
nu poate fi împiedicat de la a- 
ceasta) 8...N:c3 9.b:c3 e5l !0.f:e5 
d:e5 ll.Cg3 h.6 12.d5 (Acum al
bul capătă un puternic pion la 
d5, dar pionul c4 rămîne slab și 
va fi atacat cu succes de negru) 
12...Ca5 13.Tbl b6 14.Tb2 e4l 
(Negrul sacrifică pionul e4 pen
tru a-1 cîștiga pe c4 și a distruge 
centrul de pioni al albului) 15. 
C:e4 C:e4 16.N:e4 C:c4 17.Tbf2 
Ce5 18.Tf4 Na6 19.Tlf2 Nc4 
(Acum negrul își concentrează 
forțele asupra pionului d5) 20. 
Dh5 Dg5 21.Dh3 Tad8 22.Tf5 Dg4 
23.D:g4 C:g4 (După schimbul da
melor superioritatea pozițională a 
negrului se mărește și albul nu 
poate evita alte pierderi de ma
terial) 24.Td2 (Pentru a 
pionul d5 albul cedează 
e3) 24...C:e3 25.Te5 f6 
N:d5 (întreg centrul alb
distrus. Negrul are doi pioni în 
plus, ceea ce îi asigură victoria) 
27.Ng6 Cc4 28.Td! Ce5 29.Nf5 

l.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Nb4 4.e3 N:a2 3O.T:d8 T:d8 și albul a pier- 
c5 5.N d3 0—0 6.Ce2 Cc6 7. 0—0 dut prin depășirea timpului de 
d6 8.f4 (împotriva înaintării e6- gîndire.

apăra 
pionul 
26.Te7 
a fost

Negru : A. Günsberger

— Dar de cine vrei să fi vorbit ei ?
— Dar dacă a fost vorba de altcineva ?
Popovici nici n-a vrui să mă audă. S-a uitat drept tn ochii 

mei și mi-a spus: Ce interes aș avea să te mint? și după ce 
m a bătut puternic pe umăr s-a despărțit făctndu-mi reveren- 
țios cu mtna tn semn de salut respectuos.

29 IANUARIE : De două zile nu l-am mat,Văzut pe Popovici. 
Grozav mă fierbe timul ăsta.

Tocmai ginaeam la el tind s-a deschis ușor ușa șl cineva mi-a 
lăiut semn Nu i am distins fața dar aș jura că-i a Iul.

M-am prefăcut supărat .
— Ce vrei ? — l-am întrebai destul de rece.
— Ei uite-te la el — mi a răspuns. Eu li aduc o veste bună și 

el e supă'at pe mme. Șt deodată:
— Știi, l am văzut pe director. Mergea pe sală cu un tovarăș 

nou Oed lă era de la Minister. Unul așa tnalt ca tine. Ba 
nu t Mai înalt chiar. Și-avea o mustață... Știi I... Parcă era 
1 aras Bulba.

L-am privit Vorbea destul de serios. — l-am spus:
Mă. băiete ce mă fierbi! Lasă descrierile, ce-a zis?

— Fu calm Scărlătescule. Șl apoi prtvindu-mă drept tn ochi 
rosti sentențios:

— Pentru mine ești ca și șef.
Apoi continuă: Directorul a arătat ăluia de la Minister spre 

camera ta și a zis — să mor Scărlătescule de nu l-am auzit 
cu urech'le astea :

„E un om de bază. Liniștit, modest, omul care ne trebuie...''
Nu știu cum m-am mai despărțit de Popovicl. La trei am fost
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cuvmtele rostite

visuri t 
șl visul

asta nu

împreună la restaurant. Am rnlncat, am băut. Am dat aproape 
toți banii care-i aveam. Și chenzina-i peste 6 zile... dar ce-mi 
pasă I... In curînd . tn curînd...

30 IANUARIE: Azi m-a chemat Popovici la telefon.
— Mtine. mtine se hotărăște I O știu de sus". Nu mă-ntreba 

mai mult. Nu-(i pot spune la telefon. Dă, da... „de sus". Miine 
după numirea ta stăm de vorbă Nu uita Scărlătescule... Eu 
(i-am spus-o primul La revedere tovarășe.. șef de birou.

IN ACEEAȘI SEARA: Sună atît de frumos: La revedere to
varășe șef de birou. Va să zică miine. Cit am așteptat ziua a- 
ceasta. Parcă a trecut un an de clnd mă rod
de Popovici: Te numește. Directorul a arătat spre camera ta. 
L-am auzit cu urechile mele. O să fii un minunat șef de birou.

Cîte zile de așteptare. Cile nopți nedormite. Cile 
Se vor împlini oare ? Poate că se va împlini miine 
vieții mele: să tiu șef de birou.

Da / voi fi un minunat șef de birou. Da. dar... La
m-am gtndit... Cu ce costum o să merg la... EI acum nu mai 
e ca înainte... Da. trebuie să-mi fac un costum nou. Ce unul, 
două. Și-o pălărie, da d pălărie nouă sau mai bine p șapcă 
gri-jer.. da, da o șapcă să nu se spună că m-am rupi de mase.

IN ACEEAȘI NOAPTE : Nu pot dormi. Mi-e cald. Țin jurna
lul pe genunchi și urmăresc In el. Niciodată n-ăm scris așa de 
mult. E poate ultima filă din jurnalul meu de referent tehnic. 
Mtine l De mtine voi începe o nouă filă... de jurnal și de viață... 
Aht viață... viață.. Ce mutre vor face colegii mei de birou. Lui 
lonescu am să i dau doar ușor din cap tn semn de „Bună ziua"... 
Tovarășei Pompiliu nici n-am să i răspund. Tot e ea mioapă 
O să creadă că i-am răspuns. Iar lut Vasilescu? Ah I lui Vasi-
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Aici se găsesc peste 70 piese îm
păiate, 25 preparate în formol, 
insectare, ierbare. Fauna raionu
lui nostru e aproape complect re
prezentată, lipsind doar cucui Și 
jderul. De curînd a fost termi
nată împăierea unui lup, care re
prezintă ca și ursul, mistrețul, 
rîsul, vulpea, unul din punctele 
de atracție ale muzeului nostru.

Dar muzeul nu este singurul 
lucru care ne dă satisfacție. Ele
vii noștri, sub îndrumarea to
varășului profesor, au executat 
o mulțime de împăieri și prepa
rate în formol care au servit la 
înzestrarea cu material didactic 
a școlilor din comunele Zagra, 
Mocod, Salva, Rebrișoara și al
tele, constituind un ajutor prețios 
în buna desfășurare a procesu
lui de învățămînt la sate.

Mai mult declt atît, unii dintre 
membrii cercului, astăzi absol
venți ai școlii, ca: Valentin Mu- 
reșan, Emil Ștefan, Vaier Pop. 
au deschis cercuri de împăieri în 
școlile unde au fost repartizați.

In acest an școlar, cercul nos
tru și-a mărit numărul membrilor. 
Aceștia lucrează după un plan 
de muncă pe baza căruia au fost 
ținute deja cîteva ședințe cu ca
racter teoretic și alte citeva de
monstrații practice cu privire la 
metodele de împăiere. In Scurt 
timp cercul va da o nouă reali
zare de seamă. Se pregătește o 
planșă mare, acoperită cu sticlă, 
care va conține nu numai expli
cația teoretică asupra felului cum 
se obține o împăiere, ci va înfă
țișa și etapele acestui proces. 
Pînă acum s-au și pregătit 6 pie
se (trei din clasa mamiferelor, 
trei din clasa păsărilor) repre
zentînd diferite stadii prin care 
irece o împăiere.

Desigur noi nu ne vom mulțu
mi numai cu aceste realizări; 
vrem ca prin munca noastră să 

se creeze la sate noi șl noi col-. 
(uri științifice care să servească 
la buna desfășurare a orelor de 
zoologie.

Noutăți filatelice

frumoasa 
subțiri, 
se uita

Mi-i sufletul neliniștit 
Și sînt gelos pe cer. — 
Fi:ndcă-n ochi ți-a tot privit 
Eu socoteală-i cer.

Cu tine-am stat, 
Pe ierburi verzi, 
Și ceru-n ochi ți 
Cu-albastrele-i priviri.

mea, Ci iată glasul tău curat 
Lumină îmi făcu.
E cerul tare-ndepărtat, 
Ești tăre-aproape tu.

Gelozie

Copacul busolă
Pe lingă țărmurile Mării Me- 

diterane pe locuri stîncoase și 
secetoase, crește pinul de Alep- 
po, un copac înalt de Î0-I5 m. 
cu o coroană în formă de um
brelă, cu tulpina ușor curbată 
și înclinată spre Sud. Vă dați 
acum desigur seama că pentru 
oricare călător rătăcit, pinul de 
Aleppo este un bun mijloc de 
orientare.

Pinul de Aleppo și-a primit 
numele de la orașul Haleb 
(Aleppo) din Siria In împreju
rimile căruia este mai răspîndit.

Cu acest pin s-au împădurit

Corespondentă
ELISABETA CIMPEANU 
elevă la Școala pedagogică 

din Năsăud
Fotografia executată de cercul 

„Foto“ al școliiAșa sînt unii, dragii mei, 
Dar nu de azi, de ieri — 
Stau cu iubita lingă ei 
Și sînt geloși pe cer

(In romînește de Al. Andrițoiu)

citeva din pantele unor munți 
din Transcaucazia și Crimeea. 
Lemnul pinului „Aleppo0 este 
foarte tare ; el se întrebuințea
ză la construcțiile traverselor și 
pilonilor de pod.

Bambusul și... pirotehnia
Din cauza unei mari canti

tăți de compuși de siliciu ce 
conține lemnul său, bambusul 
este atît de dur. Incit tulpina 
sa scoate scîntei atunci clnd 
este lovită cu securea. De ase
menea, lemnul său pocnește cu 
putere atunci cînd arde.

2. Un costumaș de schi 
pentru fetițe. Pantalonii 
din șiloden bleumarin. 
Un pulover de schi, tri
cotat de mină cu model, 
Ciorapi, mănuși și căciu- 
liță, lucrate la fel ca pu
loverul.

J

Noua emisiune de timbre apă
rută în U.R.S.S. este închinată 
împlinirii a 150 ani de la moar
tea sculptorului rus Subin.

întemeietorul și maestrul stră
lucit ăl portretului sculptural rus, 
Subin a știut să îmbine minunat 
podoabele subiectului său cu ca
drul înconjurător.

Seria este formată din 
două valori: de 40 ko- 
peici și 1 rublă.
Valorile au desenul uni
tar reprezentînd în me
dalion portretul sculpto
rului și sînt policrome.

Timbrelie au dimensiu
nea de 22/32 mm.

Imprimarea și execuția 
grafică foarte bună con
stituie una din cele 
frumoase serii emise 
ultimul timp.

mai 
în

neprin- 
urechile, 
șeful de

lescul Ce-ar merita ăsta, care mă tot critica mereu. Veșnic 
era împotriva mea.

— Ba că Scărlătescu e superficial... Ba că Scărlătescu e 
neprincipial... Ba că Scărlătescu e nepregătit. Ba că face maha
lagism și ciulește urechile la tot ce i se șoptește.

Uite mă, Vasilescule unde a ajuns ..superficialul", 
cipialul", „nepregătitul". Cit despre faptul că ciulesc 
ei dai le ciulesc. Și? Pune-te rău, Vasilescule și cu
birou 1 Să te văd, al cura; ?... Dar ce vorbesc eu cu ăștia I... Eu 
voi avea un birou separat.. cu secretară, cu telefon și fără con
dică... Viu cînd vreau, plec... Dar dacă se înșeală Popovici ? Cum 
dracu mi-a venit iar gîndul ăsta? Unde țineam da, la telefon.... 
ba nu „plec clnd vreau". Ce fire curioasă am cile odată. Ce eu 
n-am dreptul Să fiu fericit. Dar Popescu cum a (iștigat Id loto? 
lată că m-am liniștit. Degeaba mă mai gîndesc. Uite scriu 
aici. Sînt liniștit Popovici știe de undeva „de sus"... Da. m-am 
liniștit... Sînt complect liniștit..

LA MIEZUL NOPȚII : E aproape miezul nopții., lată, sună 
pendula din săliță. 12 bătăi. Ce solemn a fost. Am intrat tn ziua 
de 31 ianuarie.

Hai, culcă-te tovarășe șef de birou. Să sting lumina. Nu! Nu 
încă! Sa-mi mal spun odată și ceva mai intim; Noapte bună 
.ișejule".

31 IANUARIE : Azi a fost numit noul șef de birou. In camera 
noastră e un du-te vino continuu. Vin și pleacă mereu tovarăși 
Felicitări. „La mai atare".. „Să ne trăiești". Parcă tot cerul s-a 
prăbușit asupra mea. Și eu am trebuit să-l felicit, pe Vasilescu, 
Am însă o singură consolare. Că i-am cedat odată locul tn lift 
O ma< ține minte ? Ah,unde s-ascunde banditul' ăla, de Popoviti ?
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O orgă
Cu cîțiva ani în urmă, oa

menii de știință au început cer
cetarea sistemului de peșteri 
carstice Katerloch din provincia 
austriacă Stiria. Particularita
tea acestor peșteri constă în

subterană
sfa-

In fotografie: un aspect din 
peștera cu stalagmite „muzi
cale".

faptul că aci nu se găsesc 
lactite. ci numai stalagmite de 
culori și forme variate, rar în- 
tîlnite.

Oamenii de știință austriaci 
au descoperit o serie de grote și 
tuneluri necunoscute pînă acum, 
dar cel mai interesant lucru este 
o sală mare, aflată Ia o adîn- 
cime de 150 metri tn care se 
află o adevărată pădure de sta
lagmite. La o ciocnire ușoară, 
aproape toate stalagmitele scot 
diferite sunete. Aceste sunete 
seamănă uneori cu ale clopote
lor. alteori sînt gingașe și lim
pezi ca ale viorii, uneori amin
tesc dangătul orologiilor vechi 
sau clinchetul clopoțeilor. I ovi- 
tura cea mai ușoară produce un 
sunet cu o durată de aproape un 
minut.

Dacă stalagmitele care emit 
diferite sunete sînt lovite în a- 
celași timp, se creează impresia 
sunetelor unei orgi mari sau 
unor clopote trase îndelung.

După părerea oamenilor de 
șiiință, sunetele stalagmitelor 
din această peșteră se datoresc 
inarij lor solidități.

(Din „Vokrug sveta")
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