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Să facem sport în tot timpul
sezonului

Ce e nou 
în cincinal

Sportivii — tineri cărora le sînt 
proprii îndrăzneala, curajul, voin
ța, forța, îndemînarea — sînt oa

meni care nu-și găsesc de loc astîmpăr. 
Ei caută întotdeauna cu înflăcărare dru
muri noi pentru a-și ridica măiestria. Iar
na, în ciuda zăpezii și a gerurilor, atleții, 
fotbaliștii, cicliștii, rugbiștii, organizează 
concursuri și întîlniri pe stadioane. In 
zilele călduroase, cînd lacurile și rîurile 
se dezgheață, canotorii ies cu ambarca
țiunile pe apă.

Anul trecut — folosind exemplul spor
tivilor sovietici care la antrenamentele și 
concursurile din timpul iernii au stabilit 
nenumărate recorduri unionale și mon
diale — atleții clujeni au organizat 
cei dintîi antrenamente regulate și con
cursuri în aer liber în timpul iernii. Ini
țiativa lor a entuziasmat mulți sportivi; 
ea a fost urmată de tinerii din Oradea, 
Timișoara și din alte orașe ale țării.

Acum, antrenamentele din timpul iernii 
au intrat temeinic in viața sportivilor noș
tri. Sute și mii de sportivi se prezintă la 
concursurile de atletism și cidocros, iau 
parte la antrenamente și întîlniri amicale 
de fotbal, de handbal, volei și altele.

Măiestria sportivă nu vine de Ia sine, 
ci se dobîndește printr-o muncă încorda
tă, perseverentă, de zi cu zi. Antrena
rea intensă, sistematică, în tot cursul a- 
nului constituie temelia înaltelor perfor
manțe sportive. Numai printr-o muncă în- 
dîrjită se stabilesc recorduri, se șlefuieș- 
te și se perfecționează tehnica, se oțe- 
lește rezistența.

Cicliștii G. Moiceanu, C. Șandru, C. Du
mitrescu și alții obișnuiesc de ani de zile 
să nu întrerupă — atît vara cît și iarna 
— nici o săptămină antrenamentele. 
Maestra sportului Edith Treybal, cea mai 
bună alergătoare din țară Ia proba de 
800 metri, recordmenă și campioană a 
țării, obișnuiește să se antreneze intens 
în timpul iernii. In fiecare săptămină, in
diferent de timp, face alergări lungi in 
aer liber și se antrenează pe stadion. în 
afară de aceasta, participă cu regularitate 
la concursurile de schi. Nu odată ea a 
devenit campioană a țării la schi.

Hocheiștii de la C.C.A. și-au început 
pregătirile pentru actualul sezon cu mult 
înaintea venirii iernii. încă de cu vară 
ei au studiat cu perseverență elementele 
tehnicii patinajului și și-au antrenat re
zistența și viteza practicînd cu succes al
te sporturi.

Toamna ei au plecat apoi în mijlocul 
munților, la Lacul Bîlea (2000 m. alti
tudine), unde au găsit gheață pentru an
trenamente.

Toate acestea le-au ajutat hocheiștilor 
militari să fie în formă bună încă de 
la începutul sezonului. Și rezultatele a- 
cestor pregătiri s-au arătat repede. Ho
cheiștii de la C.C.A. au devenit campioni 
ai țării.

Trebuie spus însă că, deși condițiile at
mosferice din ultimii ani și în mod deo
sebit din iarna aceasta, permit cu ușu
rință organizarea unei bogate activități, 
colectivele sportive organizează slab mo
bilizarea tinerilor la antrenamentele din 
timpul iernii. Mai sînt încă multe colective 
ca de pildă cele din Hunedoara, Reșița, 
Uzinele „23 August" București, în care 
atleții, fotbaliștii, baschetbaliștii, cicliștii, 
de cum se lasă gerul încep „hibernarea“. 
Sînt și multe colective și organizații de 
bază U.T.M. care încep să se preocupe de 
materialele sportive de iarnă cînd dă ză
pada și de cele de vară cînd înverzește 
iarba.

In multe fabrici, uzine, școli și sate 
din regiunile Iași, Cluj, Baia Mare, 
Ploești, activitatea sportivă în aer liber 
a încetat odată cu venirea iernii, deși, 
după prima zăpadă, timpul s-a îmbunătă
țit simțitor in aceste localități. Aceasta,

deoarece conducătorii comitetelor orășe
nești și regionale C.F.S., ca și organiza
țiile U.T.M. și colectivele sportive din a- 
ceste locuri, au lăsat lucrurile să meargă 
„de la sine" și nu se ocupă temeinic de 
viața și activitatea tinerilor sportivi. 
Chiar în București, organizarea în acest 
timp a unor competiții în aer liber consti
tuie încă o raritate.

Slab se duce munca în unele comisii 
centrale pe ramuri de sport și în unele 
asociații, pentru îndrumarea sportivilor 
sure pregătirea în tot timpul anului, in
diferent de temperatură. Există grave 
lipsuri în această direcție la comisiile 
centrale de tenis, baschet, canotaj, pre
cum și la consiliile centrale ale asocia
țiilor Metalul, Flacăra, Minerul etc.

De multe ori soarele strălucește puter
nic. In multe localități din țară, zăpada 
a dispărut. Timpul din iarna aceasta este 
cit se poate de favorabil pentru organiza
rea sistematică a unor concursuri și în
treceri în aer liber. Principalul este să 
existe mai multă inițiativă pentru folosi
rea fiecărei zile călduroase. Se pot orga
niza astfel cu ușurință diferite competiții 
sportive și întreceri la fotbal, atletism, 
ciclism, canotaj, volei, handbal etc. In 
acest timp, pot fi și trebuie organizate 
cît mai multe concursuri pentru trecerea 
normelor G.M.A. la care să fie antrenată 
marea masă a tinerilor.

Cu cît vom antrena mai mulți tineri 
și tinere la practicarea sistematică, în 
tot cursul anului a sportului, cu atît se 
va ridica nivelul diferitelor ramuri spor
tive. Să întărim colectivele sportive din 
fabrici și uzine, de la sate și din școli, 
să propunem cu mai mult curaj in con
ducerea acestora utemiști capabili, cu 
spirit de inițiativă, care iubesc sportul. 
Nu este îndeajuns să antrenăm pe înce
pători în secțiile colectivului. Trebuie ca 
din primele zile să-i încurajăm cu a- 
tenție și grijă tovărășească. Comitetele 
U.T.M. trebuie să se intereseze cum par
ticipă utemiștii la lecțiile și antrenamen
tele sportive, cum își trec normele G.M.A., 
cum se achită de sarcinile lor antrenorii 
și instructorii. In mod deosebit Comitete
le U.T.M. trebuie să se îngrijească acum, 
în timpul iernii de antrenarea tinerelor 
fete la concursurile, întrecerile și antrena
mentele în aer liber.

în unele locuri, timpul nu permite or
ganizarea în cele mai bune condiții a 
întrecerilor Spartachiadei de iarnă a ti
neretului la schi, patinaj și săniuțe. Asta 
nu înseamnă însă că trebuie sistată orice 
activitate. Se poate intensifica organiza
rea și antrenarea tinerilor la întrecerile 
de șah, tenis de masă, gimnastică și trîn- 
tă. De asemenea trebuie folosită și extin
să experiența comisiilor regionale de or
ganizare a Spartachiadei din Timișoara 
și Suceava care au organizat întreceri și 
la tir, popice și alte ramuri sportive.

Calendarul sportiv al acestui an abun
dă de interesante concursuri și întreceri 
sportive. Pentru atingerea unor perfor
manțe superioare trebuie să ne pregătim 
încă de pe acum. Utemiștii sînt datori 
să fie în primele rînduri ale sportivilor 
care ies în aceste zile pe stadioane, în- 
demnind tinerii, prin exemplul lor perso
nal, la antrenamente și concursuri in aer 
liber.

Trebuie să ținem minte că numai des
fășurarea antrenamentelor in tot cursul 
anului asigură succesul în sport. Cine 
vrea să-și oțetească într-adevăr corpul, 
cine vrea să învingă in întreceri și să 
obțină performanțe înalte, cine vrea să-și 
călească voința, trebuie să facă sport In 
tot cursul anului, indiferent de starea 
timpului.

Turbosuflanta nr. 1
In anii primului cincinal Combinatul Si

derurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“-Hunedoara 
a fost înzestrat cu agregate moderne, de 
mare randament. Aceasta a permis ca pro
ducția să crească în mod simțitor.

In curînd se va da în exploatare turbo
suflanta sovietică nr. 1, una dintre cele mai 
moderne suflante din țară. Angrenată de o 
turbină cu aburi, suflanta are un debit de 
2.200 metri cubi aer pe minut.

La această suflantă toate manevrele de 
exploatare se fac automat, îar manevrarea 
șuberelor se face de la distanță prin inter
mediul unor comenzi electrice. Pericolul ex
ploziei prin intrarea gazului de furnal pe 
conducta de aer este complect înlăturat da
torită închiderii clapelor de aer în mod au
tomat.

Noua suflantă are posibilitatea să deser
vească furnalul fără nici o întrerupere, iar 
automatizarea sa face posibil un necesar re
dus de muncitori — trei persoane pe schimb.

De curînd au început probele de rodaj. 
Lucrările de montaj au fost făcute de 
I.C.S.H., sub conducerea inginerului Cozma.

STELIAN BREAZU 
maistru la suflante, Combinatul 

Siderurgic din Hunedoara

Un nou procedeu 
de vopsire

ARAD (de la corespondentul nostru). — 
Pînă acum vaselor și obiectelor de uz cas
nic confecționate din aluminiu li se dădea 
culoare cu ajutorul unui strat de vopsea. Dar 
de multe ori, la o simplă ciocnire a vasului 
cu un obiect mai dur, vopseaua se crăpa și 
cădea. Trebuia deci găsită o modalitate de 
vopsire mai durabilă și în același timp mai 
plăcută ochiului. După îndelungi experiențe, 
tovarășii Andrei Bauer, referent tehnic și 
Andrei Kohn, maistru, de la întreprinderea 
„Gravura“ din Arad, au găsit un procedeu 
mult mai practic : vopsirea pieselor din alu
miniu pe cale electro-galvanică. Obiectele 
vopsite după acest procedeu sînt lucioase, 
plăcute și culoarea e durabilă. Acum, la lo
virea vasului, vopseaua nu se mai sfărîmă 
întrucît ea este îmbibată în metal. Prin vop
sirea electro-galvanică s-a obținut o gamă 
mare de culori plăcute și anume : albastru, 
roșu, galben, maron, verde, roșu auriu etc.

Extinderea acestei inovații în industria 
bunurilor de larg consum din aluminiu va 
duce la îmbunătățirea calitativă a produselor.

Scìntela tineretului
Sosirea unor oaspeți chinezi în Capitală

Izolatori speciali
Spitalul C.F.R. din București, ca și alte 

spitale din țară, este înzestrat cu diferite 
aparate Rontgen pentru îngrijirea bolnavi
lor. Intervenind fisurarea izolatorilor spe
ciali din cupolele aparatelor, asistența medi
cală întîmpina greutăți.

Tehnicienii întreprinderii „Electroceramica“ 
din Turda, sprijiniți de comunistul Mihai 
Cri șan, șeful secției modelaj, au confecțio
nat, în atelierul de prototipuri, izolatorii ne
cesari pentru aparatele Rontgen. Aceștia 
rezistă la o tensiune de 95.000 volți și la 
curent de 400 miliamperi și înlocuiesc cu 
succes izolatorii importați.

Corespondent 
VICTOR SALZMAN

Au îndeplinit planul lunar
Sarcinii de a produce în acest an, compa

rativ cu anul trecut, cu 165 la sută mal 
multe plăci de mozaic, cu 100 la sută mai 
multe tuburi de beton și cu 10 la sptă mal 
multe plăci de azbest, muncitorii de la fa
brica „Azbociment“ din Oradea i-au răspuns 
printr-un prim și însemnat succes : îndepli
nirea planului producției globale pe luna 
ianuarie cu 13 zile înainte de termen.

La loc de frunte în întrecerea socialistă se 
situează muncitorii din secțiile de fabricare 
a plăcilor de mozaic și oglinzi, care au 
depășit cu peste 68 la sută planul producției 
globale pe întreaga lună. Fruntașele în pro
ducție Uliana Kiss și Estera Olasz au dat 
peste planul lunar 200 plăci de mozaic.

In cursul zilei de ieri au început, într-o 
atmosferă sărbătorească, propunerile de can
didați în alegerile pentru sfaturile popu
lare. In întreprinderi, instituții și sate au 
avut loc adunări ale oamenilor muncii în 
cadrul cărora aceștia au propus pe cei pe 
care-i socot demni de a fi candidații Fron
tului Democrației Populare în alegeri. Au 
fost propuși conducători ai partidului și sta
tului democrat-popular, precum și munci
tori fruntași în producție, țărani colectiviști 
și întovărășiți, țărani muncitori cu gospo
dărie individuală, oameni de știință, artă și 
cultură care și-au dovedit devotamentul 
față de interesele poporului, față de cauza 
socialismului. Pretutindeni, adunările de 
propunere a candidaturilor au prilejuit o pu
ternică manifestare a unității de nezdrun
cinat dintre partid, guvern și popor, a spri
jinului entuziast pe care întregul popor mun
citor îl dă înfăptuirii politicii partidului, o 
expresie a hotărîrii oamenilor muncii de a 
dezvolta cuceririle dobîndite sub conduce
rea partidului în lupta pentru construirea 
socialismului. Ele au exprimat voința nea
bătută a oamenilor muncii de a aplica în 
viață hotărîrile celui de al Il-lea Congres al 
P.M.R. „Să întîmpinăm alegerile cu succese 
însemnate ale muncii pașnice în cel de al 
doilea cincinal, cu noi succese în sporirea 
producției industriale și agricole, în ridica
rea productivității muncii și reducerea pre
țului de cost — în dezvoltarea regiunilor 
și raioanelor, orașelor și satelor 1“ — a- 
cesta este angajamentul pe care și l-au luat 
mii de oameni ai muncii în cursul adună
rilor de ieri.

Numeroasele adunări de propunere a can- 
didaților s-au transformat într-o caldă și en
tuziastă manifestare a unității poporului 
muncitor în jurul partidului, într-o mărturie 
a dragostei maselor largi populare față de 
regimul democrat-popular — cea mai de 
preț cucerire a poporului.

Propunerile de candidați continuă în în
treaga țară.

Tovarășul 
GH. GHEORGHIU-DEJ 

propus candidat al F. D. P. 
în circumscripția orășenească 

nr. 373 București
Ieri, la amiază, eroica cetate de luptă a 

clasei noastre muncitoare — „Grivița 
Roșie“ — a trăit o zi deosebită. Nici nu se 
risipise ecoul sirenei — cînd, din toate col
țurile atelierelor o mare mulțime de oameni 
s-a revărsat pe aleea centrală. In sala de 
festivități, sărbătorește împodobită cu lo
zinci și drapele, s-au adunat mii de munci
tori, tehnicieni și funcționari pentru a de
semna candidatul circumscripției electorale 
orășenești nr. 373 în alegerile pentru sfatu
rile populare.

La masa prezidiului au luat loc fruntași 
în producție precum și reprezentanți ai or
ganizațiilor obștești care fac parte din Fron
tul Democrației Populare.

Adunarea a fost deschisă de tov. N. Teo- 
dorescu, secretarul comitetului de partid al 
complexului „Grivița Roșie", care după ce 
a arătat scopul adunării, a vorbit despre în
semnătatea apropiatelor alegeri de deputați 
în sfaturile populare pentru continua întă
rire a regimului democrat-popular, pentru 
consolidarea legăturii acestuia cu masele, 
pentru îmbunătățirea activității organglor 
locale ale puterii de stat cărora le revin sar
cini de mare răspundere în realizarea mă
rețelor sarcini trasate de Congresul al 2-lea 
al P.M.R. La tribună a urcat apoi cazangiul 
Dragomir Stavre, fruntaș în producție, unul 
dintre cei mai vechi muncitori ai ateliere
lor.

— Din partea colectivului Complexului 
C.F.R. „Grivița Roșie" — a declarat el cu 
emoție și bucurie, în tăcerea încordată a 
sălii — propun drept candidat pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim secretar al 
Comitetului Central al Partidului, fiu iubit 
al poporului nostru.

O adevărată furtună de aplauze a fost răs
punsul ceferiștilor la propunerea făcută. Nu 
mai contenesc uralele, întrerupte doar de 
aclamații entuziaste în cinstea partidului, în
țeleptul cîrmaci al vieții noastre noi.

De lupta comuniștilor, se leagă tot ce e 
mai bun, mai luminos, în viața poporului 
nostru, în viața acestei uzine cu eroice tra
diții revoluționare. Războiul a prefăcut Gri
vița într-o ruină. La îndemnul și sub con
ducerea partidului, miile de ceferiști au 
muncit cu eroism pentru refacerea uzinei.

Astăzi, atelierele își-înalță halele noi, largi, 
cum n-au fost niciodată înainte. Și mai în
drăzneți au crescut oamenii. Aici, în vasta 
sală care răsună acum de iureșul aplauzelor, 
uralelor, se găsesc mulți din cei peste 700 
de fruntași, crescuți în anii cincinalului. Da
torită unor asemenea oameni crescuți de par
tid, productivitatea muncii a sporit aci, față 
de anul 1950 cu 70,6 la sută.. Mai mulți par- 
ticipanți la adunare cer cuvîntul.

— Susțin din toată inima propunerea de a 
desemna drept candidat al nostru în alegeri 
pe tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, spune strun
garul Niculae Florea, cîștigătorul întrecerii 
pentru titlul de „cel mai bun strungar“ în 
secția 4-a mecanică. Ii voi da din toată ini
ma votul meu. Vom sprijini politica parti
dului prin votul nostru și prin faptele noa
stre. Eu, tovarăși, mă voi strădui să cinstesc 
alegerile prin fapte : mă angajez să-mi de
pășesc planul de producție cu 12 la sută.

Urcă apoi la tribună ing. Dumitru Croicu, 
șeful secției a 3-a cazangerie, unde s-a reali
zat, nu de mult, primul cazan de locomotivă 
complect sudat — prima lucrare de acest fel 
din țara noastră.

— E o mare bucurie, pentru noi, faptul 
că putem propune candidat în alegeri pe 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej. Trebuie să 
cinstim acest eveniment prin noi succese în 
muncă. Colectivul secției a 3-a cazangerie 
se angajează să dea, pînă la alegeri, două 
cazane de locomotivă peste plan.

A luat apoi cuvîntul muncitoarea Ioana 
Ioniță, care a arătat că susține cu entuziasm 
candidatura tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej. 
Ea a vorbit despre marile drepturi și liber
tăți de care se bucură astăzi poporul nostru, 
printre care și dreptul de vot acordat fe
meilor muncitoare. Despre viața nouă și 
minunatele perspective ce se deschid în fața 
poporului nostru, a vorbit și utemistul Aurel 
Coleașă, unul din cei peste 1340 muncitori 
calificați aici în anii primului nostru cinci
nal și care va vota acum pentru prima oară. 
— „In cinstea alegerilor, a declarat el, mă 
angajez să dau în fiecare lună cîte 7 pro
cente peste plan“.

Adunarea a aprobat în unanimitate de
semnarea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej, 
drept candidat al F.D.P. în circumscripția 
electorală orășenească nr. 373 în alegerile 
pentru sfaturile populare. Intr-o atmosferă 
de puternic entuziasm, miile de muncitori 
participanți la adunare s-au angajat să lupte 
fără preget pentru traducerea în viață a ho- 
tărîrilor celui de al II-lea Congres al parti
dului, pentru îndeplinirea cu succes a sarci
nilor celui de al doilea plan cincinal.

Tovarășul CHIVU STOICA 
propus candidat al F. D. P. 

in circumscripția orășenească 
nr. 133 București

Uzinele „23 August“. Una din cele mai 
mari unități ale industriei noastre construc
toare de mașini. Miile de metalurgiști de aici 
se m’ndresc cu uzina lor, care s-a dezvoltat 
considerabil în anii puterii populare. In a- 
telierele acestei întreprinderi s-au construit 
turbosuflanta pentru furnalul nr. 6, motorul 
de 1.000 c. p., motorul de 450 c. p., locomo
tiva de mină, autoclava pentru fabricarea 
roților de cauciuc etc.

Ieri, îndată după lăsarea lucrului, mii de 
muncitori și tehnicieni s-au adunat ca să 
propună pe candidatul circumscripției elec
torale orășenești nr. 133, în alegerile de la 
11 martie.
^Mitingul a fost deschis de tov. C. Putini- 

că, directorul uzinelor, care a subliniat în
semnătatea deosebită a alegerilor de depu
tați pentru sfaturile populare, organele lo
cale de tip nou ale puterii, care organizează 
participarea celor mai largi mase la condu
cerea treburilor obștești. Vorbitorul a subli
niat marele rol al sfaturilor populare în 
lupta pe care o duce întregul popor muncitor 
pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de cei 
de al doilea Congres al partidului.

A cerut apoi cuvîntul Vasile Iscru, meca
nicul șef al uzinei.

— Eu propun, tovarăși, ca noi, colectivul 
metalurgiștilor de la „23 August" să de
semnăm drept candidat al F.D.P. în cir
cumscripția electorală orășenească nr. 133 
pe președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii noastre, tovarășul Chivu Stoica — 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R.

Timp îndelungat, marea sală în care a 
avut loc mitingul a răsunat de aplauze 
furtunoase și urale în cinstea partidului și 
a guvernului. Propunerea tovarășului Iscru 
a fost salutată de toți cei prezenți cu deo
sebită însuflețire. In picioare, manifestanții 
au scandat minute în șir: PJVț.R. 1 P.M.R. 1

Numeroși tehnicieni și muncitori au su> 
ținut cu căldură propunerea făcută.

— Noi, turnătorii din brigada U.T.M.-istă 
nr. 1 de la turnătoria de fontă — a spus 
tov. Sziptzer Ștefan — salutăm cu cea mai 
mare bucurie propunerea ca tovarășul Chivu 
Stoica să fie candidatul nostru în alegerile 
de deputați pentru sfaturile populare. Sus- 
ținînd această candidatură, noi ne exprimăm 
atașamentul față de partidul nostru care ne 
conduce din victorie în victorie, ne mani
festăm hotărîrea de a îndeplini sarcinile ce
lui de al doilea Congres al partidului în sco
pul înfloririi patriei și al ridicării nivelului 
nostru de trai. Sîntem hotărîți să sprijinim 
propunerea pe care o facem prin succese în 
realizarea celui de al doilea cincinal. Ne an
gajăm să îndeplinim sarcinile de plan ce ne 
revin pînă la 11 martie pînă în ziua de 26 
februarie.

Inginerul Gabriel Crudu, șeful secției oțe- 
lărie, tovarășii Nisipăreanu și Alexandru 
Peiciu, din secția motoare, au sprijinit și 
ei cu căldură propunerea făcută de tov. 
Iscru, luîndu-și de asemenea angajamen
te concrete în întrecere.

In unanimitate adunarea a hotărît să 
propună drept candidat al F. D. P. în 
circumscripția orășenească nr. 133 pe tova
rășul Chivu Stoica.

Tovarășul dr. PETRU GROZA 
propus candidat al F. D. P. 

în circumscripția 
electorală regională 

nr. 73 Hunedoara
DEVA 23 (Agerpres). — Numeroși oa

meni ai muncii din orașul Deva au ținut să 
participe la adunarea din sala cinematogra
fului „Filimon Sîrbu“ consacrată propunerii 
candidatului F.D.P. pentru circumscripția 
electorală regională nr. 73.

Anii primului cincinal au fost ani de 
rodnice înfăptuiri ale sfaturilor populare pe 
drumul dezvoltării economice a regiunii Hu
nedoara și a ridicării nivelului de trai al 
oamenilor muncii. In acești ani, regiunea 
Hunedoara a devenit o bază a industriei 
noastre grele. O dezvoltare crescîndă cu
noaște industria locală. In cuprinsul regiunii 
au fost înființate 3 S.M.T.-un dotate cu 101 
tractoare, 47 secerători-legători, 101 batoze; 
azi, în satele regiunii Hunedoara există 
peste 40 gospodării agricole colective, 2 gos
podării agricole de stat, aproape 100 înto
vărășiri agricole și peste 80 întovărășiri zoo
tehnice.

In ultimii 3 ani, datorită activității rod
nicea sfaturilor populare, s-au realizat — cu 
sprijinul oamenilor muncii — numeroase ac
țiuni gcspodăreș'.i-ediliiare, au fost 
construite zeci de cămine, dispensare, creșe, 
Școli, s-au amenajat noi șosele și drumuri. 
Făcînd bilanțul acestor realizări, oamenii 
muncii din cuprinsul regiunii își exprimă 
hotărîrea de a contribui la îmbunătățirea 
continuă a activității sfaturilor populare, la 
întărirea puterii populare.

In cadrul adunării a luat cuvîntul tov. 
Dumitru Dejeu, președintele comitetului e- 
xecutiv al sfatului popular regional Hune
doara — care în mijlocul aplauzelor furtu
noase și aclamațiilor celor prezenți — a pro
pus drept candidat al Frontului Democra
ției Populare pentru circumscrioția electo
rală regională nr. 73 ne tovarășul Dr. Petru 
Groza, președintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a R.P.R.

După cuvîntul tov. Ion Hențiu, care a 
sprijinit cu căldură propunerea făcută, a 
vorbit, în numele cadrelor didactice, tov. Eu
gen Chișoiu, directorul Șc<?lii medii nr. 10 
din Deva. „Susținem din toată inima can
didatura tovarășului dr. Petru Groza—a spus 
vorbitorul — și ne angajăm să creștem ca
dre cu temeinică pregătire, oameni de nă
dejde care să lupte pentru înflorirea con
tinuă a patriei noastre pe calea socialismu
lui, pentru apărarea păcii în lume“.

Muncitorul Artenie Lazăr, de la întreprin
derea „1 Mai“, susținînd propunerea făcută, 
a exprimat hotărîrea colectivului fabricii 
unde lucrează de a munci cu însuflețire 
pentru traducerea în viață a Directivelor 
Congresului partidului cu privire la cel de 
al doilea cincinal.

Adunarea a hotărît în unanimitate să 
propună pe tov. Dr. Petru Groza drept can
didat al F.D.P. în circumscripția electo
rală regională nr. 73.

Alt« propuneri de candldafl, tn pag. 3-a.

Azi începe sesiunea Comitetului Executiv al U.I.S.

Sîmbătă după amiază au so
sit In Capitală Lu Ming, direc
tor adjunct al Direcției Gene
rale pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea din R. P. Chi
neză și Vu Ciun-ciao, directo
rul Muzeului Național din Pe
kin, membrii subcomisiei R. P. 
Chineze care va participa la 
semnarea acordului cultural 
dintre R. P. R. și R. P. Chi
neză pe anul 1956.

La aeroportul Băneasa mem
brii subcomisiei R. P. Chineze 
au fost întîmpinați de M. Ro- 
șianu. președintele Institutului 
Romîn pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea și repre
zentanți ai vieții culturale.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei R. P. Chineze la 
București.

Sesiunea anuală de referate științifice a I. C. A. R.
Luni dimineața au început lu

crările sesiunii anuale de refe
rate științifice a Institutului de 
cercetări agronomice al Aca
demiei R.P.R. In sesiune sînt 
prezentate cercetările experimen
tate în ultimii ani și ale căror 
rezultate vor fi aplicate anul 
acesta în producție.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. prof. Traian Să-

vulescu care a arătat pe scurt 
realizările obținute în anul 1955 
în munca de cercetare și în ac
țiunea de îndrumare a unităților 
agricole socialiste.

In prima zi a sesiunii au fost 
prezentate referate privind zo
narea producției agricole în re
giunea Ploești.

Lucrările sesiunii continuă.

Sărbătorirea aniversării a 120 de ani de la înființarea 
Academiei Mihăilene

Duminică s-a sărbătorit la 
Iași împlinirea a 120 de ani de 
la înființarea Academiei Mihăi
lene, în prezent Școala medie 
„Mihail Sadoveanu“.

La festivitate au luat parte 
acad. Mihail Sadoveanu, acad. 
Ilie Murgulescu, ministrul In- 
vățămîntului, Anton Gherghe- 
laș, prim secretar al comitetu
lui regional de partid Iași, a- 
cad. Octavian Mayer, acad.

prof. dr. Vasile Rășcanu, M. 
Haimovici, membru corespon
dent al Academiei R.P.R., An- 
tonin Ciolan și C. Stroescu, 
artiști emeriți și alți reprezen
tanți ai organelor locale de par
tid și de stat.

Asistența a vizitat expoziția 
de documente cu privire la în
ceputurile Academiei Mihăilene 
deschisă în localul Școlii medii 
*M. Sadoveanu",

Primăvara e aproape

Timpul cald și frumos permite mecanizatorilor de la 
S.M.T. Episcopia Bihor să lucreze afară. Brigada a IlI-a, 
în care lucrează tinerii Mihai Bogo și losif Csianyi, a ter
minat reparația celui de al 3-lea tractor. Este tractorul re
parat peste plan.
In fotografie: Tinerii mecanizatori lucrează la reglarea injec- 

toarelor. foto;JRADU „COSTIN

De vorbă cu Jiri Pelikan, 
președintele U. I. S.

Din nou Bucureștiul găzduiește o reu
niune internațională : azi dimineață se 
deschide sesiunea Comitetului Executiv al 
Uniunii Internaționale a Studenților, se
siune care va dura pînă la 27 ianuarie.

Toate pregătirile tehnice au fost din 
vreme terminate. Ședințele vor avea loc 
într-una din sălile de consiliu ale Pala
tului Ministerului Căilor Ferate, sală a- 
menajată special pentru reuniunea Comi
tetului Executiv al U.I.S.

Se aștepta sosirea oaspeților. Și ieri 
expresul de Praga a adus în Capitala 
noastră pe conducătorii Uniunii Interna
ționale a Studenților. Pe peronul gării, 
aplauzele studenților au salutat sosirea 
lui Jiri Pelikan, președinte al U.I.S. și a 
altor conducători ai U.I.S. printre care : 
Cheng Chi Ming (R.P. Chineză), Bcne- 
dicken (Islanda), Chanduri Sudhangshu 
(India), Evghenii Bugrov (U.R.S.S.), Ono 
Ichiro (Japonia), Pablo Rivalta (Cuba), 
Ko Tun-Shein (Birmania) etc.

Oaspeții au fost întîmpinați în Gara 
de Nord de tovarășii Cornelia Mateescu, 
secretar al C.C. al U.T.M., Ion Iliescu, 
membru supleant în Biroul C.C. al U.T.M., 
Miron Olteanu, prim secretar al Comi
tetului orășenesc București al U.T.M., de 
numeroși activiști ai U.T.M.

Majoritatea oaspeților cunoșteau Bucu
reștiul și se bucurau că-1 revăd mai ales 
în asemenea zile... de primăvară în ia
nuarie. Alții au uitat de oboseala drumu
lui și abia ajunși la hotel „Ambasador“ 
au și pornit să facă cunoștință cu ora
șul nostru drag.

Primul interviu la București...
...acestea au fost cuvintele cu care ne-*

întîmpinat Jiri Pelikan. Intr-adevăr este 
primul interviu acordat la București, dar 
nu și primul său interviu apărut în „Scîn- 
teia tineretului“. In urmă cu cîteva luni 
a apărut în ziarul nostru o convorbire cu 
președintele U.I.S. în legătură cu sesiu
nea Consiliului U.I.S. ce a avut loc anul 
trecut la Sofia. Așa că nu a fost nevoie 
de nici o introducere, actuala sesiune a 
Comitetului Executiv avînd tocmai rolul 
să pună în practică unele hotărîri ale 
forului superior — Consiliul.

De altfel e și greu să iei un interviu 
clasic — cu întrebări și răspunsuri — lui 
Jiri Pelikan. Și de data aceasta a fost 
mai mult vorba de o convorbire amica
lă, fără nimic protocolar.

Fiecare întîlnire cu Jiri Pelikan prile
juiește cunoașterea unui om plin de tine
rețe, amabil și care nu te covîrșește prin 
titlul său, ci prin cunoașterea adîncă a 
problemelor ce frămîntă mișcarea inter
națională studențească.

DESPRE ORDINEA DE ZI — desi
gur aceasta e prima problemă — ne spu
ne Jiri Pelikan.

Vom discuta în primul rînd problema 
privind pregătirea Congresului Mondial al 
Studenților. După cum se știe, Consiliul 
U.I.S. de la Sofia a hotărît organizarea 
în vara acestui an a Congresului Mondial 
al Studenților. Urmează acum ca Comite
tul Executiv să fixeze data și locul de 
desfășurare a Congresului. In intenția 
noastră stă organizarea unei adevărate 
întîlniri mondiale studențești, Ia care să 
fie reprezentate cît mai multe opinii pen
tru a realiza o comunitate de vederi. Pa-

Bine ați venit 
oaspeți dragi!

Capitala patriei noastre găzduiește 
oaspeți dragi: membrii Comitetului 
Executiv al Uniunii Internaționale a 
Studenjilor.

Activitatea U.I.S. este bine cunos
cută tn țara noastră. Studenfii romtni 
au participat la nenumărate acțiutv 
organizate de U.I.S. și și-au adus 
contribu(ia la întărirea unității miș
cării internaționale studențești.

U.I.S., care este singura organiza
ție internațională studențească repre
zentativă, cuprinzlnd aproape 6 mi
lioane studenți din 70 de țări are un 
bogat program pe anul 1956. Acest 
program va forma, Intre altele, obiec
tul discuțiilor Comitetului Executiv 
al U.I.S.

In numele tineretului romîn, urăm 
spor la muncă sesiunii Comitetului 
Executiv al U.I.S. și transmitem un 
călduros: Bine ați venit, oaspeți 
dragi /

ralel cu Congresul, se vor desfășura mari 
competiții culturale și sportive.

O EXTINDERE A LEGATURILOR IN
TERNAȚIONALE STUDENȚEȘTI — a- 
cesta este un obiectiv important al mun
cii noastre—ne spune Jiri Pelikan Toc
mai de aceea programul U.I.S. pe’ anul 
1956, program ce va forma obiectivul 
discuțiilor la punctul doi al ordinei de zi, 
este astfel alcătuit îneît să dea posibili-

(CONTINUARE ÎN PAG. 3-AJ.
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Munca cu studenții anului I 
cularități de care trebuie să se _________ _ __ ________
tru ca rezultatele pregătirii lor să fie din cele mai bune 
încă din primul an de facultate. Studenții anului I deși 
au la bază un minim de cunoștințe verificat prin exame
nul de admitere, păstrează încă mentalitatea de elevi. 
Astfel, ei nu sînt obișnuiți să depună efortul necesar
pentru a învăța zilnic cel puțin 3—4 ore, nu știu să
scoată notițe la cursuri, nu știu să folosească cu maxi
mum de eficiență orele de lucrări practice.

Cunoscînd aceste trăsături, asistenții Institutului de me
dicină care au fost repartizați la grupele anului I s-au 
preocupat îndeaproape de studenți căutînd să le imprime 
disciplina în muncă și mai ales să-i învețe cum trebuie 
să-și însușească cunoștințele.

Asistenții catedrei de biologie și parazitologie au fo
losit în munca cu studenții anului I o metoda bună: ei 
au indicat din timp materia pentru fiecare lucrare prac
tică, studenții fiind obligați să cunoască problema teore
tic. înaintea fiecărei lucrări practice, studenții erau exami
nați, iar cei care nu dădeau răspunsuri satisfăcătoare, nu 
erau primiți la lucrare, ci doar după ce-și însușeau cu
noștințele. Această metodă a dat rezultate foarte bune : 
în scurt timp, toți studenții veneau bine pregătiți pentru 
lucrările practicș. Obișnuirea studentului de a învăța te
meinic zi cu zi, chiar dacă nu este ascultat și nu este 
notat după fiecare ascultare, imprimarea unui caracter 
serios seminariilor au constituit o preocupare a cadrelor 
didactice.

Primele rezultate obținute de studenți la examenul de 
biologie și parazitologie dovedesc o înțelegere din ce în 
ce mai profundă a materiei. Grupele 14 Medicină gene
rală și grupa 22 pediatrie, de pildă au promovat în între
gime, iar în alte grupe s-au obținut multe calificative

prezintă o serie de parti- 
țină seama neapărat pen-

<>
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gime, iar în alte grupe s-au obținut multe 
bune.

Lucruri îmbucurătoare se pot spune despre activitatea 
studenților din anul I la o materie destul de 
este Chimia generală.

Anul I a început activitatea la această materie în con
diții foarte bune în laboratorul de chimie. Prezența la 
aceste ore și participarea activă la lucrările practice a 
fost și aici mare. La începutul anului, la cererea studen
ților s-au ținut seminarii în timpul orelor de lucrări prac
tice, seminarii care au dus la lămurirea și aprofundarea 
unor cunoștințe. E drept că uneori la aceste seminarii par
ticipau mai activ doar studenții buni din grupa respec
tivă, dar în general ele și-au atins scopul.

Prezentarea anului I la examenul de chimie generală 
este bună. Rezultatele sînt superioare celor obținute în 
sesiunea din iunie 1955. La Facultatea de Medicină ge
nerală de pildă, numărul respinșilor este pînă acum de 
27, iar al promovaților de 79.

Și pentru catedra de Anatomie pregătirea anului I a 
constituit o preocupare deosebită. Chiar la început de an, 
catedra a planificat materialul pentru semestrul I în 
așa fel încît efortul studentului proaspăt intrat în facul
tate să fie gradat, ca programa să nu fie supraîncărca
tă de la început pentru a nu crea studentului dificultăți 
de neînvins. Cu cît s-a înaintat, s-a accentuat cu insis
tență, atît la curs cît și la lucrările practice asupra proble
melor mai importante, lămurind la fiecare pas aspectul 
evolutiv sau legătura cu practica medicală curentă.

grea cum

Colectivul catedrei a acordat o deosebită atenție con
trolului muncii individuale a studenților. Pe lîngă exami
nările frecvente, aproape zilnice, s-a făcut seminarizarea 
materiei pentru lucrările practice. Fiecare student a fost 
Urmărit în evoluția sa, iar cei care nu se prezentau co
respunzător au fost ajutați să-și îmbunătățească munca

Este important să analizăm cîteva aspecte de la pri
mele examene la această materie. Desigur, nu se pot 
trage încă concluzii definitive, dar unele lucruri s-au 
semnalat încă de acum.

Un număr mare de studenți au dat răspunsuri corecte, 
obținînd calificativul „foarte bine“. Mulți dintre studenți 
au dat răspunsuri care au arătat o aprofundare și în
țelegere corespunzătoare a problemelor. Chiar și unii re- 
petenți și-au schimbat atitudinea față de învățătură și 
anul acesta au obținut rezultate foarte bune. Dar exa
menele acestei sesiuni au avut o serie întreagă de aspecte 
negative. Acestea au fost furnizate de cîțiva studenți, 
care au refuzat să muncească în tot timpul semestrului 
I, încercînd doar în ultima clipă, prin asalt, să asimileze 
ceva din materialul pregătit. Au fost studenți care s-au 
prezentat imcomplect pregătiți omițînd unele capitole.

Dacă pentru unii studenți explicația insucceselor este 
simplă — n-au învățat sau au învățat prea puțin — pen
tru alții cauza este puțin mâi complicată. Au fost unii 
studenți care au manifestat bunăvoință față de învăță
tură, dar care au fost depășiți de materialul și programa 
încărcată. Acest fapt însă se datorește în realitate nu 
materialului vast, ci lipsei de sistematizare și de planifi
care în muncă, precum și unei munci lipsite de continui
tate. Printre multiplele deficiențe ar mai fi de subliniat și 
activitatea formală a unor studenți în anumite domenii. 
Mă refer, mai ales, la caietele de planșe și de conspecte 
pe care unii studenți le execută doar pentru a fi admiși 
la examen.

Organizația U.T.M., care ar fi trebuit să aibă aici un 
rol deosebit, care ar fi trebuit să lupte pentru formarea 
opiniei împotriva acelora care muncesc superficial și 
care ar fi putut ajuta la îmbunătățirea metodelor de mun
că studențești, a făcut prea puțin în acest sens.

Sesiunea din ianuarie va 
tică a activității depuse pînă 
metodelor de muncă în se
mestrul II, pe baza expe
rienței cîștigate în primul 
semestru. Organizația U.T.M. 
alături de cadrele didactice, 
poate contribui ia populari
zarea acestor metode, la ex
tinderea experienței de mun
că a fruntașilor, la stimu
larea acelora care depun 
eforturi pentru a ajunge la 
nivelul fruntașilor. Cu sigu
ranță că rezultatele la sfîr- 
șitul anului vor fi mult su
perioare celor de acum.

ERNST SCHORSCHER 
Conferențiar universitar

prilejui o apreciere cri- 
acum, o îmbunătățire

Lucruri
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De ce din grupa a Ill-a 
a anului IV al Facultății 
de chimie din Timișoara 
doar cinci studenți din cei 
18 au promovat cele patru 
examene pe care le dădu
seră ? De ce numai doi 
studenți au obținut la exa
mene numai calificative de 
„bine" și „foarte bine“ ?

Oricine, cunoscînd cit de 
cît obligațiile Studențești, 
în fața acestei situații își 
pune asemenea întrebări.

E drept, mai puțin își 
bat capul cu astfel de în
trebări studenții grupei, 
cei care au contribuit di
rect la obținerea rezulta
telor mai sus arătate. în
trebați însă, răspund; și. 
ce-i mai interesant — fie 
el student fruntaș sau co
daș — răspunsul este ace
iași. Am să-mi permit să 
scriu aici aceste răspun
suri, chiar dacă n-am să 
le reproduc întocmai.

Ce spun studenții? Ex
plicația lor e simplă. Au 
avut de dat 6 examene, 
materia a fost multă n-au 
reușit s-o parcurgă, ori au 
parcurs-o superficial. Unii 
s-au prezentat la examene 
și au știut — puțini, ce-i 
drept — alții n-au știut, 
iar alții nu s-au prezentat 
In timpul semestrului n-au 
putut învăța, n-au putut fi 
la zi cu materia, se preda 
mult, cursuri nu există la 
toate materiile, program 
încărcat... Ctnd să înveți ? 
Intr-adevăr, acestea ar pu
tea fi numite cauze obiec
tive. Puțini studenți au în 
prima sesiune 6 examene. 
Materia ce-i drept, nu este 
așa de puțină. Lipsesc și 
unele cursuri, iar decana
tele nu excelează totdeauna 
prin aranjarea unui pro
gram rațional studenților 
Dar numai asta să fie 
cauza ?

Răspunsul cel mai pro
fund rămîne cel dat de to
varășul conferențiar Dră- 
ghici de la catedra de eco
nomie politică. Examinînd 
grupa, urmărind activita
tea studenților tn timpul 
semestrului a tras unele 
concluzii asupra activității 
acelor studenți care, ajun
gînd tn anul IV obțin re
zultate mediocre și chiar 
nesatisfăcătoare După pă
rerea tovarășului Drăghici 
în ce privește programul, 
predarea materiei, fixa
rea examenelor, studenții 
au oarecare drep
tate Ba mai mult, 
se pare că este o 
greșeală și faptul 
că examenele de 
corigentă se dau 
la începutul anului 
dezorganizînd pro
cesul de învăță- 
mint Dar obișnuin
ța unor studenți de 
a-și însuși mecanic 
materia, de a nu 
gîndi și a nu ajun
ge la înțelegerea 
celor studiate sînt

mărunte, dar
mult mai grave. De obi
cei, studenții care obțin 
rezultate slabe sînt acei 
care învață numai ca să 
treacă pentru care scopul 
final este un „suficient“ 
salvator la examen Se pa
re că organizația de bază 
U.T.M. nu este de loc stră
ină de faptul că o parte 
din utemiști și studenți își 
pierd timpul, iar alții capul, 
neștiind cum să-și organi
zeze munca. In ce privește 
educarea pasiunii, a dra
gostei pentru muncă vina 
aparține, fără nici o rezervă, 
organizației U.T.M E ușor 
de recunoscut în acei ule- 
miști șl studenți codași, 
superficiali și mediocri, stu
denții care nu studiază a- 
casă, pentru care notițele 
luate la curs rămtn singu
rele lucruri pe care le stu
diază, iar curiozitatea lor 
științifică nu ajunge nici 
măcar la studierea unui 
manual tehnic, al biblio
grafiei Idealul lor este li
mitat. Altfel nu se explică 
de ce, ajungînd în anul IV, 
asemenea studenți nu-și 
pun problema cum se vor 
descurca tn meserie și în 
viață cu cunoștințe atît 
de puține.

Poate schimba vreun 
student din grupa a III-a 
vreun cuvtnt din cele spu
se de tovarășul conferențiar 
Drăghlci ? Ar însemna să 
se contrazică singuri.

S-ar contrazice șl Drobny 
Maria, care a recunoscut că 
a început să învețe abia 
prin noiembrie, că pînă a- 
tunet a dat examenele de 
corigență și S-a odihnit, 
iar acum nu s-a prezentat 
dectt la un examen. S-ar 
contrazice și studenta Se- 
rendan Doina, care s-a ară
tat revoltată împotriva sis
temului — după ea prea 
școlăresc — de a fi obligai 
să înveți pentru mai multe 
materii odată și de a nu 
se rezerva pentru fiecare 
materie pe rînd o perioadă 
mai lungă de pregătire 
Studenta Crețu Adriana, 
singura care are trei califi-

esențiale
cative „foarte bine“ șl un 
calificativ „bine“, s-ar con
trazice și ea ținînd seama 
de explicația pe care a 
dat-o succeselor pe care 
le-a obținut: „Dacă nu ob
țineam calificativele astea, 
pierdeam bursa“. Că se 
pregătește pentru 
un bun inginer, 
cesta l-a uitat.

Și în sfirșlt

a deveni 
lucrul ri

respon
sabilul profesional Tamaș 
Ladislau. ar însemna să 
uite că, printre altele, a 
recunoscut că studenții 
obișnuiesc să-și prelungeas
că vacanța 
anului, că 
Iși planifică 
se prezintă 
se prezintă, 
aparate șl 
timpul semestrului, au fost 
cele mai multe absențe și 
la examen de asemenea Ar 
însemna să uite că grupa 
nu șl-a trăit viața, iar or
ganizatorul U.T.M., Cărpi- 
nișan Olimpia, n-a avut 
nici o autoritate morală să 
ceară celor 16 utemiști să 
învețe, ctnd ea însăși a ră
mas corigent^.

Mai este nevoie de con
cluzie ? Mai trebuie să a- 
dăugăm că mai ales lucru
rile acestea — deși stu
denții le socotesc lucruri 
mărunte — sînt cauzele 
pentru care grupa a ră
mas codașă? Ar fi inutil 
să încerci să dai soluții, 
sfaturi; studenții știu și 
ei bine ce au de făcut, care 
le sînt datoriile. Rămîne 
doar să renunțe la parava
nul de cauze obiective după 
care se ascund, să vadă 
că acele lucruri mărunte, 
acea originală „disciplină' 
studențească 
introdus-o in 
dăunează cel 
gătirii.

Semestrul 
examen de 
voinței colectivului de stu
denți al grupei a III-a Și 
numai acest colectiv poate 
răspunde cum va fi trecui 
examenul

LUCREȚIA LUSTIG
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Dintre cei mai buni
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Doi studenți fruntași: Julan Emilia este în anul IV la 
Facultatea de mecanică, Mihalcea Ion în anul IV al Facul
tății de agronomie. Ce au comun amîndoi este faptul că, 
pînă acum, au obținut la examene numai calificative de 
„foarte bine“.

Numai calîficaiive de „foarte bine" și „bine“
Deși examenul la oftalmologie a fost fixat în primele zile ale 

sesiunii și se credea că rezultatele vor fi slabe, realitatea a 
fost alta.

Rezultatele obținute în grupa noastră demonstrează că suc
cesul la examen nu depinde de pregătirea lui în sesiune, ci de 
studiul aprofundat din timpul anului.

Grupa cu 10 studenți s-a prezentat în întregime și s-au obținut 
următoarele calificative : 8 „foarte bine“ și 2 „bine". Aceste cali
ficative arată că studenții au fost bine pregătiți. La analiza 
examenului, tovarășul lector Popovici a evidențiat în mod deo
sebit pe tovarășii Nistor Gaio Ferdinand, Păducel Ecaterina și 
Schneider Francisc.

Felul în care au răspuns studenții a fost cît se poate de 
bun, fiecare alcătuindu-și un plan, care i-a ajutat să expună 
materialul într-o înlănțuire logică și fără a se încurca în amă
nunte.

Rezultatele obținute sînt pentru grupa noastră un îndemn la 
noi succese.

SALAGEANU V. 
anul V Pediatrie

Participanții la prima consfătuire regio
nală a propagandiștilor fruntași ai sfaturi
lor agrotehnice — ingineri și tehnicieni a- 
gronomi, profesori, învățători și țărani 
muncitori cu experiență — ascultau atenți 
ceea ce povestea tînăra fată din prezidiu. 
La început, utemista Valeria Baltaru a avut 
impresia că se va încurca. De multe ori vor
bise în fața țăranilor muncitori, dar acolo, 
în comună, era altceva. Aci se temea să nu 
greșească. O ascultau cei mai buni pro
pagandiști din regiune și tocmai în aceste 
momente i se părea că se pierde. Iși arun
că din nou ochii in carnețel și începu să 
vorbească, de astă dată mai rar, cu sigu
ranță și cu stăpînire. Cei 
își exprimau prin aplauze 
tru succesele obținute.

*

...Era în octombrie 1954.
Valeria Baltaru părăsi meleagurile natale 
ale Moldovei de nord, odată cu terminarea 
școlii medii de agricultură din Dorohoi și 
veni la Bacău, în satul Mărgineni, unde fu
sese repartizată ca tehnician agronom. Era 
vremea însămînțărilor de toamnă. Tînăra 
tehniciană avea de trecut examenul cel mai 
greu : aplicarea în practică a celor 
te în anii de școală.

Intr-o zi, plecă cu președintele
> popular prin comună să discute cu 
, muncitori care rămăseseră în urmă 
i sămînțările. Era primul contact cu „terenul 
i și cu oamenii. Președintele o recomandă tu- 
i turor : „tovarășa e noul tehnician agronom 
i al comunei noastre“. Mai toți o priveau cu 
, neîncredere. Parcă ziceau : „Cum, fetișcana 
( asta e tehnician agronom ? N-o fi știind nici 
, să dea cu sapa și a venit acum să ne în- 
i vețe pe noi cum să lucrăm pămîntul“. Dar 
(nu asemenea păreri o interesau pe Valeria 
, Baltaru, ci munca pe care trebuia s-o depună 
, pentru răspîndirea în rîndul țăranilor mun- 
( citori a agrotehnicii. N-avea pic de odihnă 
( Azi era într-un sat, mîine într-altul. Peste 
I tot era o neobosită propagatoare a avanta- 
(jelor aplicării regulilor agrotehnice, sfătuin- 
I du-i pe oameni să se pregătească cu temei 
( după cum cere știința pentru campania de 
însămînțări. Ceea ce o nemulțumea era pa
sivitatea unora. O ascultau, îi promiteau că

I vor face și vor drege, dar nu făceau nimic. 
I Gîndi că pentru asemenea oameni e nevoie 
I de o muncă intensă pentru a-i convinge 
[ asupra importanței aplicării metodelor înain- 
J tate.
i Organizarea sfaturilor agrotehnice pe cir- 
• cumscripții electorale a fost una din căile 
' de convingere a țăranilor muncitori asupra 
importanței aplicării metodelor agrotehnice. 
In fiecare din cele 35 de circumscripții ale 
comunei a fost repartizat cîte un propagan
dist care să discute odată pe săptămînă cu 

s țăranii muncitori în jurul problemelor agro- 
f tehnice. Tînăra tehniciană avea să țină ase

menea convorbiri în circumscripția electorală 
nr. 8. Țăranii muncitori începuseră 
în număr din ce
Puneau întrebări 
rile lor, căutînd 
muncii la cîmp 
‘.inute

care o ascultau 
aprecierea pen-

Atunci utemista

tnvăta-

sfatului 
făranii 
cu în- u

A- 
de- 
s-a 
de

să vină 
discuții, 
realiză- 
practica

în ce mai mare la 
și vorbeau despre 
să găsească în 

confirmarea lucrurilor sus-
răspînditoare a metodelorde tînăra

activitatea culturală în co-

— Tu de ce nu lucrezi ?
— Mă odihnesc pentru asaltul din 

sesiune.

(După anexa gazetei de 
perete a Institutului agro

nomic).

cîtva timp
noastră — ne scria un corespondent

științifice. Și așa învățau agrotehnica, 
deseori, discuțiile purtate continuau la 
monstrațiile practice. Așa de pildă, cînd 
discutat despre importanța gunoiului 
grajd, tînăra propagandistă a făcut, împre
ună cu țăranii muncitori o platformă de gu
noi, Altădată, cînd a fost vorba de curăța
tul pomilor, a mers în livadă și a demon
strat practic cum trebuie procedat. Insămîn- 
țarea porumbului în cuiburi așezate în pă
trat a fost îndelung dezbătută. Iar în pri
măvară, o parte dintre participanții la sfa
turile agrotehnice din circumscripția tinerei 
tehniciene au însămîntat porumbul după a- 
ceastă metodă înaintată. Mulți țărani mun
citori din comună n-au mai mușuroit po
rumbul, așa cum le era în obicei și au exe
cutat polenizarea artificială suplimentară. 
Recolta obținută de aceștia în toamna anu
lui trecut a fost o adevărată surpriză. An
ton Bîrgoană a obținut 5250 kg. porumb la 
hectar, Valentin Gheorghieș 4.800 kg. porumb 
boabe la hectar. însuflețit de acest rezultat, 
țăranul muncitor Gheorghieș s-a angajat la 
consfătuirea raională a fruntașilor recolte
lor bogate să lucreze mai bine pămîntul, ca 
să obțină în 1956 o producție de 6.000 kg. 
porumb la hectar. La rîndul său, datorită 
învățămintelor căpătate la sfaturile agroteh
nice, comunistul Petre Roșu a obținut la 
grîu o producție de 2726 kg. iar la porumb 
4.800 kg. boabe la hectar. In 1955, numărul 
fruntașilor recoltelor bogate din comună s-a 
dublat față de 1954.

Aceste succese remarcabile obținute de că
tre țăranii muncitori din comuna Mărgineni 
se datoresc în bună măsură eforturilor de
puse de tînăra tehniciană Valeria Baltaru 
în activitatea ei plină de roade. Astăzi, toți 
țăranii muncitori din comună caută să afle 
cît mai multe lucruri de la tînăra tehnicia
nă agricolă și-i urmează sfaturile. In mun
ca sa, Valeria Baltaru a fost îndrumată de 
către comuniștii Petre Roșu, secretarul orga
nizației de partid, Casandra Pădure și de 
către activista de partid Maria Hangaru.

De curînd în comuna Mărgineni a luat 
ființă o întovărășire agricolă. Utemista Va
leria Baltaru și-a dat contribuția și aci, atît 
ca tehnician, cît și ca membră a organiza
ției de bază U.T.M. Pe pămîntul întovără
șirii, metodele înaintate vor putea fi folosite 
mai bine, mai cu spor, producția va crește. 
De aceea, ea este bucuroasă și mîndră.

Iar acum. în zilele iernii, sfaturile agro
tehnice din comună sînt frecventate de tot 
mai mulți țărani 
pătat încredere în 
vață s-o aplice.

muncitori care au că« 
știinja agrotehnică și în-

*

Sala Teatrului de Stat din Bacău unde a 
avut loc consfătuirea propagandiștilor frun
tași ai sfaturilor agrotehnice a cunoscut în 
acea zi o vie însuflețire. Valeria Baltaru 
s-a bucurat mult că munca ei este aprecia
tă, că realizările ei contribuie la îndeplinirea 
sarcinii de creștere necontenită a produc
ției agricole, de transformare socialistă a 
agriculturii.

C. ANDREESCU 
corespondentul „Scìnteli tineretului** 

pentru regiunea Bacău

Pe urmele materialelor nepublicate
muna
voluntar — este inexistentă. Căminul cultural 
nou construit stă de mai bine de două luni 
închis deoarece nu are director. Cărți nu se 
pot procura de la bibliotecă, deoarece și ea 
este închisă. Tinerii din comuna noastră sînt

i dornici ca în cel mai scurt timp căminul cui- 
p tural și biblioteca să fie redeschise“.
(• Acest semnal critic a fost trimis spre re- 
I zolvare forurilor competente care — în urma 

! cercetărilor întreprinse — ne comunică că cele 
i sezisate corespund întru totul realității. In

consecință Comitetul Executiv al Sfatului 
popular al raionului Medgidia, prin secția 
culturală raională, a luat măsuri corespunză
toare pentru ca activitatea culturală fn comu
na Cochirleni să se învioreze. în funcția de 
director și în funcția de bibliotecară au fost 
numiți tovarăși cu dragoste de muncă. A fost 
reorganizată echipa artistică care în prezent 
și-a început activitatea. Conducerea Sfatului 
popular comunal Cochirleni a primit sarcina 
să ia toate măsurile ca în timpul cel mai 
scurt să predea căminului cultural un aparat 
de radio în perfectă stare.

Rezervele filaturii noastre
în perioada celui de-al doilea cincinal, 

producția bunurilor de 
ția industriei ușoare și 
bui să crească cu circa 
nivelul atins în 1955.

(Din Raportul de

consum, 
alimentare 
50 la sută

produc- 
va tre- 
față de

al C.C.(Din Raportul de activitate 
al P.M.R. la Congresul al Il-lea al 
partidului).

otărîrile celui de al doilea Congres al 
P.M.R. au stîrnit un deosebit interes 
în mijlocul colectivului de muncă al 

întreprinderii noastre.
Aceasta cu atît mai mult cu cît și noi am 

reușit ca în anii cincinalului să obținem o 
serie de succese în lupta pentru creșterea 
producției, a productivității muncii și pen
tru reducerea prețului de cost, reușind să 
îndeplinim planul cincinal încă de la 28 iu
nie 1955.

Creșterea productivității muncii și introdu
cerea gospodăririi chibzuite pe sectoare de 
producție ne-au permis să realizăm în anul 
1955 o reducere a prețului de cost de 9,37 la 
sută față de 1954.

Toate aceste succese le-am putut obține 
mobilizînd masele largi de muncitori și teh
nicieni la elaborarea și înfăptuirea celor 
mai bune măsuri pentru îmbunătățirea con
tinuă a utilizării capacităților de producție, 
pentru ridicarea nivelului tehnic al între
prinderii în mod deosebit s-a dezvoltat la 
noi în anii cincinalului atitudinea nouă față 
de muncă, spiritul nou, creator al muncito
rilor Dacă în anul 1951 am avut numai un 
număr de 11 propuneri de inovații, în 1955 
numărul propunerilor de inovații și raționa
lizări a crescut la 135.

Numeroși inovatori ca Dancău Nicolae, 
Sercăianu Florică, Ifrim Oprea, Cernea Ma
tei, Moscovici Jean. Serghie Florica și alții 
sînt din rîndurile tineretului

Cu participarea activă a muncitorilor ti
neri și vîrstnici la îmbunătățirea 
sului tehnologic am reușit 
scoatem tot mai mult de la 
Totuși nu ne putem declara 
aceste rezultate

Directivele Congresului al 
dului cu i 
cinai stai 
tea muncii trebuie să crească cu cel puțin 
45-50 la sută, iar pe seama creșterii produc
tivității muncii, producția industrială tre
buie să crească cu 75—80 la sută.

Pe de altă parte, Raportul C.C. al P.M.R 
arată că principalele cauze ale rămînerii în 
urmă a productivității muncii sînt. printre 
altele, folosirea nesatisfăcătoare a utilajelor 
și mecanismelor, slaba mecanizare a proce
selor grele și cu volum mare de muncă, 
slaba preocupare pentru introducerea tehnicii 
noi și a metodelor înaintate de muncă, iar

proCe- 
ca zi de zi să 
utilajul nostru 

mulțumiți cu

Il-lea al parti-
privire la cel de al doilea plan cin- 
ibilesc că în Industrie productivita-

Nicolae Ungureanu
Directorul filaturii „Dacia" — București

unul din obiectivele politico-economice ale 
celui de al Il-lea plan cincinal este ridica
rea nivelului tehnic în toate ramurile econo
miei, prin folosirea mai complectă a capa
cităților de producție existente și perfecțio
narea utilajelor în funcțiune, introducerea 
tehnicii noi, generalizarea metodelor avan
sate de muncă care să ducă la creșterea in
dicilor de folosire a utilajului.

Noi ne-am însușit aceste sarcini din do
cumentele Congresului.

u toate că în anii primului plan cinci
nal am făcut progrese însemnate în 
vederea măririi gradului de tehnicitate 

al întreprinderii, obținînd realizări importan
te prin mărirea producției și a productivității 
muncii, totuși în fața noastră mai stau o 
serie de greutăți, pe care trebuie să le în
vingem pentru ca să ne ridicăm la nivelul 
unei întreprinderi în care tehnica nouă să-și 
ocupe locul de cinste cuvenit.

întreprinderea noastră poate fi conside
rată exemplu tipic în ceea —*
proasta amplasare a mașinilor 
vremuri de foștii patroni.

In sectorul filatură, cele două 
cru, denumite uzual „fabrica veche“ și „fa
brica nouă“, erau construite la un interval 
de cîțiva ani, fiecare cuprinzînd utilaj iden
tic, de la carde pînă la ring Aceasta a avut 
ca efect un flux tehnologic anormal și un 
transport irațional, încrucișat, al semifabri
catelor dintr-o sală în Cealaltă.

Pentru lichidarea acestei situații anor
male, încă din anul 1955 am început re- 
amplasarea utilajului, prima sală cuprinzînd 
mașinile din preparație, iar a doua, ringurile.

In cursul anului 1956 vom continua și 
termina lucrările de reamplasare a utilajului, 
prin care, pe lîngă faptul că vom avea un 
flux tehnologic corespunzător, vom obține și 
o mai bună folosire a spațiului industrial, 
creîndu-se posibilitatea montării de noi uti
laje necesare atît pentru îmbunătățirea pro
cesului tehnologic cît și pentru creșterea 
producției

Tot în cursul acestui an vom executa și 
alte lucrări de modernizare a sectorului fi
latură.

Odată cu lucrările de regrupare a utilaju
lui, vom termina și parchetarea sălilor de 
lucru, ceea ce va duce la îmbunătățirea con
dițiilor de lucru, filatoarele noastre putînd să 
deservească în condiții mai bune mașinile, 
creîndu-se în același timp condiții pentru li
chidarea risipei de materie primă.

E cunoscut faptul că, din multe cauze și 
în primul rînd din cauza condițiilor necores
punzătoare de iluminat, munca de noapte

ce privește 
făcută pe

este mai obositoare și muncitorii noștri rea
lizează o productivitate mai scăzută și o 
utilizare incomplectă a mașinilor. Pentru a 
aduce realizările schimbului de noapte la ni
velul celor de zi, în cursul anului 1956 vom 
reface instalația electrică din filatură și vom 
monta corpuri fluorescente care vor da în 
sălile de producție o lumină odihnitoare atît 
de necesară pentru buna deservire a mași
nilor.

Ca o măsură importantă pe anul în curs 
am prevăzut montarea pe carde a unui dis
pozitiv de control al grosimii păturii ali
mentare. Datorită acestui dispozitiv se evită 
intrarea în carde a unor corpuri străine, me
talice, care pot duce la distrugerea garnitu
rilor.

La ringuri vom continua înlocuirea fuse
lor uzate cu fuse noi și în același timp vom 
înlocui inelele vechi, uzate.

Intrucît excentricii de la ringuri sînt foar
te uzați, am hotărît să confecționăm un dis
pozitiv de verificat excentrici, iar cei neco
respunzători vor fi înlocuiți prin excentrici 
noi, proiectați de noi.

De un mare ajutor ne va fi extinderea 
unei inovații din Republica Cehoslovacă și 
anume ungătorul automat. Prin această ino
vație se va realiza o ungere perfectă a tu
turor locurilor de ungere cu ștaufere.

Este prevăzută instalarea la ringurile noa
stre a pneumofilului, măsură care 
mărirea productivității muncii.

Recondiționarea unor ringuri 
cuirea trenurilor de laminaj va 
în faza finală de sistematizare 
indicele de utilizare a mașinilor cu circa 
13 la sută.

In cursul acestui an se vor crea condiții 
pentru a produce în filatura noastră firul 
nr. 50 care ne este necesar în țesătorie și 
pe care l-am primit pînă acum de la alte 
filaturi. Aceasta ne va face să mărim gradul 
de integrare al întreprinderii și vom scăpa 
de multe greutăți pe care le-am întîmpinat 
în aprovizionarea cu astfel de fire.

va duce la

prin înlo- 
permite ca 
să crească

O condiție principală pentru ca aceste mă
suri să. dea rezultatele prevăzute, este 
ridicarea calificării muncitorilor, maiș

trilor, tehnicienilor la nivelul condițiilor teh
nice create.

Pentru aceasta, noi vom lua o serie de mă
suri și în special vom instrui în cursul a- 
nului 1956 muncitoarele, ajutorii de maiștri, 
maiștrii și tehnicienii cu cele mai înaintate 
metode de muncă.

Vom căuta să extindem în tot sectorul fi
laturii experiența căpătată în muncă de cele 
mai bune filatoare, prin însușirea de către 
toți tinerii a celor mai bune mînuiri la di
ferite operațiuni. Noi avem tineri cu succese 
remarcabile în această privință.

De exemplu operațiunea de alimentare cu 
semltort și legarea firului, care are timpul

mediu de executare pe fabrică de 22,2 se
cunde, este executată de Dumitrașcu Ana și 
Tudorache Ana, instruite după metoda Ko- 
valiov, în mai puțin de 14 secunde.

.Operațiunea de legare de fir simplu cu 
timpul mediu pe fabrică de 5,2 secunde este 
executată de Ene Maria în 4 secunde, iar 
operațiunea de legare a firului cu căutare, al 
cărei timp mediu pe fabrică este de 16,5 sec. 
este executată de Dumitrașcu Ana în 11,2 
secunde.

A

In întreprinderea noastră o mare parte 
din muncitori și din ajutorii de maiștri 
sînt tineri și tocmai de aceea în munca 

de introducere a tehnicii noi și de însușire a 
ei, sarcini importante revin tineretului.

Este caracteristică tineretului setea de 
a-și însuși mereu lucruri noi și tinerii noștri 
trebuie să urmeze exemplul tinerilor inova
tori, să lupte cu perseverență pentru a-și 
însuși noi cunoștințe tehnice, folosind bo
gata experiență a dezvoltării tehnicii sovie« 
fice în ramura noastră.

Organizația U.T.M. 
putea să canalizeze în 
tatea tinerilor pentru 
tehnic, folosind pentru 
cete, ca documentațiile __  _____
lui tehnic, recenzii de lucrări cu ______
tehnico-științific, organizarea de cercuri pe 
specialități în care să se discute tn comun 
temele de inovații lansate în întreprindere.

Tn felul acesta vor apare noi tineri ino
vatori, vor fi rezolvate noi probleme tehnice.

Inițiativa tinerilor trebuie să fie îmbrăți
șată cu căldură de către tehnicienii noștri cu 
o calificare superioară, care să le acorde tot 
sprijinul.

Organizația U.T.M. ar trebui să reorgani
zeze și să îmbunătățească activitatea postu
rilor utemiste de control, care ar putea da 
o importantă contribuție la folosirea întregii 
capacități a utilajului și îmbunătățirea cali
tății firelor, probleme în care multe din ti
nerele noastre mai manifestă încă serioase 
lipsuri.

Ar fi bine ca organizațiile de bază U.T.M. 
pe secții să analizeze în mod temeinic acti
vitatea acelor brigăzi de tineret care nu sînt 
la nivelul sarcinilor puse în fața noastră de 
cel de al Il-lea plan cincinal.

Brigăzile de tineret trebuie să _____ „
lective de muncă model care să obțină cele 
mai bune rezultate în însușirea și folosirea 
tehnicii noi, pentru creșterea producției și 
productivității muncii.

Vor trebui urmărite cu multă atenție cele 
mai bune rezultate obținute de tineri pentru 
a generaliza experiența lor.

Realizările obținute de noi pînă acum ne 
dau încrederea că alături de întregul colec
tiv de muncă din întreprinderea noastră, ti
neretul Va înțelege și va îndeplini cu cinste 
aceste sarcini.

De aceea sîntem siguri că vom face ca 
mașinile noastre să producă mai multe și 
mai bune produse de larg consum, așa cum 
ne trasează ca sarcină cel de ai Il-lea Con
gres al PJ4.R.

din întreprindere ar 
mod organizat activi« 

ridicarea nivelului 
aceasta toate mijloa« 
din cadrul Cabinetu- 

caracter

devină co-
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Unirea Principatelor
„Romîni! Dulce e unirea 1 Ascultați... 

glasuri răsună/ De la fiii Romîniei cere pa
trie comună“ / — scria în tumultul anilor din 
miezul veacului trecut Grigore Alexandrescu, 
îndemnînd poporul la lupta pentru unire, 
pentru independența patriei.

Unirea Principatelor Romîne săvîrșită la 
24 ianuarie 1859, reprezintă una din cele mai 
importante pagini din istoria poporului nos
tru în lupta sa pentru unitate și indepen
dența patriei.

Unirea Țărilor Romîne, formarea statului 
național, a fost impusă de dezvoltarea 
economică la care ajunseseră ambele țări 
la începutul celei de a doua jumătăți a se
colului XIX. Creșterea și dezvoltarea într-un 
ritm rapid a forțelor de producție impuneau 
Crearea unei piețe mai largi pentru desfa
cerea produselor Piața a constituit elemen
tul motor care a împins burghezia romî
nească să lupte pentru sfărîmarea formelor 
vamale feudale, strimte și limitate care șe
deau în calea ascensiunii sale. Burghezia 
însetată de profit lupta pentru crearea unui 
stat național în care urma să aibă condu
cerea necesară în vederea asigurării prote 
guirii industriei autohtone de concurența 
produselor exportate de țările capitaliste. 
Ideea unirii naționale a devenit arma ideo
logică a celor mai înaintați oameni ai vre
mii în lupta lor împotriva orînduirii feudale 
și - asupririi naționale.

„Generația revoluționară“ de la 1848 în 
frunte cu N. Bălcescu, a luptat pentru uni
rea Țărilor Romîne. „Este vremea, zicem, ca 
și nația romînă să ridice stindardul unității 
sale" spunea Bălcescu. Dorința de unitate 
ardea fierbinte în sufletul poporului și 
creștea cu fiecare an ce trecea. Tradate și 
înfrînte în 1848, masele de țărani, lucrători și 
meșteșugari din ambele țări nu și-au pier
dut încrederea în victoria luptei pentru un 
trai mai bun, libertate și independența. Ma
sele țărănești vedeau în unirea celor două 
Principate eliberarea lor socială și crearea 
unor condiții mai bune de trai și muncă. 
„Vroiam să scăpăm, să ne răscumpărăm de 
robia în care sîntem — se spunea într-una 
din plîngerile țăranilor 
adresate Divanului 
ad-hoc — Vroiam să <. , . ., - , |—
s IANUARIE 1859
nui. să fim numai al . .
tării si să avem si noi pe colonelul Alexandru
o țară " Ioan Cuza. Problema

împotriva voinței maselor populare, care 
doreau fierbinte Unirea, s-a ridicat boierimea

măsuri nu urmăreau 
Valahia un stat uni- 
acapararea de către 
bogățiilor celor două 
a Tratatului de la 

în

o țară..."
împotriva voinței maselor populare, care 

doreau fierbinte Unirea, s-a ridicat boierimea 
reacționară, care vedea în acest act o întă
rire a luptei revoluționare pentru libertate a 
poporului Marii boieri n-au îmbrățișat ideea 
Unirii, întrucît își dădeau seama și se te
meau de reformele sociale și economice care 
vor urma marelui act național.

Punerea problemei Unirii, a fost prilejuită 
ta urma războiului Crimeii, cînd se convoa
că la Paris un Congres al plenipotențiarilor 
Franței, Angliei, Sardiniei, Austriei, Prusiei 
și Rusiei care încheiată pacea la 30 martie 
1856. Printre alte măsuri Congresul de la 
Paris prevedea și convocarea unor Divanuri 
ad-hoc în cele dpuă Principate pentru a sta
bili o nouă organizare politico-socială a Ță
rilor Romîne. Aceste -....... —- ••
a face din Moldova și 
tar și independent, ci 
marile puteri a pieții și 
Principate. Ca urmare 
Paris se instaurează în Țările Romîne, 
locul foștilor domni pămînteni, caimacami. 
In timpul acestora trebuiau să aibă loc ale
gerile pentru Divanurile ad-hoc, care aveau 
misiunea să prezinte marilor puteri europene, 
dorințele poporului romîn. Cu toată opreliștea 
și chiar represaliile exercitate asupra comite, 
telor unioniste și a partizanilor Unirii din 
partea forțelor anti-unioniste, Divanurile ad- 
hoc întrunite în Moldova și în Țara Romî
nească au votat o moțiune prin care se ce
rea și Unirea celor două Principate într-un 
stat sub numele de Romînia. In fața reali
tăților atît de impunătoare, la conferința de 
la Paris din 1858 puterile mari europene 
au fost nevoite să elaboreze o Convenție 
prin care să aprobe Unirea Moldovei cu Țara 
Romînească. Fiecare țară însă în baza _a- 
cestei convenții, trebuia să-și aleagă un prin
cipe, să aibă un guvern și o adunare le
giuitoare.

Istoriografia burgheză 
străduit să prezinte acest act care a stat la 
baza formării statului național romîn ca 
un fruct al activității diplomatice sau 
ca un rezultat al „dragostei și bună
voinței“ unor potentați ai vremii, pentru po
porul romîn. Adevărul istoric este că Tur
cia, Austria și Anglia s-au declarat de la 
început împotriva Unirii. Turcia ca putere 
suzerană nu putea să conceapă formarea 
unui stat unitar din cele două țări romi 
neșii. Unirea lor ar fi însemnat slăbirea și 
înlăturarea puterii otomane din aceste re
giuni. Austria care țintea și ea la ocuparea 
Țărilor Romîne, se temea de influența pe 
care Rusia o avea asupra acestora și de aceea 
susținea poziția Turciei declarîndu-se împo
triva Unirii. Aceeași atitudine o manifesta și 
Anglia, care sprijinea imperiul otoman, deoa
rece Principatele constituiau o piață bună de 
desfacere a mărfurilor engleze. Menținerea Ță
rilor Romîne sub suzeranitatea Turciei ușura 
pe de altă parte burgheziei engleze acapara
rea bogățiilor țării noastre. La Congresul de 
la Paris reprezentantul Angliei declara că 
„despărțirea lor (a Țărilor Romîne n.r.) da-

romînească s-a

Azi în itală

Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. : Lak- 
me (ora 19,30); Național I. L. Caragiale 
(Studio) : Citadela sfărîmată (ora 19,30); 
Teatrul de Stat de Operetă: Lăsați-mă să 
cînt (ora 19,30); Municipal: Don Carlos, 
(ora 19); Tineretului; Hoții (ora 19), Arma
tei (Magheru) : Dragoste tîrzie (ora 19,30), 
Armatei (13 Sept.): Fîntîna Blanduziei (ora 
19,30); Studioul Actorului de Film „C. 
Nottara“: Nora (ora 19,30); Muncitoresc 
C.F.R.: Jocul dragostei și al întîmplării (ora 
19,30); Ansamblul de Estradă al R.P.R.: 
Călătorie pe note; Țăndărică (Ansamblul de 
Marionete) : Băiatul și vîntul.

Patria, Elena Pavel, 8 Martie, T. Vladimi- 
rescu : Poveste neterminată; Magheru, Lu
mina : Pe baricadă și pionierul nr. 4; Re
publica, V. Alecsandri, Flacăra, Libertății: 
Aii Baba și cei 40 de hoți, complectare „N. 
Grigorescu“ ; Filimon Sîrbu, înfrățirea între 
popoare, Alex. Popov, 1 Mai: Rio Escondi
do ; București. Volga: Alarmă în munți și 
Șurubul lui Marinică ; 1. C. Frimu, Moșilor, 
N. Bălcescu: S-au cunoscut într-o trăsură ; 
Central, Alex. Sahia, 23 August: Seară de 
petrecere; Victoria, C. David: Muzică și

tează din timpurile cele mai vechi și este ur
marea firească a moravurilor și obiceiurilor 
lor, că oarecare indivizi sub înrîurirea unor 
considerațiuni personale, au putut să formu
leze o părere potrivnică stării actuale; dar că 
desigur aceea a poporațiunilor nu poate fi 
ca atare“. Edificatoare în această privință 
poate fi și declarația primului ministru al. An
gliei care spune: „aș înclina să las Princi
patele... cit maî mult cu putință în starea în 
care se găsesc de zece secole". Iar în ceea 
ce privește atitudinea Franței față de pro
blema Unirii, atitudine oarecum favorabilă, 
se explică prin interesele ei economice In 
planurile sale Napoleon III socotea că statul 
național romîn trebuie să ocupe locul unui 
stat tampon între Rusia și Turcia, aservit din 
punct de vedere economic Franței. Sprijinirea 
Unirii Țărilor Romîne, Franța o condiționa 
direct de alegerea unui domn străin, nădăj
duind că va fi adus astfel aci Ducele de 
Parma sau cel de Modena, cu care avea 
strînse legături și în care avea încredere. Cu 
totul alta a fost atitudinea Rusiei față de 
Unirea Principatelor. Ea a dat un sprijin în
semnat pentru înfăptuirea Unirii, întrucît in
teresele sale erau opuse intereselor Imperiu
lui otoman. Desigur că guvernul țarist se 
orienta din acest punct de vedere conform 
intereselor sale proprii, dorind slăbirea pu
terii otomane și oprirea expansiunii austria- 
ce spre Răsărit. Dar această politică a aju
tat ta mod obiectiv lupta poporului romîn 
pentru constituirea statului național.

Actul Unirii Principatelor a fost sprijinit cu 
căldură de marii revoluționari democrați 
ruși, ta frunte cu Cernîșevski și Dobroliubov. 
Combătînd asuprirea socială cît și asuprirea 
națională, ei sprijineau atît năzuințele țăra
nilor romîni de eliberare de sub silnicia mo
șierească cît și aspirațiile de eliberare de 
sub dominația otomană. In anul 1859 
Cernîșevski scria în „Sovremennic" (Con
temporanul) că: „Rusia simpatizează cu 
dorința poporului romîn de a se uni într-un 
singur stat. Simpatia se preface în speranță“.

In baza convenției 
de la Paris, Adunarea 
Electivă a Moldovei 
trecu la alegerea dom
nitorului și în ziua de 
5 ianuarie 1859 alese

centrală pentru întreg curentul unionist din 
Principate era acum alegerea domnitorului 
din Țara Romînească de către Adunarea 
Electivă, care fusese convocată pentru 20 
ianuarie. Pentru liberalii din Țara Romî
nească ideea Unirii fusese legată de aduce
rea unui prinț străin, exprimîndu-se astfel 
tendința atragerii capitalurilor străine și a 
întăririi pozițiilor lor în conducerea trebu
rilor statului. Datorită luptei aprige care se 
dădea între diferitele grupări politice din 
staul Adunării Elective, sub presiunea ma
selor de țărani veniți din împrejurimile Bucu- 
reștiului, a meșteșugarilor și lucrătorilor din 
Capitală, Adunarea Electivă este silită să 
aleagă ca domnitor tot pe Alexandru Ioan 
Cuza în ziua de 24 ianuarie 1859. Docu
mentele vremii ne vorbesc că încă din 
seara zilei de 22 ianuarie pe la bariera Co- 
lentinei încep să sosească mii de țărani.

Astfel, actul de la 24 ianuarie 1859 este 
rezultatul unei aprige lupte de clasă și el re
prezintă o lovitură grea dată orînduirii feu
dale. Această lovitură realizată prin acțiu
nea puternică a maselor populare, pre
zintă . o mare importanță pentru dezvolta
rea ulterioară a țării noastre și ea se situ
ează. ,1a . baza .constituirii statului național 
romîn.

După 1859 are loc o puternică creștere a 
economiei capitaliste. Odată cu această creș
tere, noua clasă revoluționară — proletaria
tul — se întărește și luptă pentru împlini
rea celor mai arzătoare revendicări ale po
porului. Unirea celor două țări n-a dat sa
tisfacție maselor populare care doreau ca 
acest act să aducă îndeplinirea visurilor lor 
milenare de libertate.

Erijîndu-se în făuritorul Unirii, burghezia, 
care se temea de popor s-a înfrățit cu moșie- 
rimea. Capitalul străin pătrunde tot mai 
mult în economia țării noastre. Statele ca
pitaliste apusene iau locul Turciei în jefuirea 
țării, transformînd cu timpul Romînia într-o 
semicolonie. Mergînd din trădare în trădare 
burghezia și moșierimea romînă au vîndut 
capitaliștilor francezi, englezi, germani și 
mai apoi americani toate bogățiile țării, înă
bușind în stage lupta revoluționară a po
porului romîn pentru adevărata independen
ță națională, pentru făurirea unei vieți noi 
și fericite.

Orientîndu-se just în noile condiții create 
de ofensiva eliberatoare a Armatelor Sovie
tice pe teritoriul țării noastre, ca și de îm
prejurarea că mișcarea revoluționară se dez
volta nemijlocit din lupta întregului popor 
pentru eliberarea de sub jugul fascist — 
Partidul Comunist Romîn a organizat insu
recția armată care la 23 August a răstur
nat dictatura militaro-fascistă. Astfel ade
vărata independență a patriei noastre a fost 
cucerită abia la 23 August 1944 — care a 
devenit ziua eliberării naționale a Romîniei.

Sub conducerea partidului, masele popu
lare — adevăratele făuritoare ale istoriei — 
au pornit în anii puterii populare pe drumul 
construirii unei vieți noi, pe drumul conti
nuei înfloriri a patriei.

M. RUSENESCU

dragoste; Maxim Gorki: Misterele din Mato 
Grosso; Tineretului: Film la cererea spec
tatorilor ; Fânfan la Tulipe; Gh. Doja. Mun
ca : Jan Huss; Grivița: Cei 5 din strada 
Barska ; Vasile Roaită : Giuseppe Verdi; 
Cultural : Anna Zaccheo ; Unirea : Mînăsti- 
rea din Parma ; Carpați: Fata mexicană ; 
Arta, Miorița: Lecția vieții.

Decorarea cu Ordinul Muncii 
clasa l-a 

a tov. Ștefan Voicu
Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la 

naștere și pentru îndelungată activitate în 
mișcarea muncitorească, tovarășul Ștefan 
Voicu, redactor șef al revistei „Lupta de 
clasă“, a fost decorat cu Ordinul Muncii 
clasa I-a.

La solemnitatea înmînării decorației, care 
a avut loc sîmbătă la amiază la Prezidiul 
Marii Adunări Naționale, au participat to
varășii dr. Petru Groza, președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale, M. Mujic, 
vicepreședinte al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, A. Bunaciu, secretarul Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, Sorin Toma, 
redactor șef al ziarului „Scînteia“ și alții.

-----O-----

( SPORT 1
Turul ciclist al Egiptului

Luni s-a desfășurat etapa a 11-a a Turu
lui ciclist al Egiptului prin Delta Nilului, 
între orașele Tanta și Ismailia, pe o distan
ță de 142 km. Cursa a avut o desfășurare 
liniștită, astfel că la capătul etapei a sosit 
un pluton compact de aproape 30 de con- 
curenți, deoarece pe traseu nu s-a înregis
trat nici o evadare. In acest pluton se a- 
flau toți fruntașii clasamentului și cei 4 
componenți ai echipei R.P.R. Constantin Du- 
mitrescu și-a revenit și se pare că de aci 
înainte se va putea conta pe el ta dispu
ta care se dă pentru locurile fruntașe pe 
echipe. Media orară nu a atins nivelul ce
lor anterioare. Se pare că cicliștii și-au 
păstrat forțele în vederea etapei contra cro- 
nometrului programată mîine pe o distanță 
de 80 km. etapă ale cărei rezultate pot avea 
un rol hotărîtor.

Victoria în etapa 11-a a fost repurtată de 
danezul Retvig. Din echipa noastră primul 
a sosit Gabriel Moiceanu pe locul 7.

In clasamentul general individual și pe 
echipe nu a survenit nici o modificare.

Astăzi, etapa 12-a Ismailia—Port Said.

La Cortina d’Ampezzo 
au început întrecerile competifiei 

de bob

La 23 ianuarie au început la Cortina 
d’Ampezzo întrecerile eliminatorii ale com
petiției de bob din cadrul Jocurilor Olimpice 
La start au fost prezente pentru a obține ca
lificarea echipajele de două persoane. In 
prima manșă cele mai bune timpuri au fost 
realizate de echipajele Italiei — r22'’38/100 
(nou record al pîrtiei). S.U.A. — 1’22"91I1OO 
și Italiei II — r23”48ll00. Echipajul romîn 
alcătuit din Ene și Iblăgescu s-a clasat pe 
locul 17 cu timpul de 1’26’’6I1OO, iar echi
pajul Dragomir-Moldoveanu a ocupat locul 
22. Astăzi se desfășoară ultima manșă a pro
bei rezervată boburilor de două persoane la 
sfîrșitul căreia se vor cunoaște cele 20 de 
echipaje care se vor califica pentru finală 
din cele 25 înscrise în competiție.

Dinu Cristea, 
maestru emerit al sportului
Sîmbătă după amiază, la Comitetul 

pentru cultură fizică și sport a avut loc 
festivitatea decernării titlului de maestru 
emerit al sportului, vechiului nostru atlet 
Dinu Cristea, pentru merite deosebite în 
activitatea sportivă și obștească.

Dinu Cristea, renumitul sportiv apreciat de 
milioanele de tineri din țara noastră, cunos
cut peste hotare, a primit înaltul titlu de 
maestru emerit al sportului din R.P.R.

Vestea aceasta bucură pe tineri, cei care 
au urmărit de-a lungul anilor strădaniile 
atletului Dinu Cristea de a învinge secun
dele, de a obține performanțe tot mai înalte.

Emeritul sportiv al patriei noastre are as 
tăzi 44 de ani și peste 20 de ani de activitate 
sportivă. Două decenii închinate culorilor 
sportive ale patriei noastre. Tinerii sportivi 
care l-au urmărit de nenumărate ori pe Dinu 
Cristea, în cursele de 5000 m. și 10.000 m, 
l-au îndrăgit pe minunatul nostru atlet. Dinu 
Cristea constituie pentru tinerii din patria 
noastră, pentru toți acei care pășesc pentru 
prima dată pe poarta stadioanelor, un exem 
piu demn de urmat, o pildă de voință, entu 
ziasm, însuflețire, un atlet veșnic tînăr care 
neținînd seamă de cei 44 de ani ai săi, arată 
prin viața sa ce înseamnă a fi un bun 
sportiv.

Cu prilejul decernării înaltului titlu de 
maestru emerit al sportului din R.P.R., ti
nerii sportivi din patria noastră îi urează 
din inimă lui Dinu Cristea noi și minunate 
succese pentru ridicarea pe o treaptă cît 
mai înaltă a valorii atletismului nostru, pe 
calea creșterii de tineri atleți care să-i ur 
meze exemplul.

Șahiștii din Hunedoara
Tinerii din Hunedoara (care se văd în fo

tografia noastră) ca și cei din alte orașe și 
sate ale patriei, participă cu entuziasm la 
Spartachiada de iarnă a tineretului.

In lipsa zăpezii, întrecerile de șah — pre
văzute în regulamentul competiției — atrag 
în jurul meselor mii și mii de tineri.

Cei iai buni fii ai poporului 
propuși candidați în alegerile 

pentru sfaturile populare
II

Tov. I. CHÎȘINEVSCHI 
propus candidat al F. D. P. 
în circumscripția electorală 

regională nr. 7 lași
IAȘI. — La Universitatea „Al. I. Cuza“ 

din Iași, s-au adunat ieri profesori și stu- 
denți ai Politehnicii și Universității ca să 
propună pe candidatul circumscripției elec
torale regionale nr. 7.

Tov. Dumitru Gheorghiu, secretar al Co
mitetului regional Iași al P.M.R., a vorbit 
despre dezvoltarea regiunii Iași în anii pri
mului cincinal. Prin grija partidului și gu
vernului, a spus el, orașul nostru a renăscut 
din ruinele pricinuite de război. De curînd 
a intrat în funcțiune fabrica de penicilină. 
In ultimii ani s-au construit în Iași Institu
tul agronomic, o nouă clădire a Institutului 
politehnic, s-au creat noi institute de învă- 
țămînt, cămine studențești. In institutele de 
învățămînt superior ale orașului se bucură 
azi de lumina culturii aproape 10.009 de 
studenți.

Din partea Consiliului regional al Frontu
lui Democrației Populare, tov. Dumitru 
Gheorghiu a propus drept candidat al cir
cumscripției electorale regionale nr. 7 pe 
tovarășul I. Chișinevschi, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al P.M.R. Propu
nerea a fost întîmpinată de cei prezenți cu 
însuflețite aplauze și ovații îndelungate în 
cinstea partidului și guvernului.

— Susținînd propunerea făcută — a spus 
tov. Mircea Savul, membru corespondent al 
Academiei R.P.R. — noi ne angajăm să ne 
consacrăm eforturile noastre luptei pentru 
înfăptuirea Directivelor celui de al doilea 
cincinal, care prevăd un nou avînt al dezvol
tării științei și culturii.

Au mai luat cuvîntul pentru a susține 
candidatura propusă, prof. Cristofor Simio- 
nescu, rectorul Politehnicii, prof. Gheorghe 
Gheorghiev, prof. Constantin Calistru, Gheor
ghe Cașler, decanul Facultății de mecanică 
și alții. Toți cei prezenți au aprobat cu în
suflețire propunerea făcută, exprimîndu-și 
dragostea și atașamentul față de Comitetul 
Central al partidului nostru și față de gu
vern.

In cadrul aceleiași adunări, s-a propus 
candidatura tovarășului Ion Creangă, recto
rul Universității din Iași, pentru circumscrip
ția electorală orășenească nr. 177. Propu
nerea a fost aprobată ta unanimitate.

Tovarășul GH. APOSTOL 
propus candâdat al F. D. P. 
în circumscripția electorală 

regională nr. 1 Galați
GALAȚI 23 (Agerpres). — In sala de 

festivități a fabricii de piese de schimb C.F.R. 
„Gheorghe Apostol“ din Galați s-au adunat 
peste 500 de oameni ai muncii în vederea 
propunerii candidatului circumscripției elec
torale regionale nr. 1.

Luînd cuvîntul din partea consiliului re
gional F.D.P., tov. Sandu Teodorescu a ară
tat marile sarcini ce revin sfaturilor popu
lare în cursul celui de al doilea cincinal în 
lupta pentru dezvoltarea și înflorirea regiu
nilor și raioanelor patriei.

Sub conducerea partidului oamenii muncii 
din regiune au obținut succese însemnate în 
cursul primului cincinal. Pe locul ruinelor de 
altă dată a fost clădită fabrica de piese de 
schimb C.F.R. „Gheorghe Apostol". In a- 
propiere a fost amenajat un nou spital pen
tru muncitorii din cartierul Bădălan. Se con
struiesc acum zeci de noi clădiri muncito
rești în cartierul Brăilei, au fost date în fo 
losință două cămine pentru studenții insti
tutelor agronomic și tehnic, s-a înființat un 
Teatru de Stat.

A cerut apoi cuvîntul muncitorul Constan
tin Chicuș, care ta mijlocul aclamațiilor și 
ovațiilor însuflețite ale asistenței a propus 
drept candidat al F. D. P. tn circumscripția 
electorală regională nr. 1 pe tov. Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului Politic al C.C.

De vorbă cu Jiri Pelikan, președintele U. I. S.
(URMARE DIN PAG. I-A)

Mon-

ocupa 
cîteva

tatea unei mai adinei cunoașteri a stu
denților din lumea întreagă.

— Aveți vești de la delegația romînă 
care participă ia seminarul internațional 
le geografie de la Delhi ?

— Nu, îi răspundem noi.
— Să vi Ie aduc eu. Seminarul s-a ter

minat și s-a bucurat de mult succes. Așa 
ă anul a început cu bine. In general ma

nifestările noastre in lunile următoare vor 
fi legate de pregătirea Congresului 
dial al Studenților.

Cîteva detalii ?
— Despre toate acestea se va 

Comitetul Executiv. Dar să vă dau 
amănunte. Citez din memorie.

Vor avea loc noi seminarii internațio
nale studențești, care, după cum știți, pro
babil, de la delegații voștri, s-au bucurat 
pînă acum de o largă participare. Vor 
avea loc seminarii în medicină în 
U.R.S.S., în agronomie în Norvegia, în 
economie la Sofia și unul în Mexic, pri
vind probleme de educație. Iar în curînd, 
în aprilie, va avea loc în Danemarca, un 
seminar privind problemele studenților 
din țările coloniale.

Dar să nu uit taberele. Mai ales că la 
voi la Timiș s-au organizat în anii tre- 
cuți tocmai astfel de tabere internațio
nale studențești. Anul acesta ele vor a- 
vea loc în Franța, la Grenoble și Lyon, 
în Bulgaria și în alte țări. Desigur aces 
tea sînt numai cîteva date, alte nume 
roase activități fiind înscrise în progra 
mul U.I.S.

DISCUȚII DESPRE SCHI, HOCHEI 
ȘI PATINAJ — pe o asemenea vreme nu 
sînt ușor de dus la București. Nu există 

al P.M.R., președintele Consiliului Central 
al Sindicatelor din R.P.R.

Vom întări votul nostru prin noi înfăptuiri 
— a spus tov. C. Chicuș — sprijinind cu 
entuziasm politica partidului, închinată dez
voltării și înfloririi patriei noastre, întăririi 
păcii și ridicării nivelului de trai al celor ce 
muncesc, muncind cu avînt pentru înfăptui
rea sarcinilor trasate de cel de al 11-lea Con
gres al P.M.R.

Candidatura tovarășului Gh. Apostol a fost 
susținută de alți oameni ai muncii care au 
luat cuvîntul, printre care maistrul Simion 
Jalbă, Gheorghe Alexașev, directorul fabricii, 
lăcătușul Matei Nicolae, care și-au exprimat 
hotărîrea ca în cinstea alegerilor de depu- 
tați ta sfaturile populare, să obțină noi suc
cese în producție.

Tot ta cadrul acestei adunări, a fost pro
pus drept candidat al F.D.P. pentru circum
scripția electorală orășenească nr. 14 tov. 
Nița Ștefan, muncitor tâmplar.

Tovarășul EMIL BODNĂRAȘ 
propus candidai al F. D. P. 
în circumscripția electorală 

regională nr. 7 Suceava
CIMPULUNG 23 (Agerpres). — In sala 

de festivități a orașului Cîmpulung Moldo
venesc a avut loc luni după amiază aduna
rea oamenilor muncii din circumscripția 
electorală regională nr 7.

Adunarea a fost deschisă de tov. Mihai 
Manolache, prim secretar al comitetului 
raional P.M.R. Cîmpulung Moldovenesc, pre
ședintele Consiliului raional al F.D.P. care 
a arătat că oamenii muncii din regiunea Su
ceava sînt hotărîți să întîmpine alegerile 
pentru sfaturile populare cu succese impor
tante ta realizarea sarcinilor de producție 
din primul an al noului cincinal.

A luat apoi cuvîntul tov. Emilian Tăutu, 
care a propus drept candidat al F.D.P. ta 
circumscripția electorală regională nr. 7 din 
orașul Cîmpulung Moldovenesc pe tovarășul 
Emil Bodnăraș, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R. prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Propunerea a fost 
salutată cu aplauze și aclamații de întreaga 
asistență, care a manifestat îndelung pentru 
partid și guvern.

In cuvinte pline de căldură profesorul 
pensionar Ion Biloschi, Victor Baltag și 
muncitorul Victor Hodoroabă au spri
jinit candidatura tovarășului Emil Bodnăraș.

In cuvîntul său, tov .Ion Catargiu, pre
ședintele comitetului executiv al Sfatului 
popular orășenesc, susținînd candidatura 
tovarășului Emil Bodnăraș, a amintit o serie 
de acțiuni realizate de sfatul popular cu spri
jinul activ al oamenilor muncii. La marginea 
orașului, se înalță azi complexul școlar, 
complexul sanitar format din 9 unități spi
talicești, se construiește un nou cinemato
graf, au fost construite patru blocuri munci
torești, au fost pavate numeroase străzi.

Adunarea a aprobat în unanimitate pro
punerea ca tov. Emil -Bodnăraș să fie de
semnat drept candidat al F.D.P. în circum
scripția electorală regională nr. 7 Suceava

Acad. M. SADOVEANU 
propus candidat al F. D. P. 
în circumscripția electorală 

orășenească nr. 129 lași
IAȘI. — In sala Teatrului Național din 

Iași a avut loc luni o adunare la care au 
participat numeroși oameni ai științei și ar
tei din oraș.

Participanții la adunare au ascultat cu
vîntul tov. Traian Ghițescu, directorul Tea
trului, care a amintit că ta această regiune, 
ca și în întreaga țară, oamenii de știință, 
artă și cultură se bucură de înalta prețuire 
a partidului și guvernului, desfășurîndu-și 
activitatea creatoare în condițiile prielnice 
create de regimul democrat-popular. Vor
bitorul a propus apoi drept candidat al 
F.D.P. pentru circumscripția electorală oră
șenească nr. 129 pe acad. Mihail Sadoveanu, 
vicepreședinte al Prezidiului Marii Adunări

acum decorul natural. Totuși în martie 
la Zakopane, în Polonia — acolo unde 
iarna a fost mai darnică în zăpadă — vor 
avea loc Jocurile Mondiale Universitare 
de Iarnă. Zakopane este una din cele 
mai frumoase stațiuni de iarnă din Eu
ropa, unde condițiile naturale ca și a- 
menajările pentru turiști permit desfășu
rarea marilor competiții internaționale de 
sporturi de iarnă.

— Această problemă — a Jocurilor de 
iarnă — va forma și ea obiectul discu
ției noastre, ne spune președintele U.LS.

De asemenea ne vom ocupa de măsu
rile în vederea pregătirii celui de al 
Vl-lea Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților ce se va desfășura în 1957 la 
Moscova. Tocmai de aceea la sesiunea 
noastră asistă și un reprezentant al 
F.M.T.D.

O problemă nouă pe care o vom dis
cuta va fi și cea a constituirii birourilor 
pe facultăți în cadrul organismelor 
U.LS. In acest fel, munca se va desfă
șura 
cărei

O 
buia 
vede

pe specialități după specificul fie 
categorii de studenți.

ultimă întrebare, care de fapt tre 
să fie prima. Ce participare se pre
ia sesiune ?
Vor participa 

Executiv al U.I.S. 
O cifră precisă nu 
delegați în cursul 
N.R.). Deci, te rog să precizezi cu for
mula clasică a gazetarilor: la ora cînd 
scriem aceste rinduri credem că vor fi 
reprezentate 20 de țări.

Ultimul răspuns, dar acum e vorba de 
altceva, în afara convorbirii.

Ce doriți să transmiteți studenților ro
mîni ’

Profit de această ocazie pentru a

membrii Comitetului 
și cîțiva observatori, 
pot da. Vor mai sosi 
zilei de azi (ieri —

Naționale, președintele Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din R.P.R., președin
tele Uniunii Scriitorilor din R.P.R.

Candidatura a fost susținută cu căldură 
de artista Silvia Ionașcu, George Popovici, 
artist emerit al R.P.R., Miluță Gheorghiu, 
artist emerit al R.P.R., laureat al Premiului 
de Stat, Val Mugur, maestru emerit al ar
tei din R.P.R. și alții.

Adunarea a hotărît în unanimitate să pro
pună candidatura academicianului Mihail 
Sădoveanu pentru circumscripția electorală 
orășenească nr. 129.

Tot luni au mai avut loc adunări ale oa
menilor muncii la fabrica de penicilină, unde 
a fost propus candidat al F.D.P. pentru cir
cumscripția electorală regională nr. 16, tov. 
Cristofor Simionescu, rectorul Institutului 
Politehnic, la Palatul Culturii, unde a fost 
propus candidat al F.D.P. pentru circumscrip
ția electorală regională nr. 4 compozitorul 
Achim Stoia, laureat al Premiului de Stat și 
director al Filarmonicii de Stat Moldova, la 
atelierele C.F.R. „Ilie Pintilie“ unde a fost 
propus candidat al F.D.P. pentru circum
scripția electorală regională nr. 1 tov. An-< 
ton Gherghelaș, prim secretar al Comitetul 
lui regional Iași al P.M.R.

Tovarășul ȘTEFAN LUNGU 
propus candidat al F. D. P. 
în circumscripția electorală 

orășenească nr. 383 București
In răgazul dintre două curse, la capătul 

primilor 5.000 de kilometri parcurși tn noul 
cincinali, mecanicul de locomotivă Ștefan 
Lungu, Erou al Muncii Socialiste, a trăit 
bucuria unei noi dovezi de înaltă încredere 
din partea tovarășilor săi de muncă de la 
Depoul C.F.R. „Chivu Stoica“ din Capi
tală.

In cadrul unei adunări însuflețite, ei au 
aprobat în unanimitate propunerea mecani
cului de locomotivă Ion Mitrea de a-1 de
semna pe tov. Ștefan Lungu, drept candidat 
al F.D.P. pentru circumscripția electorală 
orășenească nr. 383 în alegerile de deputați 
pentru sfaturile populare.

Tot cu acest prilej, în urma propunerii fă
cute de lăcătușul Vasile Avram, adunarea 
ceferiștilor de la Depoul „Chivu Stoica" a 
propus drept candidat al F.D.P. pentru cir
cumscripția electorală raională nr. 90 pa 
maistrul electrician Haralambie Scripcaru, 
fruntaș în producție.

<

Tovarășa
ANTOANETA ALEXOVICI j 

propusă candidat al F. D. P. 
în circumscripția electorală 

orășenească nr. 182 București
La uzinele textile „7 Noiembrie" din Can 

pitală, adunarea oamenilor muncii în ve
derea propunerii unui candidat în circum
scripția electorală orășenească nr. 182 a fost 
deschisă de tov. Joja Fekete, directorul uzi
nelor, care după ce a arătat scopul adu
nării, a anunțat că începînd din această zf 
sectoarele de filatură și țesătorie ale uzinei 
lucrează în contul lunii februarie. O con
tribuție de seamă la aceste realizări ale 
uzinelor textile „7 Noiembrie“ a adus fila- 
toarea Antoaneta Alexovici a cărei candi
datură a fost propusă de tov. Ion Blujdea.

Propunerea a fost susținută de filatoarele 
Rozalia Ghiorghișor, Vasilica Bucur și da 
țesătoarea Niculina Adam, care s-au anga
jat ca în cinstea alegerilor pentru sfaturile 
populare să extindă inițiativa tovarășei lor, 
de sporire a productivității muncii prin 
mărirea indicelui de utilizare a mașinilor și 
să lupte cu hotărîre pentru a da viață sar
cinilor ce le revin în înfăptuirea Directive
lor Congresului partidului cu privire la cel 
de al doilea plan cincinal.

In încheierea adunării, a luat cuvîntul 
tov. Antoaneta Alexovici, care a mulțumit 
tovarășilor săi pentru încrederea ce i-au a- 
cordat-o. Ea s-a angajat să-și depășească 
cu 40% planul lunar de producție și să ajute 
pe tovarășele tinere să-și ridice calificarea.

Dar noi

transmite prin ziarul dumneavoastră stu
denților din Republica Populară Ro
mînă salutările Uniunii Internaționale a 
Studenților și pentru a le ura mult suc
ces în noul an. Le urăm succes în toate 
activitățile lor studențești, culturale, spor
tive și în viața particulară.

Acum,^ studenții trec printr-o perioadă 
încordată, cea a examenelor. Dar noi 
știm că ei sînt bine pregătiți și de a- 
ceea nu se tem de aceste zile, așteptînd 
rezultate bune.

Noi sperăm într-o largă contribuție a 
studenților romîni la pregătirea Congre
sului Mondial al Studenților. Noi sperăm 
că ei vor folosi acest prilej pentru lărgi
rea legăturilor lor internaționale, pentru 
o mai bună cunoaștere a U.I.S. și că-și 
vor formula crlticile și observațiile pri
vind activitatea noastră. De asemenea 
sperăm într-o participare largă a stu
denților romîni la programul cultural și 
sportiv al Congresului.

Pe mîine, (azi N.R.) deci, la sesiune. 
Acolo veți obține cele mai complecte răs
punsuri la întrebările cititorilor dumnea
voastră.

Cu aceasta, interviul nostru a luat 
sfîrșit. Așa cum spunea Jiri Pelikan, a- 
cesta a fost primul interviu la București 
dar li promitem că nu și ultimul.

S. BRAND



Conferința comsomoliștilor și tinerilor care s-au evidențiat 
in acțiunea de valorificare a pămînturilor virgine și întelenite 

Cuvîntarea lui N* S, Hrușciov
Primirea de către Mao Țze-dun și Ciu En-Iaî 

a ambasadorului Iugoslaviei

MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS trans- 
: mite o expunere .a cuvîntării rostite de N. S. 
Hrușciov la Conferința comsomoliștilor și ti
nerilor care s-au evidențiat în acțiunea de 
valorificare a pămînturilor virgine și înțele
nite.

Tovarăși, a spus N. S. Hrușciov, permite^ 
ți-mi să vă salut în numele Comitetului Cen
tral al partidului la chemarea căruia ați 
pornit o astfel de acțiune glorioasă cum este 
valorificarea pămînturilor înțelenite. (Aplauze 
furtunoase). Permiteți-mi să vă salut și să 
vă felicit pentru succesele remarcabile . pe 
care le-ați repurtat datorită muncii voastre 
pline de abnegație. Se poate spune că sar
cina trasată de partid și guvern în ceea ce 
privește valorificarea pămînturilor înțelenite 
este în linii mari îndeplinită. Au fost desțe
lenite nu numai cele 13 milioane de hectare 
despre care vorbeam în zilele chemării, ci 
mult mai mult. In prezent, în regiunile de 
valorificare a pămînturilor înțelenite și vir
gine au și fost arate 30 de milioane de hec
tare iar în întreaga țară 33 milioane de hec
tare. (Aplauze).

Inimi înflăcărate
Aceasta este foarte bine 1 Dacă noi am fi 

ales calea valorificării pămînturilor înțelenite 
prin obișnuita strămutare a oamenilor în 
noile regiuni, nu ne-ar fi ajuns nici două 
cincinale pentru valorificarea unei întinderi 
'de pămînt atît de mari. Cînd am dat însă 
mașinile pentru pămînturile înțelenite și, pu- 
nîndu-ne speranța în inimile voastre înflăcă
rate, ne-am adresat tineretului și comsomo
liștilor, care au sprijinit activ chemarea par
tidului, s-a dovedit că această sarcină a fost 
rezolvată într-un termen scurt fără greutăți 
deosebite. (Aplauze).

Cred că munca plină de abnegație pe care 
ați depus-o pentru această cauză notilă va 
rămîne întipărită în memoria poporului nos
tru și acei tineri, acei comsomoliști care au 
plecat să muncească pe pămînturile înțele
nite, se vor mîndri multă vreme cu faptele 
glorioase săvîrșite în timpul valorificării 
pămînturilor înțelenite.

Aș dori tovarăși să vă mulțumesc vouă, să 
mulțumesc Comsomolului, C.C. al U.T.C L. 
din Uniunea Sovietică, tuturor organizațiilor 
comsomoliste, sindicale și de partid care au 
contribuit la alegerea oamenilor pentru va
lorificarea pămînturilor înțelenite, să le spun 
că ei au savîrșit o faptă glorioasă. In pre
zent atenția față de pămînturile înțelenite nu 
trebuie să scadă, această muncă trebuie con
tinuată pentru a valorifica mai bine pămîn
turile și a obține pe aceste pămînturi o bună 
recoltă.

Oamenii trebuie să prindă acolo rădăcini, 
iar pentru aceasta este necesar să fie create 
bune condiții de trai. Acesta este principa
lul I Trebuie construite căsuțe bune. Noii ve- 
niți își vor dura cămine, vor avea copilași.

De aceea, directorii stațiunilor de mașini 
și tractoare, directorii sovhozuri'or, președin
ții colhozurilor, trebuie să aibă grijă față 
de oameni. Știu că a insta'a bine pe toțj 
oamenii nu este un lucru atît de ușor, că 
aici nu ajunge numai dorință, că trebuie 
depuse eforturi mari, totuși această sarcină 
trebuie rezolvată.

ll.R.S.S. va îndeplini cu succes
al șaselea plan cincinal

Ați citit tovarăși Proiectul de Directive 
ale Congresului al XX-lea al P.C.U.S. cu 
privire la cel de al șaselea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. 
pe anii 1956—1960. Bune Directive, nu-i așa?

Voci din sală: Foarte bine.
N. S. Hrușciov: Toți oamenii cinstiți se 

bucură de aceste Directive; ei văd în ele ca
lea largă pe care partidul nostru și întregul 
popor pășesc spre țelul propus — construi
rea societății comuniste (Aplauze furtunoase, 
prelungite.).

Tovarăși, acesta este un lucru foarte plă
cut, deosebit de plăcut pentru noi — oame
nii din generația matură care am pregătit 
activ și am înfăptuit primul cincinal. Noi( 
știm cum și-au bătut atunci joc de cincinal 
economiștii, ziariștii burghezi și alții, consi- 
derîndu-1 drept o fantezie, spunînd că este 
un caraghiosflc, că din aceasta nu va ieși 
nimic. Cum va putea Rusia, pasămite, țără
nească, săracă să înfăptuiască un plan cin
cinal și să rezolve sarcinile industrializării 
țării.

Noi le-am dat o lecție exemplară. Burghe
zia s-a convins că cuvintele partidului comu
nist, cuvintele poporului sovietic, sînt una cu 
faptele și acum după publicarea proiectului 
planului celui de al șaselea cincinal nu s-a 
mai găsit nici un smintit care să se poată con
sola cu ideea că planurile noastre ar fi ireali
zabile. Dimpotrivă, în lumea burgheză se aud 
voci îngrijorate în legătură cu dezvoltarea 
economică fără precedent a statului sovie
tic. Fără îndoială că Uniunea Sovietică va 
îndeplini cu succes și acest cincinal. Capita
liștii considerau poporul nostru înapoiat. In 
prezent însă, la noi sînt mai mulți ingineri 
și tehnicieni decît în oricare din țările ca
pitaliste. Iar în al șaselea cincinal numărul 
lor va fi și mai mare. Și aceasta îi sperie 
pe imperialiști, îi sperie faptul că noi creăm 
cadre proprii.

Iar la noi cadrele sînt foarte bune. Desi
gur însă, nu trebuie să ne îngîmfăm. Ați 
putea spune: Iată întîi se vorbește de cadre 
bune, și apoi se critică. Adevărat, și una și 
alta sînt juste (Aplauze), pentru că 
intr adevăr cadrele sînt bune. Dar și ca

Un aspect din sala de șed£[e a Marelui palat al Kremlinului.
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drele bune trebuie criticate pentru ca ele sî 
devină și mai bune. Aici nu este nici o con
tradicție.

Munca în viitor
a comsomoi iști lor pe pămînturile

întelenite
Acum, tovarăși, să vorbim despre munca 

noastră vii-toape pe pămînturile înțelenite. în 
prima perioada, cînd se creau noi sovhozuri, 
unele gospodării au fost Create în pripă și 
nu prea bine : au ales prost pămîntul nu 
numai în ce privește cantitatea precipitațiilor 
dar și în ceea ce privește gradul de sali- 
nitate. Poate că este recomandabil ca în a- 
ceste sovhozuri cultivarea cerealelor să fie în
locuită cu creșterea animalelor. Construcțiile 
care există vor prinde bine și în acest scop. 
Dintr-un asemenea sovhoz, statul nu va pri
mi grîu, ci lină cu firul fin. Oare aceasta 
este rău ? Este foarte bine. Izlazurile care 
există în aceste sovhozuri și în plus semă
năturile, vor constitui o bază bună pentru 
dezvoltarea creșterii oilor. Iar cerealele pot 
fi obținute din alte părți.

In Siberia răsăriteană, în Orientul înde
părtat, nu vom forța în prezent dezvoltarea 
lucrărilor pentru desțelenirea continuă a pă
mînturilor deși acolo sînt suprafețe foarte 
întinse. In prezent trebuie să dăm posibili
tate și regiunilor populate mai de mult să-și 
reînnoiască tehnica cu scopul de a ridica pro
ductivitatea ogoarelor.

Aș vrea, totuși, să spun că în Orientul 
îndepărtat unde trimitem grîne există pă
mînturi minunate. Dacă, de pildă, în Cazah- 
stan sînt puține precipitații, în Orientul în
depărtat există un exces de precipitații. Ți
nutul Krasnoiarsk are o cantitate suficientă 
de precipitații și aproape că nu cunoaște 
secetă. Acolo este însă un alt flagel. Acolo 
sînt înghețuri timpurii. Dar cu mașini bune 
și în număr suficient se poate lesne lupta 
împotriva acestui flagel. Trebuie numai să 
nu scăpăm momentul, adică să strîngem la 
timp recolta.

Ținutul Krasnoiarsk este în Siberia una 
din cele mai mari regiuni producătoare de 
cereale, carne, lapte, lînă cu firul fin și se- 
mifin și alte produse agricole. Suprafața to
tală însămînțată în colhozurile și sovhozu
rile ținutului reprezenta în anul 1955 
2.903.000 de ha, dintre care 2.221.000 cu ce
reale și numai cu grîu 1.326.000 de ha. Greu
tatea specifică a regiunii în ce privește se
mănăturile de culturi cerealiere a reprezen
tat 59 la sută în anul 1955. In decurs de 
doi ani suprafața însămînțată a crescut cu 
661.000 de ha.

Colhozurile și sovhozurile obțin recolte 
bune de culturi cerealiere. Au crescut consi
derabil colectările de cereale. In anul 1955 
au fost predate statului 70 de milioane de 
puduri de cereale față de 34 de milioane de 
puduri în 1953. In ținut există mari posibi
lități pentru valorificarea continuă a pămîn
turilor virgine și înțelenite. Potrivit unei 
cercetări efectuate în 1955 de Ministerul 
Agriculturii, în ținutul Krasnoiarsk pot fi 
valorificate cel puțin un milion de hectare 
de pămînturi noi.

In regiunile Orientului îndepărtat există 
de asemenea mari posibilități pentru dezvoL 
tarea continuă a agriculturii. Aici există 
mari întinderi de pămînt.

Știți ce fel de ținut este acesta? Să luăm 
de pildă Birobidjanul. Acolo crește orezul, 
pot crește pepeni verzi și pepeni galbeni, 
pătlăgele roșii, livezi! Este un ținut minunat! 
De aceea noi trebuie să pornim într-acolo. 
Cînd ? Aceasta o vom discuta, vom vedea. 
Acum nu trebuie să ne grăbim cu această 
chestiune.

Împotriva birocrației
Tovarășii care au luat cuvîntul aici Tovarășii care au luat cuvîntul aici au 

spus în mod just că în sovhozuri multe sînt 
de prisos. Intr-adevăr la noi sînt foarte mulți 
oameni care nu sînt legați de producție, 
care, cum se spune nu culeg și nu seamănă. 
Vreau să citez cîteva fapte. In sovhozul 
„Cehov“, raionul Urîțk, regiunea Kustanai 
lucrează în total 255 de oameni, dintre care 
personal administrativ, de conducere și mun
citori neproduotivi — 51 de oameni, iar sa- 

— 14 
sovho- 
adml- 

sovho- 
sînt

citori neproduotivi — 51 de oameni, 
lariați ai cooperativei muncitorești 
oameni. La fiecare trei muncitori ai 
zului revine un om din personalul 
nistrativ de conducere și auxiliar. In 
zul „Cernîșevski“, regiunea Kustanai, 
250 de muncitori și specialiști, iar coopera
tiva muncitorească are 42 de oameni (rîsete). 
Așa că numai ei singuri ar putea să cum
pere tot ceea ce aduc. (Rîsete, aplauze).

Tovarăși comsomoliști I Sînteți plini de a- 
vînt, scoateți deci săbiile din teacă la lupta 
împotriva birocrației, la fel cum ați luptat 
cu energie la desțelenire. Oare nu se poate 
proceda mai aspru cu birocrații pentru a 
curăța pămîntul de aceste buruieni care au 
și început să-l năpădească? (Aplauze furtu
noase). De pe urma acestui lucru nu putem 
avea decît foloase.

Iată aici se află tov. brigadier Degtea
renko. El a vorbit bine, dar trebuie să anali
zăm propunerea lui că sînt neapărat necesari 
ajutori de brigadieri. Ați citit în „Pravda“ 
articolul lui Arepiev,’ președintele colhozului 
„Drumul vieții noi"? El a apărut acum o 
săptămînă, și dacă nu l-ați citit — citiți ce 
scrie.

Există o asemenea funcție — ajutor de 
brigadier — la brigada de tractoare. Cînd 
s-a încheiat anul, un astfel de ajutor a venit 
la președintele colhozului, tov. Arepiev. Intre 
ei a avut loc o convorbire care a decurs 
cam așa :

Ajutorul: Sînt ajutor de brigadier, plăti
ți-mi banii.

Președintele: Nu v-am văzut un an întreg 
în colhoz

Ajutorul: Aceasta nu are nici o importanță, 
eu figurez pe stat.

Președintele: Iartă-mă, însă dumneata
n-ai lucrat în colhoz.

Ajutorul: Da, n-am lucrat, însă aceasta 
nu are nici o importanță v-am mai spus. Am 
de primit 3.600 de ruble.

Și le-a primit. Dar cîți ajutori de acest fel 
sînt la noi în întreaga țară? Foarte mulți.

Voi nu aveți din aceștia ?
O voce din sală: Avem I
Scotociți, și veți vedea că aveți și din a- 

ceștia I (rîsete în sală).
Așa dar, tov. Degtearenko, acest om este 

sau nu inutil ?
Tov. Degtearenko. Este inutil I
Dar d-ta ai spus „trebuie să ne gîndim". 

Iată deja un om în plus. Un loc în plus 
pe stat I De aceea dacă el este în pfus în
tr-un singur colhoz, probabil că există din 
aceștia în plus și în alte colhozuri. Așa-i to
varăși ? înseamnă că ei trebuie concediați I 
N-au decît să se îndeletnicească cu muncă 
cinstită și să primească cinstit ce li se cu
vine pentru muncă.

Președintele colhozului, tov. Arepiev spu
nea : „Cînd acest ajutor a primit banii, 
i-am spus : cum, nu ți-e rușine să-i iei, doar 
nu ți se cuvin ?“. Iar el a răspuns ; „Ei, 
ce-mi tot vorbești de rușine ! Trebuie să știi 
să trăiești 1“ Auziți ce răspuns! Și aceasta în 
condițiile noastre sovietice într-un colhoz în 
apropierea Moscovei.

Trebuie să ducem lupta pentru reducerea 
personalului, ca să nu mai fie oameni în 
plus. Și dvs. tovarăși miniștri Benediktov și 
Mațkevici trebuie să revizuiți statele, să scă- 
păți de oameni inutili. Trebuie scoase locu
rile inutile din aceste state și atunci nu va 
exista nici posibilitatea unor asemenea 
zuri.

Noi metode în organizarea

ca-

muncii
a vorbit des- 

colhozurilor 
în organiza
ta reducerea

In continuare, tov. Hrușciov 
pre inițiativa conducătorilor 
fruntașe, despre noile metode 
rea muncii, care contribuie 
cheltuielilor de muncă. Ca exemplu poate 
servi colhozul „Drumul vieții noi" din regiu
nea Moscova, care a trecut de la mulgerea 
vacilor de 3 și 4 ori pe zi la mulgerea lor de 
2 ori pe zi și a-obținut rezultate pozitive.

La noi, a spus N. S. Hrușciov, mulți merg 
pînă acolo încît mulg vacile de 4 și 5 ori 
pe zi, spunînd că ultimele picături de lapte 
conțin multă grăsime. Și ei storc și aceste 
picături Picăturile costă o copeică, iar a- 
cela care le stoarce, primește o rublă. Atunci 
ce rost are aceasta? Ei o fac numai pentru că 
nu răspund de costul laptelui. Aceasta nu 
e bine, tovarăși, nu e bine!

Și iată că același Arepiev, președintele 
colhozului „Drumul vieții noi“, a tras o con
cluzie justă. El a desființat vechile rînduieli 
la fermă. Acolo sînt cîte 28-30 de vaci date 
sub îngrijirea unei mulgătoare și vacile nu 
s-au supărat că au început să fie mulse nu 
de 3-4 ori, ci numai de 2 ori pe zi — ele 
nu numai că n-au redus cantitatea de lapte, 
dar chiar au sporit-o. Calculați așa dar to
varăși ce rezultate ar da această măsură 
dacă ea ar fi aplicată în multe co’hozuri și 
sovhozuri !? Or, tovarășe Mațkevici și tova
rășe Benediktov, acest lucru trebuie făcut. 
Cunoașteți experiența din străinătate in a- 
cest domeniu și totuși la noi în sovhozuri și 
colhozuri treaba merge înainte: se con
tinuă ca și în trecut să se mulgă vacile 
de mai multe ori. Trebuie să se treacă nu- 
maidecit la mulsul de 2 ori pe zi.

Tovarăși, trebuie să ne gindim la sistemul 
de organizare a agriculturii pe pămînturile 
înțelenite. Este foarte interesant sistemul 
Malțev. Trebuie să ne pregătim încă de pe 
acum și pentru strîngerea în două faze a 
recoltei. Ea este mal productivă, se strînge 
o cantitate mai mare de cereale și cerealele 
costă mai ieftin.

Trebuie îmbunătățită de asemenea condu
cerea sovhozurilor, acordată o mai mare a- 
tenție oamenilor care muncesc acolo, înlătu
rate lipsurile din comerț. Am primit scri
sori semnalînd proasta organizare a comer
țului pe pămînturile înțelenite, cărora nu le 
voi da însă cetire. Vom dispune cercetarea 
faptelor și pedepsirea vinovaților.

Trebuie îmbunătățit comerțul, în toate ra
ioanele trebuie să existe în permanență măr
furile necesare, inventar sportiv, articole de 
uz casnic. Uniunea Centrală a cooperative
lor trebuie să facă toate acestea cu mai 
multă atenție și mai operativ. Uniunea dis
pune de un personal numeros dar treaba nu 
merge încă prea bine (rîsete în sală).

N. S. Hrușciov s-a ocupat apoi de proble
mele legate de pregătirea însămînțărilor de 
primăvară.

Incheierea lucrărilor Conferinței
MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASȘ 

transmite : La 21 ianuarie, și-a încheiat lu
crările la Moscova în Marele Palat al Krem
linului, conferința comsomoliștilor și tine
rilor care s-au evidențiat la valorificarea 
pămînturilor virgine și înțelenite.

Participanții la conferință au discutat ra
poartele prezentate de Ivan Benediktov, mi
nistrul Sovhozurilor al U.R.S.S., Vladimir 
Mațkevici, ministrul Agriculturii al U.R.S.S., 
și Aleksandr Șelepin, secretar al C.C. al 
U.T.C.L. din Uniunea Sovietică.

Tinerii participanțl la opera de valorifi
care a pămînturilor au vorbit despre primele 
lor realizări.

In cadrul ședinței de închidere a confe
rinței a luat cuvîntul N. S. Hrușciov, prim 
secretar al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice.

La ședința de închidere au fost de față 
N. S. Hrușciov. L M. Kaganovici, G. M

Mașini aveți a spus el, tractoare și com
bustibil aveți, ogoarele sînt arate. Există 
toate condițiile pentru ca însămînțările să 
fie efectuate rapid. Zona dvs. este secetoasă 
și de aceea însămînțările nu pot fi întîr- 
ziate în nici un caz. Dacă totul va fi făcut 
repede și bine și recolta va fi bună.

Un vast program în domeniul
agriculturii

Tovarăși, pînă la deschiderea Congresului 
al XX-lea al partidului comunist au rămas 
puține zile. Partidul nostru, clasa muncitoa
re,. țărănimea colhoznică, intelectualitatea 
muncitoare, întregul popor sovietic, mun
cesc în aceste zile cu entuziasm. Fiecare 
arde de dorința de a întîmpina Congresul 
cu mari succese în muncă.

Toți oamenii noștri studiază cu mult in
teres proiectul de Directive ale Congresului 
al XX-lea al P.C.U.S. Cunoașteți sarcinile 
trasate de partid în cel de-al șaselea cinci
nal. Au fost trasate planuri mari în ce pri
vește dezvoltarea industriei grele — temelia 
statului nostru Ea permite sa se construias
că mașini, asigură agriculturii tehnica și în- 
grășămintele necesare, ne permite să dezvol
tăm toate ramurile economiei naționale.

Proiectul de Directive prevede un vast 
program și în domeniul agriculturii. Ați ci
tit probabil cu toții această parte. Ce părere 
aveți : este posibil să se dubleze producția 
animalieră și să se obțină 11 miliarde de 
puduri de cereale? Poate că unora o să le 
tremure picioarele și vor spune că aceasta 
este ceva irealizabil deoarece în cincinalele 
trecute nu am prevăzut o creștere atît de 
mare. Dacă însă o să ne apucăm de acea
stă treabă în mod chibzuit, sînt convins că 
planul în ce privește producția la hectar, 
sporirea producției de carne, lapte, ouă, lină, 
poate fi nu numai îndeplinit, ci și depășit 
în mare măsură.

Voi cita unele cifre pe anul 1955. Recolta 
globală de cereale în întreaga țară a fost mult 
mai mare decît în 1954, iar recolta de po
rumb a fost de peste 3,6 ori mai mare. In 
comparație cu 1954, recolta de floarea-soa- 
relui a crescut de aproape două ori, recolta 
de sfeclă de zahăr — cu 54 la sută, de in 
cu fibră lungă — cu 74 la sută, recolta de 
legume cu 12 la sută. A crescut producția de 
produse animaliere : lapte, carne, lină, ouă.

întreaga problemă constă acum în îmbu
nătățirea metodelor 
Trebuie să se treacă la fapte concrete și nu 
numai să se lanseze chemări. Aș spune că 
la noi mulți conducători nu fac decît să 
ceară colhoznicilor să mărească producția de 
cereale, carne, lapte, dar cum s-o facă, 
uneori nici ei singuri nu știu.

La voi in sovhozuri, de pildă, se întîmplă 
cam așa uneori: o brigadă trăiește și mun
cește cinstit, bine, cu pricepere, iar celelalte 
brigăzi trăiesc pe socoteala ei. Același lu
cru se întîmplă și în colhozuri..

Să zicem că intr-un raion există 
hoz fruntaș. Și iată că, conducătorii raionu
lui trimit oameni din acest colhoz 
zid iu, le publică portretele în ziare — și este 
bir.e că publică portrete a'e unor oameni 
buni. In același timp însă, alte colhozuri 
din raion rămîn în urmă la toți indicii. în
seamnă că nici în colhoz și nici în raion nu 
se caută să se obțină ca toate brigăzile, 
toate colhozurile să lucreze la fel ca 
fruntașe.

noastre de conducere.

un col

in pre
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Tovarăși 1 Țara noastră a terminat 

succes îndeplinirea celui de-al cincilea 
cincinal. Proiectul de Directive cu privire 
la cel de-al șaselea plan cincinal însufle
țește poporul nostru la o măreață muncă 
constructivă și face pe dușmanii noștri să 
tremure.

In țara 
Octombrie, 
conducerea 
muniștilor, 
trăim și muncim pentru binele și fericirea 
poporului nostru. (Aplauze furtunoase).

Tineretul este viitorul nostru 1 Alături de 
părinții săi, împreună cu ei, el înfăptuiește 
lucruri care uimesc lumea. Tocmai în a- 
ceasta constă chezășia cea mai sigură că 
vom construi comunismul.

Trăiască gloriosul tineret sovietic și deta
șamentul lui de avangardă — Comsomolul 
leninist I (Aplauze).

Trăiască Partidul Comunist al Uniunii So
vietice care crește și educă cu grijă eroicul 
nostru tineret I (Aplauze).

Trăiască poporul sovietic — marele cons
tructor al comunismului 1 (Aplauze furtunoa
se, prelungite. Toată lumea se ridică tn 
cioare).

(Subtitlurile aparțin redacției)

cu 
plan

noastră, în focul revoluției 
a învins clasa muncitoare 
gloriosului nostru partid al 
sub conducerea lui Lenin.

din 
sub 
co- 
Noi

pi-

Malenkov, A. I. Mikoian, V. M. Molotov, 
M. G. Pervuhin, M. Z. Saburov, M. A. 
Suslovț K. E. Voroșilov, A. B. Aristov, N. I. 
Beleaev, P. N. Pospelov, D. T. Șepilov.

Participanții la conferință au adoptat în 
unanimitate un apel adresat tuturor comso
moliștilor și comsomolistelor, tuturor tineri
lor și tinerelor care valorifică pămînturile 
virgine și înțelenite, în care îi cheamă să 
obțină noi succese în muncă pentru binele 
patriei.

In apel se spune printre altele:
Fiecare dintre noi consideră că este o 

mare cinste să participe la îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid. Nu vrem să spu
nem că pentru noi totul este ușor și simplu. 
Noi avem de învins mari greutăți, de dus o 
luptă permanentă împotriva forțelor naturii. 
Dar oamenii care participă la valorificarea 
noilor pămînturi au caractere tari. Ei nu sînt 
obișnuiți să dea înapoi în fața greutăților. 
Și nu dau înapoi ! Intr-un timp scurt majo
ritatea tinerilor stabiliți pe pămînturile în
țelenite au devenit minunați meșteri ai 
muncii lor — tractoriști, combinări, crescă
tori de animale, legumicultori, constructori.

Noi ne dăm însă limpede seama că tot 
ce-au făcut nu este decît începutul unei o- 
pere uriașe. In primăvara ce vine, pe noile 
pămînturi trebuie să fie însămînțate peste 
30 de milioane de hectare. Datoria noastră 
este să obținem o recoltă bogată pe întreaga 
suprafață a pămînturilor desțelenite.

Participanții la conferință cheamă tinere
tul care valorifică pămînturile înțelenite să 
introducă pe scară mai largă experiența 
înaintată, să facă din fiecare sovhoz, 
S.M.T. și colhoz o gospodărie model de 
înaltă rentabilitate.

In încheiere în apel se spune : Sîntem ti
neri și puternici. Putem face mult pentru 
patria noastră iubită. Să sărbătorim Con
gresul al XX-lea al Partidului Comunist 
prin pregătiri exemplare în vederea însă- 
mînțărilor de primăvară, prin noi succese 
în muncă, luptînd pentru întărirea continuă 
a puterii marii noastre patrii socialiste, 
pentru victoria comunismului

PEKIN 23 (Agerpres). — După cum trans
mite agenția China Nouă, la 21 ianuarie 
perședintele Republicii Populare Chineze — 
Mao Țze-dun, și premierul Consiliului de 
stat — Ciu En-lai, au primit pe ambasadorul 
Iugoslaviei în R. P. Chineză — V. Po- 
povici și delegația de ziariști iugoslavi în

Azi Adunarea Națională Franceză își va alege președintele
PARIS 23 Corespondentul Agerpres trans

mite : Marți după amiază Adunarea Națio
nală Franceză se întrunește pentru a-și 
alege președintele. In momentul ae față gru
pările de dreapta urmăresc să împiedice prin 
orice mijloc formarea unui guvern de front 
popular așa cum l-au cerut alegătorii în 
marea lor majoritate la alegerile din 2 ia
nuarie. Pentru atingerea acestui țel. parti
dele de dreapta nu renunță la nici ’o ma
șinație.

In rezoluția Comitetului Național al 
M.R.P. se spune că acest partid se pronunță 
împotriva unui guvern de front popular și 
împotriva oricărui guvern care ar avea spri
jinul comuniștilor.

In cercurile parlamentare, se arată că 
tîrgul propus de grupurile de dreapta este 
următorul : dacă Frontul Republican ar per
mite alegerea lui Schneiter în funcția de 
președinte al Adunării, deputății M.R.P. la 
rîndul lor, ar înlesni venirea unui guvern 
al Frontului Republican.

O acțiune samavolnică
TEHERAN 23 (Agerpres). — TASS trans

mite : In seara zilei de 21 ianuarie, la Aso
ciația iraniană pentru legăturile culturale 
cu U.R.S.S. a avut loc prezentarea a două 
filme sovietice pentru auditorii cursurilor de 
limba rusă. Cu aproximativ 20 de minute 
înainte de terminarea spectacolului, în apro
piere de imobilul Asociației s-a oprit un au
tocamion în care se aflau soldați înarmați 
ai direcției militare a guvernatorului Tehe
ranului, conduși de un ofițer.

Noi provocări ale postului
PRAGA 23 (Agerpres). — Ceteka trans

mite : Exploziile tot mai dese ale baloanelor 
cu manifeste provocatoare, lansate pe teri
toriul Cehoslovaciei de postul de radio „Eu
ropa liberă”, provoacă o puternică indig
nare în rîndul poporului cehoslovac. Rănirea 
gravă a cîtorva copii și adulți și pagubele 
pricinuite bunurilor de explozia baloanelor, 
precum și conținutul calomnios al manifeste
lor, au provocat proteste împotriva acelora 
care pentru dolarii monopoliștilor americani 
încearcă să „convingă“ în acest mod po
porul cehoslovac de „caracterul democratic“ 
al modului de viață american.

La 20 ianuarie deasupra orașului Ceskâ 
Budejovice au fost descoperite 60 de ba
loane de acest fel, iar la 21 ianuarie deasu
pra orașului Cesky Krumlov — aproape 100 
de baloane. După cum anunță lucrătorii flo
tei aeriene cehoslovace, de aceste baloane

O DELEGAȚIE A TINERETULUI 
SOVIETIC A PLECAT IN INDIA

MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans
mite : La 21 ianuarie o delegație a tinere
tului sovietic formată din 25 de persoane a 
părăsit Moscova pleetnd spre India.

Delegația a fost invitată de Federația Ti
neretului Indian.

DECLARAȚIA LUI ENRICO BERLINGUER

Recent, ziarul „Unita" a publicat declara
ția lui Enrico Berlinguer, secretar general 
al Federației Tineretului Comunist Italian, 
care condamnă cu vehemență planurile de 
extindere a duratei serviciului militar în 
armata italiană. Subliniind că „extinderea 
duratei, serviciului militar nu este dictată 
de nici un fel de nevoi naționale, militare 
sau economic?", Berlinguer a adăugat că 
„acest lucru a fost impus de comandamen
tul atlantic și îndeosebi de generali ame
ricani".

TINERETUL DIN R. D. GERMANA 
SPRIJINĂ CREAREA ARMATEI 

POPULARE NAȚIONALE

Numeroși mineri, ucenici șl tineri munci
tori de la mina de cupru din Mansfeld, dis
trictul Halle, au hotărît să sprijine noua lege

MOSCOVA : In legătură cu predarea către 
Finlanda a teritoriului Por|{kala-Udd ,și sem
narea protocolului final cu privire la această 
predare, care va avea loc la Helsinki, Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. a numit o de
legație guvernamentală a Uniunii Sovietice 
din care Tac parte M. G. Pervuhin, prim vi
cepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., (conducătorul delegației), A. P. 
Volkov, președintele Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., A .A. Gromî- 
ko, prim locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., A. M. Vasilevski, Ma
reșal al Uniunii Sovietice, V. Z. Lebedev, 
ambasadorul U.R.S.S. în Finlanda.

PARIS. — Ziarele din Paris anunță că la 
invitația lui K. E. Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S . 
Vincent Auriol, fost președinte al Republicii 
Franceze, va îace o vizită la Moscova la 
sfîrșitul lunii februarie.

SYDNEY. — După cum anunță Agențiile 
occidentale de presă, la 23 ianuarie docherii 
australieni au declarat grevă. Din cauza 
acestei greve la care participă 27.000 de 
muncitori, activitatea în peste 50 de porturi 
australiene este complect paralizată. Peste 
100 de vase comerciale se află imobilizate 
în porturi.

MOSCOVA. — La 23 ianuarie s-a deschis 
la Moscova în Palatul mare al Kremlinului 
cea de a doua sesiune a Sovietului Suprem 
al R.S.F.S.R. a celei de a 4-a legislaturi. 
Sesiunea Sovietului Suprem al R.S.F.S.R 
va examina și aproba bugetul de stat al 
R.S.F.S.R. pe exercițiul financiar 1956 și ra
portul cu privire la executarea bugetului pe 
exercițiul financiar 1954. Sesiunea va aproba 
de asemenea decretele Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.F.S.R. emise în perioada 
dintre prima și cea de a doua sesiune.

PEKIN. — Recent trei ofițeri ai armatei 
și flotei maritime militare ciankaișiste au 

frunte cu V. Prpici — directorul agenției 
Taniug.

Ambasadorul Iugoslaviei a oferit președina 
telui Mao Țze-dun un aparat de cinemato
graf și două filme documentare, ca dar din 
partea președintelui Tito.

După cum s-a mai anunțat, radicalii șî 
socialiștii, care formează nucleul principal 
al blocului electoral „frontul republican“, 
și-au afirmat intenția de a forma un guvern 
alcătuit numai din reprezentanții acestui 
bloc. „Frontul republican“ nu dispune însă 
de o majoritate de voturi în Adunarea Na
țională, astfel că este nevoit să rezolve pro
blema viitorilor săi alinți. După cum su
bliniază presa franceză progresistă, partidele 
care fac parte din „frontul republican" ar 
putea duce o politică de stînga numai cu 
sprijinul partidului comunist. Orice alianță 
sau tîrg cu partidele de dreapta ar face din
tr-un guvern ai „frontului republican“ un 
ostatec al reacțiunii.

Manevrele dreptei nu se pot însă desfășura 
nestingherite. Alegerea de marți este urmă
rită cu atenție și vigilență de majoritatea 
francezilor care nu uită promisiunile ce 11 
s-au făcut în timpul campaniei electorale. t

a autorităților iraniene
După terminarea filmului, soldațil au blo

cat ieșirea din sală și au reținut 25—30 da 
persoane.

Aceste acțiuni ale autorităților militare din 
Tehèran sînt privite ca o încercare de a îm
piedica activitatea Asociației iraniene pentru 
legăturile culturale cu U.R.S.S.. menită să 
contribuie la dezvoltarea legăturilor cultu
rale dintre cele două țări.

de radio „Europa liberă“ 
sînt atașate lăzi mari conținînd manifește 
cu caracter provocator. In medie, diametrul 
baloanelor este de 8—10 m. Baloanele sînt 
umplute cu un gaz care explodează ușor.

Din cele expuse, devine clar ce primejdie 
gravă amenință avioanele aflate în zbor, 
echipajele și călătorii respectivi — cetățeni 
cehoslovaci și cetățeni străini care se află 
în Cehoslovacia. Această primejdie este mai 
mare, mai ales, în timp de ceață și noaptea 
cînd pilotul nu poate ocoli obstacolul nepre
văzut. La 21 ianuarie societatea belgiană de 
aviație „Sabena“ a suspendat din această 
cauză cursă* regulată a avionului ei la 
Praga. Un avion aparținînd unei societăți 
olandeze a plecat la 20 ianuarie din Praga 
pe risc propriu.

Iată cum înțeleg inițiatorii acestor „mă
suri“ să dezvolte „spiritul Genevei“.

cu privire la crearea Armatei Populare Națio
nale a R.D. Germane prezenttndu-se voluntar 
pentru o fi înscriși în rindurile Armatei 
Populare Naționale.

Un ucenic de la uzina metalurgică din 
Leipzig a declarat: „Mi-am pierdut părinții 
și casa în cel de al doilea război mondial. 
Acum, doresc să mă înscriu ca voluntar tn 
armata populară pentru a împiedica repeta
rea unui asemenea dezastru și a lupta pen
tru menținerea realizărilor noastre". Exem
plul său a fost urmat și de alți tineri ucenici 
din această uzină.

50 DE ELEVI DE LA ȘCOALA ENGLEZA 
DIN NICOSIA AU FOST EXMATRICULAȚI

Agenția France Presse relatează că situa
ția pe insula Cipru continuă să rămtnă în
cordată. Trupele britanice au întreprins vaste 
operații polițienești în cartierele grecești din 
Nicosia și Famagusta. Toți locuitorii acestor 
cartiere au fost percheziționați; toate vehi
culele care intră sau ies din aceste cartiere 
sînt verificate. Peste 50 de elevi de la școala 
engleză din Nicosia au fost exmatriculați. 
Această măsură a fost luată ca represalii 
împotriva faptului că vineri 100 de elevi ai 
școlii au refuzat să se prezinte la cursuri 
pentru a protesta împotriva eliminării din 
școală a unui coleg al lor care a executat o 
pedeapsă de o lună de zile închisoare pentru 
că a „scris lozinci antibritanice".

trecut în Republica Populară Chineză. EI 
fuseseră trimiși în Statele Unite pentru in
struire. Profitînd de acest prilej, la întoar
cerea din S.U.A. ofițerii au trecut cu mari 
greutăți în China continentală.

LISABONA. — La 22 ianuarie, președin
tele ales al Braziliei, Juscelino Kubitschek 
a sosit la Lisabona în cadrul vizitei sale în
treprinse în Europa occidentală

BUDAPESTA. — La 22 ianuarie a fost 
dat publicității la Budapesta comunicatul 
Direcției Centrale de Statistică a R. P. Un
gare cu privire la îndeplinirea planului eco
nomiei naționale pe anul 1955. Industria a 
îndeplinit planul anual în proporție de 
103,2%. în comparație cu anul 1954, produc
ția industrială a crescut cu 8,2%-

DELIII. — După cum anunță agenția 
United Press. primul ministru al Taiiandei, 
Pibul Scnggram, va vizita India la invitația 
primului ministru Nehru. Data vizitei pre
mierului tailandez nu a fost încă anun
țată.

NEW YORK. — După cum transmite din 
Gaza corespondentul agenției Associated 
Press, la 22 ianuarie Egiptul a adresat Co
misiei mixte de armistițiu egipteano-israe- 
liene o plîngere privitoare la faptul că pa
trulele israeliene au trecut în 2 rînduri pe 
teritoriul egiptean și au deschis focul asupra 
pozițiilor egiptene.

COPENHAGA. — La 21 ianuarie s-a abă
tut asupra Danemarcei un puternic uragan. 
Vîntul a smuls acoperișurile caselor și a 
scos cu rădăcină mulți copaci din parcuri 
și păduri. La Copenhaga vîntul a smuls aco
perișul unei case cu 12 etaje, aruncîndu-1 pe 
un șantier de construcție situat în apropiere. 
Două persoane au fost ucise și mai mulți 
muncitori au fost grav răniți. Ziarele anun
ță că multe vase din apele daneze sînt în 
pericol.


