
Cauza păcii se afl 
în mîini puternice
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n zilele de 27-28 ianuarie 1 1956, la Praga, a avut
loc sesiunea Comitetului 
Politic consultativ al sta
telor participante la Tra
tatul de la Varșo

via. Această sesiune a pri
lejuit un schimb de păreri în 
problemele situației interna
ționale și securității în Eu
ropa. Declarația publicată du
minică este pe drept cuvint 
apreciată de opinia publică 
internațională ca o nouă șl 
importantă contribuție pe care 
o aduc țările lagărului socia
list la cauza consolidării 
păcii, la cauza dezvoltării co
laborării internaționale.

Este un fapt incontestabil 
că Tratatul de prietenie, co
laborare și asistență mutuală, 
încheiat la 14 mai 1955 la 
Varșovia, constituie un factor 
dintre cei mai importanți pen
tru asigurarea securității co
lective. Tratatul de la Varșo
via grupează state care dis
pun de o putere economică 
uriașă în continuă creștere și 
se caracterizează prin unita
tea politică de nezdruncinat a 
popoarelor lor. Guvernul și 
poporul de 600 milioane 
al Chinei populare sprijină pe 
deplin acest Tratat.

Statele participante la Tra
tatul de la Varșovia acordă o 
Însemnătate deosebită securi
tății europene, care constituie 
cea mai acută problemă Ia or
dinea zilei. Așa cum se sub
liniază în Declarația de la 
Praga, crearea unui sistem 
general european de securi
tate colectivă, care să înlocu
iască grupările militare exis
tente în Europa, a fost și ră- 
mîne o sarcină de cea mai 
mare însemnătate. Fiind gata 
să examineze împreună cu 
statele interesate propuneri 
corespunzătoare țelului reali
zării securității europene, sta
tele participante la Tratatul 
de la Varșovia propun să se 
încheie la început un acord 
între o parte din statele ep- 
ropene, printre care Uniunea 
Sovietică, Marea Britanie, 
Franța și S.U.A.

Un pas important pe calea 
slăbirii încordării l-ar consti
tui de asemenea propunerea 
cu privire la realizarea unei 
înțelegeri pentru crearea în 
Europa a unei zone în care 
să fie incluse și cele două 
state germane, zonă în care 
armamentele să fie limitate și 
controlate.

Nu mai puțin importantă 
este propunerea ca înainte de 
realizarea unui acord privitor 
la interzicerea armei atomice, 
statele interesate să ajungă Ia 
o Înțelegere pe baza căreia 
forțele armate staționate pe 
teritoriul Germaniei, inclusiv 
cele ale R.D.G. și R.F.G., să 
nu dispună în armamentul 
lor de arma atomică.

O inițiativă de mare însem
nătate o constituie propune
rea ca diferitele țări, indife
rent de gruparea militară din 
care fac parte, să stabilească 
bune relații și să reglemen
teze problemele litigioase pe 
cale pașnică, să ajungă la în
cheierea unor tratate de nea
gresiune cuprinzînd angaja
mentul de a rezolva litigiile 
numai prin mijloace pașnice.

Vital interesate în menține
rea șl consolidarea păcii, pre
ocupate de o intensă muncă 
constructivă, desfășurată pen
tru bunăstarea popoarelor lor, 
țările lagărului socialist au 
luat inițiative care au con
tribuit în mod hotărîtor la o 
oarecare slăbire a încordării. 
Un rol de importanță primor
dială ÎI au măsurile de po
litică internațională preconi-

zate de Uniunea Sovietică, 
marea putere mondială care, 
călăuzindu-se în permanență 
de principiile leniniste ale co
existenței pașnice apără in
teresele cele mai înalte ale 
întregii omeniri iubitoare de 
pace. Binecunoscutele iniția
tive luate în acest scop de 
către guvernul sovietic sînt 
înconjurate cu toată dragos
tea de popoare. Un puternic 
ecou a trezit mesajul adre
sat zilele acestea de tovară
șul N. A. Bulganin președin
telui Eisenhower cu privire la 
Îmbunătățirea relațiilor so- 
vieto-americane și încheierea 
unui tratat de prietenie și co
laborare între cele două țări.

In strînsă unitate cu toate 
țările lagărului socialist, țara 
noastră desfășoară o activi
tate consecventă și neobosită 
pentru apărarea păcii, pentru 
îmbunătățirea 
state.

Rcfuzînd cu 
țină cont în 
voința popoarelor și de schim
bările importante intervenite 
în situația internațională, 
cercurile agresive din occi
dent și în special unii politi
cieni reacționari extremiști 
din S.U.A. nu renunță la ma
șinațiile luate din arsenalul 
„războiului rece", caută pe 
toate căile continuarea politi
cii lor falimentare „de pe pozi
ții de forță“ și nu se sfiesc chiar 
să se laude în auzul lumii că 
diplomația lor duce statele 
respective pînă în... „pragul 
războiului". Bineînțeles, nu e 
vorba numai de declarații. 
Declarațiile belicoase ale reac
ționarilor înveterați oglindesc 
o orientare agresivă și sînt 
însoțite de continuarea cursei 
înarmărilor, de înjghebarea 
de blocuri militare agresive, 
de accelerarea remilitarizării 
Germaniei occidentale și de 
tot felul de manevre de inti
midare îndreptate împotriva 
țărilor lagărului socialist. 
Toate acestea impun întărirea 
vigilenței, deoarece nu se poa
te considera că primejdia 
unui nou război a dispărut. 
Tocmai această primejdie a 
făcut ca statele participante 
la Tratatul de la Varșovia să 
examineze problema unor mă
suri comune îndreptate spre 
o largă coordonare a efortu
rilor pentru ridicarea capaci
tății lor de apărare. La sesiu
nea de Ia Praga a Comitetu
lui Politic Consultativ a fost 
adoptată propunerea R. D. 
Germane privind includerea 
armatei naționale populare a 
R.D.G. în forțele armate 
unite. S-a stabilit de aseme
nea că, ori de cîte ori va fi 
necesar, dar nu 
două ori pe an, 
nească Comitetul 
sultativ pentru 
problemele ce se vor ivi în 
legătură cu aplicarea Trata
tului de la Varșovia.

Toate aceste măsuri întăresc 
și mai mult prestigiul interna
țional al statelor iubitoare de 
pace, fac ca în actualele îm
prejurări să crească și mai 
mult importanța Tratatului de 
la Varșovia. Popoarele lagă
rului socialist privesc cu în
credere viitorul convinse fiind 
că cauza păcii se află în 
mîini 
timp, rezultatele 
la Praga subliniază 
mult hotărîrea țărilor 
de a duce și pe mai 
o politică în interesul 
relor, in interesul menținerii 
și consolidării unei păci trai
nice.

Scînteia tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
marți 31 ianuarie 19564 pagini — 20 bani.nul XII, Seria II-a. Nr. 2099

DIN MUNCA PATRIES
PENTRU

al doilea cincinal
Produse electrotehnice din materiale noi
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pentru primăvară...
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La colectiva din Făcăeni

Urmare a dezvoltării
economiei 
naționale!

In anii primului cincinal, în 
cadrul Institutului de cercetări și 
proiectări electrotehnice (ICPET) 
s-a creat un sector pentru stu
dierea și ' cercetarea materialelor 
electrotehnice. Cercetătorii din 

® acest sector se preocupă de rea
lizarea unor noi materiale elec
trotehnice produse din materii 
prime existente în țară care în
locuiesc cu succes materialele ce 
se importau.

In munca lor cercetătorii se 
sprijină pe aportul unor munci 
tori și tehnicieni cu o înaltă ca
lificare din întreprinderile elec
trotehnice. împreună cu munci
torii fabricii „Electro-ceramica“ 
din Turda, ei au realizat din talc- 
mineral, care se găsește în mari

cantități în țară un nou~ produs 
electro-ceramic: steatită pentru
înaltă frecvență și pentru joasa 
tensiune. Noul produs are o largă 
întrebuințare în industria apara
telor de radio, a aparatajelor de 
joasă tensiune și a aparatelor 
electrice de uz casnic. Anul a- 
cesta la fabrica 
mica“ din Turda va începe pro
ducția pe scară ............... .
acestui material 
în întregime importul

„E'.ectro-cera-

Memb gospodăriei agricole 
colectiveprogresul“ din comu
na Facă, regiunea Constanța, 
se pregăc jntens pentru cam
pania de -imăvară. In ateliere
le gospod.ej s-au reparat pînă 
acum cîte zjie două semănă
tor, o mațj de bătut porumb 
ȘÎ e căruțes-au confecționat 2 
roți nari, T) spițe de roată, 
25 cnr.ioaie' altele. Atelajele 
gospoa«-iei a cărat la grădina

gunoi 
colecti- 
pentru 

noi plantări de pomi fructiferi. 
Alături de Nicolae Grigcre, Emil 
Simion și alții, utemiștii Ion 
Burciu, Dumitru Popa și Nicolae 
Obrejan se numără printre frun
tașii colectivei în pregătirile pen
tru campania de primăvară.

Corespondent 
CONSTANTIN FRINCU

de zarzavaturi 110 care 
de grajd, iar în livadă, 
viștii au făcut 110 gropi

Tnti*o gospodărie de stat
,. £?f.P0ăruagricolă de stat 
dln 9,?1.t,iu'.'îginea Hunedoara, 
pregătirile inveerea însămînță- 
rilor de primtag se desfășoară 
cu intensitate. itncj|0!.ji grăbesc 
condiționarea s,jnțejor destinate 
schimbului. Nu4 ]a secția Gal. 
da de Jos au sț selecționate 
pinajn prezent ,te 9000 kg_ 
de sămînță de Rri,peste 20 tone 
de mazariche și Lucrările 
de reparare a mașior și unel. 
telor agricole sintproape ter. 
minate. Pînă în pre^ s.au re. 
parat 2 tractoare, 2,.mănătorii 
3 cultivatoare CUT, %așjnă de 
semănat porumb în clurj ase.

zate în pătrat, 4 pluguri mecani
ce, zeci de grape și semănători 
etc.

Muncitorii gospodăriei anexe 
din Mintia au transportat aproa
pe 500 tone gunoi de grajd ne
cesare amenajării răsadnițelor 
calde, iar alte 120 tone de gunoi 
l-au transportat la cîmp. în ace
lași timp, ei au verificat și re
parat uneltele agricole, 132 de 
rame pentru răsadnițe, au pregă
tit semințele necesare însămînță- 
rilor de primăvară, și au exe
cutat 5 prese pentru confecționa- 
narea ghivecelor nutritive.

Contracte petru cultivarea bumbacului
CRAIOVA — (de la <.espon- 

dentul nostru). 1
Intre reprezentanții sts>j c|e 

egrenat bumbac din Cora, și 
țăranii muncitori din raine]e 
Corabia și Caracal se deSșOa- 
ră acțiunea de încheiere an
tractelor pentru suprafețeleare 
vor fi însămînțate cu bumb: în 
primăvara acestui an. Pînă în 
prezent au fost încheiate conlc- 
te cu 18.000 țărani muncitori in 
ambele raioane, care vor cuba

cu bumbac suprafața de 11.000 
hectare.

In comuna Studina, raionul 
Caracal, culturile de bumbac vor 
ocupa în acest an 700 hectare, 
iar în comuna Brastavăt, din 
raionul Corabia, se va cultiva 
bumbac pe o suprafață de 632 
hectare. In unele comune, cum 
ar fi Ianca. Orlea, Studina și 
altele, cultivatorii de bumbac se 
vor uni ÎI1 îlSurtJafii simple -PPJl- 
tru cultivarea bumbacului.

Pe harta Moldow 
un nou orășel ; Lucăcești

„Venitul național al R.P.R., pe 
baza creșterii producției indus
triale, agricole, a construcțiilor 
și transporturilor, a reducerii 
cheltuielilor materiilor de produc
ție, va crește în 1960 cu cea. 
50% față de nivelul din 1955.

Pe baza creșterii venitului na
țional și prin ridicarea producti
vității muncii și reducerea chel
tuielilor de producție și circulație, 
care vor permite scăderea prețu
rilor de vînzare cu amănuntul, 
salariul real al lucrătorilor din 
economie, va crește cu cca. 
3O»/o“.

(Din Diroctivclc Congreau 
lui al Il-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn cu pri
vire la cel de al doilea plan 
cincinal de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anii 
1956-1960).

Noi t'purî 
de elemente 
prefabricate
La construcțiile de 

locuințe muncitorești 
a fost folosit de cu
rînd de către Trustul 
regional de construcții 

din Baia Mare un nou

A sporit incTcele de utilizare 
a cuptoarelor

HUNEDOARA — (de la co
respondentul nostru). —

Graficul așezat deasupra 
bloului de comandă de la cupto
rul nr. 4 al oțelăriei Combinatu
lui Siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ din Hunedoara arată că 
brigăzile de tineret de la acest 
cuptor sînt fruntașe pe întreaga 
secție.

Folosind din plin capacitatea 
de producție pe metru pătrat va
tră a cuptoarelor precum și da
torită unei minuțioas;
a lucrului tinerii oțelari de 
cuptorul nr. 
perioada de 
să elaboreze 
șarje rapide
brigada de tineret condusă 
prim-topitorul

a

ta-

dat 
oțel 
mai 
bri-

organizări 
la 

4 au reușit ca în 
la 1 la 25 ianuarie 
59 șarje rapide. 22 
a elaborat numai 

de
Vaier Lăbuneț

care pe aceeași perioadă a 
cu 29,2 la sulă mai mult 
peste plan. Cu 20,6 la sută 
mult oțel peste plan a dat și 
gada condusă de Costache Vasi-
le care a realizat totodată și 21 
de șarje rapide, în aceeași pe
rioadă.

Brigada de tineret condusă de 
prim-topitorul Stanciu Aurel a 
dat cu 17,1a șută mai mult oțel 
elaborînd 16 șarje rapide.

Brigăzile de la cuptorul nr. 4 
al tineretului, în aceeași perioa
dă au produs cu 21,3 la sută 
mai mult oțel decît prevedea pla
nul. Aceste succese au permis ti
nerilor oțelari să îmbunătățească 
în mod simțitor indicele de. u- 
tilizare al cuptorului pe care îl 
deservesc.

Tov. Chivu Stoica și L. Sălăjan
_____ A____ _ • x_ A •.in Capitala

bania
— Ke Bo-nian; R.P. Polone — 
J. Izydorczyk; — Uniunii Sovie
tice — A. A. Epișev; H. Lippold, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al R.D. Germane.

(Agerpres)

s-au înapoiat
Luni după amiază tovaiășii 

Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Miniștri și general 
colonel Leontin Sălăjan, minis
trul Forțelor Armate ale R.P R., 
s-au întors în Capitală, venind 
de la Praga, unde au participat 
în calitate de reprezentanți ai 
Republicii Populare Romîne la ' 
lucrările sesiunii Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală.

La sosire, în gara Băneasa, se 
aflau tovarășii I. Chișinevschi, 
Al. Moghioroș, general de ar
mată Emil Bodnăraș, P. Borilă, 
S. Bughici, Gr. Preoteasa, gene
ral colonel Iacob Teclu, general 
locotenent I. Tutoveanu și alții.

Au fost de față ambasadorii 
extraordinari și plenipotențiari 
ai R.P.D. Coreene — Den Em; 
R.P. Ungare — L. Pataki; R.P. 
Bulgaria — S. Pavlov; R. Ceho
slovace — J. Sedivy; R.P. Al-

M. Lako ; R.P. Chineze

Citiți în pag, a IV-a:

— Succese ale eco 
nomiei U. R. S. S.
Puiernicul ecou 

international al me
sajului adresat de 
N.A. Bulganin preșe
dintelui Eisenhower

două taje, eu 
de linină, cu 
au tt confor- 
apă electricî-

Lucăcești este un nou orjel ce 
trebuie însemnat pe hartapatri- 
ei. Da I Un adevărat orș mo
dern a crescut aici, în jgiunea 
petroliferă din Moldova Blocu
rile mari cu cîte 
ferestre inundate 
camere spațioase, 
tul: instalații de
tate și de gaze. Așa rată locu
ințele muncitorilor pcroliști din 
Moldova. Pe locurile unde cu 5 
ani în urmă domneapustiul s-au 
ridicat în anii cinciialului 28 de 
blocuri cu 474 de apartamente 
pentru familiști și 7blocuri pen
tru nefamiliști cu 1.00 locuri.

Din an în an, orașul se dez
voltă mai mult. In 1955 au fost 
date în folosință 100 de aparta
mente și 2 blocuri cu 
pentru nefamiliști, Un 
gazin universal și un

Clubul modern ce s-a terminat 
de curînd are o sală cu 600 
locuri. Aici tinerii găsesc tot ce 
e necesar pentru a-și petrece 
timpul liber cît mai plăcut.

Pe șantierul celor două blocuri 
ce sînt în curs de construcție se 
muncește intens. Zidarii sînt ho- 
tărîți să termine înainte de ter
men cele 54 de apartamente.

Fotografia de mai sus repre
zintă unul din blocurile ce s-au 
dat de curînd în folosință munci
torilor petroliști.

375 locuri 
mare ma- 
restaurant.

locale 
material pentru zidărie.

Este vorba despre blocurile 
mari silico-calcare auto-clavi- 
zate cu o față gata finisată. 
Acest nou tip de prefabrica
te confecționate în atelierele 
din Satu Mare ale trustului 
se obțin prin turnarea ames
tecului de var și nisip în ti
pare metalice. Blocurile — ne
armate — au goluri în pro
porție de aproximativ 30 la 
sută din volum și sînt de mai 
multe tipuri după variațiile 
respective impuse de forma, 
ornamentațiile și dimensiuni
le construcțiilor.

Față de prefabricatele din 
beton obișnuit, blocurile si
lico-calcare auto-clavizate pre
zintă o serie de reale avanta
je : se economisește total ci
mentul au coeficientul de 
conductibilitate termică mai 
mic și greutatea volumetrică 
mai mică.

că numeroși studen- 
părăsit Bucureștiul — 

in

Arhitectură și urbanistică
putea ascunde o iro

nizare tngăduitoaie vizînd exo
tismul pe care ml atribuia) : 
„Visitez la Roimanie" cu un 
desen înfățișînd m Ciobănaș și 
oile lui lîngă un somptuos și 
voit tradițional conac boieresc. 
Mi-am permis să mă îndoiesc 
și de veracitatea ținutei pito
rești impecabile a ciobănașului 
și de aceea a conviețuirii lui 
idilice cu vecinătatea conacului 
moșieresc, am zîmbit chiar gin- 
dindu-mă că aerul de neclintire 
al bătrînei așezări de petrecere 
a odraslelor boierești a fost atît 
de repede dezmințit de realitate 
Ceea ce vreau să observ în pri
mul rînd este însă că astăzi, 
nimeni: nici chiar un ziar reac
ționar din occident, nu s-ar in- 
cumeta să ilustreze (ara noas
tră printr-o asemenea imagine 
pastorală; acum Romînia este 
sugerată prin edificiul monu
mental al „Casei Sclnteii", prin 
peisaje din care nu lipsesc ma
rile construcții industriale ce 
punctează harta patriei.

Alt exemplu. Exista în Bucu- 
voiaj ilustrase chemarea (ce rești un palat regal pe care bur-
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industrială a 
î-nlăturîndu-se 

___ _ '1 lui. Prin 
înlocuirea unor piese din bache- 
lită și porțelan care nu rezistă 
la temperaturi înalte, cu piese 
din steatită, se v’a îmbunătăți 
mu'.t calitatea unor produse elec
trice industriale și de uz casnic.

Celulele redresoare cu seleniu 
reprezintă o altă realizare im
portantă a cercetătorilor de aici. 
Primele celule redresoare vor fi 
produse peste cîteva zile în sta
ția seini-industrială realizată în 
cadrul institutului. Tot acest co
lectiv a realizat prototipul acu
mulatorului alcalin pentru lămpile 
de mină.

In cursul acestui an, cercetă
torii vor studia posibilitatea rea
lizării în țară a unor noi mate
riale electro-ceramice, magnetice, 
precum și semi-conductori. De 
asemenea, ei vor sprijini colecti
vele fabricilor „Electro-ceramica“ 
din Turda și „Radio Popular“ 
din Capitală în fabricarea unor 
noi produse.

Experiența fruntașilor 
devine bun colectiv
ORADEA — (de la corespon

dentul nostru).
Tînărul Matei Victor din sec

ția de croit a fabricii de piele 
și încălțăminte „Dobrogeanu 
Gherea" din Oradea și-a însușit 
pe deplin inițiativa lui Nicolae 
Militaru. Aplicarea acestei iniția
tive l-a ajutat să mînuiască cu 
multă pricepere tiparul de croit 
și ca rezultat, el a realizat In 
cursul lunii ianuarie o economie 
de 1383 decimetri pătrați piele 
fețe.

In această fabrică toți croito
rii tineri și un număr însemnat 
de virstnici aplică în ultimul timp 
inițiativa lui Nicolae Militaru. 
Aceasta a făcut ca în cursul lu
nii ianuarie în fabrică să se în
scrie o economie de piele din 
care pot fi croite 2026 perechi 
fețe pantofi de damă.

Despre ajutorul acordat tineri
lor de fruntașii luptei pentru e- 
conomii se pot spune multe lu
cruri frumoase. Fazekaș Vilhelm 
și alții, împărtășesc cu dragoste 
din experiența lor. La sfîrșitul 
lunii ianuarie tinerele Cotrău 
Iliana și Szel Eva datorită lucru
rilor noi pe care le-au învățat 
de la fruntași aveau economisite 
prima 860 decimetri pătrați pie
le fețe iar a doua 5C9 decimetri.

Desigur 
ți au și 
unii plecînd acasă iar alții 
stațiuni de odihnă, în tabere, în
excursii... Zilele de vacanță vor 
trece repede, va fi frumos, așa 
cum este în vacanță. Dar cei 
care au rămas în Capitală ? Nu 
vor avea nici ei timp să se plic
tisească. Zilele acestea s-au des
chis două cluburi în Capitală : în 
raioanele V. I. Lenin și Gh. 
Gheorghiu-Dej (localul facultății 
de biologie a Universității „C.I. 
Parhon“), și în raionul I.V.
(la I.S.E.P.).

In afară de programul 
care cuprinde șah, tenis de 
audiții muzicale etc., în cadrul 
celor două cluburi se vor orga
niza zilnic o serie de manifestații 
interesante, atractive.

Cei care vor frecventa clubul 
de la I.S.E.P, vor avea posibili
tatea să se întîlnească cu poetul 
Dan Deșliu, cu artistul emerit 
Constantin Ramadan care va in
terpreta fragmente din rolurile

Stalin

zilnic 
masă,

de iarnă
jucata de el. Sabin Drăgoi, maes
tru emerit al artei din R.P.R., va 
vorbi despre muzica nouă în 
R.P.R.

Cu ajutorul Uniunii Compozito
rilor se vor organiza două meda
lioane muzicale „George Enescu“, 
„W. A. Mozart“.

Clubul de la 
„C. I. Parhon“ va 
artistice la carc-și
cursul: Costache Antoniu, artist 
al poporului, Maria Tănase, An
samblul M.A.I., precum și o serie 
de brigăzi artistice.

Și bineînțeles... că nu vor lipsi 
nici reuniunile tovărășești, 
în localul Casei Centrale a 
matei se va organiza un bal 
studenților din Capitală.

Tn fotografiile noastre sînt în
fățișate două aspecte din activita
tea de la clubul studențesc de la 
Universitatea „C. I. Parhon".

Universitatea 
organiza seri 
vor da con-

Iar 
Ar

ai

ghezia romlnă cosmopolită și 
vîndută pînă în măduva oase
lor nu s-a îndurat să-l constru
iască pînă la cap, nici măcar 
spre slava progeniturii ei mo
narhice din căsătoria'de interes 
cu moșierimea. Acest palat a 
fost terminat abia în anii re
gimului nostru clnd a devenit 
Muzeul de artă al R.P.R. Nu a 
pătruns picior de om al muncit 
în sălile lui pe vremea regalită
ții. Ba să nu mint. Odată pe 
an, de ziua regelui, cetățenii 
erau admiși în palat dar nu ca 
să se consoleze eventual cu ad
mirarea frumuseților dinăun
tru pentru numeroasele impo
zite pe care le suportau. Nu. 
Culmea umilinței: oamenii erau 
îngăduiți între pereții palatului 
ca o încoronare a disprețului cu 
care erau tratați, numai pentru 
a semna într-o condică, pentru 
a-și pune semnătura în josul 
unui document ce avea valoa
rea unei recunoașteri a inferio
rității lor, a soartei lor de sim
ple furnici sortite să trăiască 
spre a glorifica existența mo
narhului. falnică comedie 1 A-

vea totdeauna însă un număr 
infim de actori.

Porțile palatului s-au deschis 
de mult pentru popor și oa
menii muncii, dacă mai scriu 
în condici între aceiași pereți, 
o fac pentru a-și mărturisi dra
gostea. față de artiștii creatori 
ce înfrumusețează viața ome
nească, față de regimul nos
tru care pune toate comorile 
artei și culturii la dispoziția 
celor ce muncesc.

Mai mult. Intr-o zi a anului 
trecut, cetățenii au avut surpriza 
de a vedea că gardul din spa
tele palatului a fost desființat 
(gardul care a ascuns probabil 
nenumărate crime și imoralități 
comise la adăpostul stemei re
gale).

Peste un timp, în grădina pu
blică amenajată acolo a intrat 
publicul iar de curînd a pătruns 
poporul celor mici de statură, 
copiii, al căror oraș principal 
își durase în acest loc așezările 
în jurul marelui pom de iarnă 
cu prilejul Anului Nou. Am asis
tai la năvala piticilor in orașul

lor și am rămas consternai. Nu 
puteam să-mi dau seama cine 
se bucura mai mult: copiii sau 
părinții. Copiii fiindcă se fac 
atîtea pentru ei, părinții fiindcă 
erau reduși la rolul de simple 
anexe ceea ce anticipa astfel 
atît de concret creșterea feciori
lor și fetelor, clipele cînd a- 
ceștia vor zbura în simplă co
mandă pe aripile vieții.

Da, viața a asaltat furtu
noasă fostul palat regal din 
toate punctele cardinale. Sînt 
convins că porțile acestui palat 
nu se vor mai închide niciodată: 
că gardul din spate nu se va 
mai ridica, oricîte mesaje ne-ar 
adresa de peste ocean cei „în
grijorați" de soarta noastră 
Există dărîmări de ziduri de 
foarte bun augur politic și so
cial deși n-am putut spune a- 
tun.ci prietenilor mei dacă urba
nistica și arhitectura au carac
ter de clasă.

» , iște prieteni purtau o dis- 
/y cuție aprinsă în jurul 

’ problemei dacă științe 
asemenea urbanisticei sau arhi
tecturii au caracter de clasă, iar 
unul îl acuza pe celălalt că 
încearcă să le strecoare pe a- 
cestea fără pașaport între gra
nițele suprastructurii. Nefiind 
destul de bine documentat, 
n-am luat parte la discuție. In 
același timp însă, n-am putut 
să nu remarc că marile transfor
mări sociale care s-au petrecut 
la noi s-au resfrînt într-un fel 
și asupra arhitecturii și urba
nisticii noastre, că în schimbă
rile produse și în acest domeniu 
se poate descifra totuși o sem
nificație de profundă nuanță po
litică.

îmi aduc aminte de pildă de 
niște prospecte de călătorie 
văzute la un cunoscut. în 
pagina rezervată țării noastre 
agenția internațională de

D. B.
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S-a turnat fundația...
O zi frumoasă, neobiș

nuit de caldă pentru 
lunile de toamnă. Ță

ranii din satul Mărăscu se 
adunaseră în fața noii școli 
privind-o cu admirație. O 
școală într-un sat mic ca al 
lor cu numai 28 fumuri!... 
Se aud șoapte : „Mare lucru, 
zău !... Strașnic !...“

O cuvîntare scurtă. Tușa 
Ileana—femeia lui Negurici, 
și deputata Tereza sînt evi
dențiate pentru ajutorul pe 
care l-au dat la amenajarea 
școlii, alții lăudați pentru 
alte fapte, cîteva strîngeri de 
iniini... aplauze... Și cu a- 
ceasta festivitatea inaugură
rii a luat sfîrșit.

După ce-și luă 
utemistul Andrei 
cretarul sfatului 
munal, părăsi satul îndrep- 
tîndu-se către Horgești — 
centrul de comună. Trecu 
dealul Mărăscului întovără
șit de Țoader Negurici, un 
om vesel, totdeauna gata să 
povestească o istorioară 
hazlie.

— Auzi ce-i în stare o fu- 
meie să născocească: „Ești 
beat Toadere 1... Du-te de te 
culcă I..." Eu și beat. Asta-i 
bună. Doar mai mult de-o 
cană n-am băut astăzi. Să 
mă trăznească dumnezeu de 
mint... Dar unde s-a mai 
auzit una ca asta, femeia 
>ă comande bărbatului, ai?... 
„Drepturi egale— zice — 
egale“.., A început să stri
ge : „Mă duc singură să bat 
din palme, că noi am făcut 
școala, noi cu tovarășul se
cretar al sfatului și învățăto
rul Tofan...“ Am lăsat-o și 
după ce am răsuflat o leacă, 
cum ați văzut, m-am prezen
tat. Tocmai eu să fi lipsit... 
se poate ?

...De atunci a trecut un 
an.

Treburi, griji, iar treburi : 
Vochița Tătaru nu și-a achi
tat toată cota de porumb, 
din planul de însămînțări 
a realizat doar 90 la sută, 
lui Rofel i-a sfîșiat ■ lupul un 
porc... iar chiaburul Bărbie- 
ru, fire-ar el să fie de chia
bur, a înșelat statul. A de
clarat mai puțin cu 
tar de pămînt... Și 
mai sînt de făcut în 
comună :nde pînă

rămas bun, 
Lazăr, se- 

popular co-

un hec- 
cîte nu 
această 
mai în

urmă cu cîțiva ani moșierul 
Strat era mare și tare, iar 
chiaburul Cișcă primar.

Andrei Lazăr se frămîntă : 
treburi, multe. Nu le poți face 
pe toate deodată. Noroc de 
comuniști, de îndrumările și 
sfaturile pe care le primește 
de la raion.

Și peste toate, două sate 
din comună nu au încă școli 
ca lumea. Cei din Văleni cer 
să li se facă școală. Și Lazăr 
le dă dreptate: un sat 
'școală e ca o casă fără 
stre.

Comunistul Gheorghe 
ciu vine din Văleni :

— Secretare, cînd ridicăm 
școala ?... Om pune și noi 
mina...

Același lucru î l-a spus și 
moș Anton cînd s-a întîlnit 
:u el la cooperativă :

— Șepte zeci am, tov. se
cretar și tare aș vrea să a- 
jung ziua să văz cu ochii 
mei o școală adevărată în 
Văleni... Cu treizeci de ani 
in urmă cînd aveam copii 
mici, stăpînirea de atunci ne 
spunea : „dați bani și vă fa
cem școală“. Aș, de unsle, 
ne-au mîncat banii și noi 
am rămas să batem din 
buze. Dar astăzi... de ce nu
mai în Mărăscu să fie 
școală ? Noi ce sîntem ?... 
Dacă n-am avut eu parte de 
ea barem băieții ăștia să n- 
vețe, să aibă parte de o 
școală adevărată.

Secretarului îi strălucesc 
ochii de bucurie. Vor oame
nii școală. Asta-i bine. în
seamnă c-o să pună mîna 
și-or face. Copiii din Văleni 
vor învăța într-o școală „ca 
lumea“ — vorba lui moș An
ton — nu în niște odăi 
strimte ca pînă acum. Nici 
nu se poate ceva mai bun.

— Bădie Anton, să înce
pem — zice cu însuflețire 
Lazăr. Te prinzi să-i dai o 
mînă de ajutor tovarășului 
Herciu și să mobilizați oa
menii din sat ?... Atunci e 
bine...

împreună cu un inginer 
de la raion, Andrei Lazăr, 
de meserie muncitor con- . 
structor, a făcut planul școlii: > 
săii de clasă, camera pionie- J 
rului, cancelarie... Oamenii, <7 
bătrîni și tineri cară de zor \

fără 
fere-

Her-

prundiș, fac cărămizi, cio
plesc bîrne...

„Acum spun și eu — gîn- 
dește moș Anton, Vălenii vor 
avea în curînd o școală ade
vărată..."

Alergătură cîtă vrei. Căru
țele trimise după prundiș la 
Șiret nu fac față. Aleargă 
după mașini, după aprobări 
Ia raion. In planul școlii au 
survenit unele schimbări. 
Altă alergătură. Dar buge
tul !... In sfîrșit a sosit și bu
getul și toate celelalte au 
fost rezolvate. S-ar părea 
că Andrei Lazăr e mai liniș
tit. Dar nu-i așa. în mintea 
lui încolțesc planuri noi. 
Discută cu directorul școlii 
de 7 ani de la centru! co
munei, cu tovarășul Bușea. 
Inimosul director e și el fră- 
mintat. Ce facem cu Sohodo- 
rul ?... Satul acesta n-are 
încă nici el școală...

★

E iară toamnă. Ca și în 
urmă cu un an, cînd a fost 
inaugurată școala din Mără
scu, zilele sînt frumoase, cu 
soare.

Andrei Lazăr vine în So- 
hodor. Ii cheamă pe oameni 
la lucru. La început cetățe
nii Sohodorului se lasă cam 
greu.

— Puterea obișnuinței — 
își zice pentru a nu știu cîta 
oară Lazăr. Strat moșierul a 
fost alungat, primarul Cișcă, 
— chiaburul, de asemenea, 
dar împotriva ideilor pe care 
aceștia le-au strecurat în 
mintea oamenilor trebuie 
dusă încă multă, multă mun
că. Și asta o fac comuniștii. 
Iar alături de ei utemiștii 
luptă cu rămășițele trecutu
lui, cu vechile obiceiuri. Și 
ca întotdeauna noul în
vinge...

Un nou plan de școală: 
săli de clasă, camera pionie
rilor, cancelaria,
dor și Văleni — sate 
raionul 
prundiș,

S-au 
înainte:
în comună se ridică 
școli noi.

MILU BURAN

La Soho- 
din 

Bacău — se cară 
scîndură, bîrne... 

făcut pași serioși 
s-a turnat fundația, 

două

Q

A

Realiză ri
Sunase de mult pentru masă. 

Totuși în atelier lucrul era în toi. 
Cînd știi că vecinul ți-o ia îna
inte, îți este greu să părăsești 
lucrul pînă n-a plecat și el. Fran- 
cisc Vadaș și losif Băbuț au dus 
o apriga lupta pe ogoare pentru 
întîietate. Fiecare dintre ei voia 
să fie înaintea celuilalt. Pînă la 
urmă însă au trebuit să se mul
țumească cu un rezultat egal. Au 
realizat amîndoi aceleași pro
cente peste' pian. Amîndoi sînt 
tineri și la lei de harnici !

întrecerea pornită pe ogoare 
continuă acum în atelier. Fiecare 
se străduiește să facă reparații 
cît mai bune și să le termine 
repede...

★

La stațiunea de mașini și .trac
toare din Marghita, regiunea 
Oradea, tractoarele au fost re-1 
trase de pe teren tîrziu, abia pe 
la si'îrșitul lui decembrie. Timpul 
favorabil a permis tinerilor meca
nizatori să execute în continuare 
arături adînci pe ogoarele gospo
dăriilor colective și ale întovără
șirilor agricole deservite. Din pri
cina aceasta și pregătirile trac
toarelor și mașinilor agricole 
pentru campania de primăvară 
au început mai tîrziu.

Acțiunea de pregătire a între
gului parc de mașini și tractoare 
pentru bătălia recoltelor viitoare 
a fost însă organizată temeinic. 
Astfel, tractoarele ce necesitau 
reparații canitale au fost trimise 
din vreme la centrul mecanic, 
așa că acum cea mai mare parte 
din ele sînt. gata reparate. Pen
tru revizuirea și repararea celor
lalte tractoare și mașini agricole, 
munca a fost organizată după 
metoda sovietică de reparații pe 
ansamble și subansamble. De a- 
semenea, pentru a asigura o 
continuitate a muncii de reparații 
fără gîtuiri, în unele sectoare de 
lucru care puteau să execute di
ferite piese necesare reparațiilor 
— ca strungăria, fierăria etc. — 
a fost asigurată munca în schim
buri. Totodată, pentru executarea 
unor lucrări de calitate, condu
cerea stațiunii a ales ca respon
sabili ai posturilor de lucru me
canizatori pricepuți și bine pre
gătiți din punct de vedere pro
fesional.

In lupta pentru terminarea re
parațiilor în timp cît mai scurt

ie pot fi
și pentru executarea lor la un ni
vel cît mai ridicat, tineretul din 
stațiune aduce o însemnată con
tribuție. Mulți tineri ocupă pos 
turi de răspundere în acțiunea de 
reparare a tractoarelor și mași
nilor agricole. Emeric Bako și 
Alexandru Szabo, de pildă, sînt 
mecanici de sector, iar mulți alții 
— Ioan Pontea, Carol Szabo, 
Francisc Vadaș etc. — sînt res
ponsabili la posturile de lucru. 
La unele posturi importante, cum 
ar fi cel de reparat pompele de 
injecție sau cel de la ambielaje, 
trebuie să lucreze mecanizatori 
cu o calificare ridicată, buni cu
noscători ai meseriei. Tinerii 
Emeric Kiss, Ștefan Szilagyi și 
Andrei Borși au dovedit că și-au 
însușit o asemenea calificare.

Tractoriștii de la S.M.T. Mar
ghita muncesc cu multă rîvnă 
pentru a asigura buna desfășu
rare a pregătirilor campaniei a- 
gricole de primăvară. Normele 
de muncă depășite zi de zi cît 
și faptul că mulți dintre ei sînt 
fruntași la reparații, dovedesc 
limpede aceasta. Utemiștii Nico- 
lae Silaghi, Aurel Chiș, Adal- 
bert Horwath, Teodor Bulișca, Io- 
zif Babuț și mulți alții se dove
desc cei mai harnici dintre me
canizatori, fiind mereu în frunte 
la reparații.

Strădania tinerilor mecaniza
tori este rodnică. Pînă acum cî- 
tăva vreme, în stațiune au fost 
reparate peste 50 la sută din 
tractoare, iar altele sînt în curs 
de reparație. De asemenea, au 
fost reparate complect semănă- 
torile, discuitoarele, grapele ste
late și cu colți, cultivatoarele și 
mai bine de 50 la sută din plu
guri.

Fără ’ndoială că mecanizatorii 
de la S.M.T. Marghita aduc o 
contribuție însemnată la grăbirea 
reparațiilor. Această contribuție 
nu este însă pe măsura forțelor 
existente în stațiune, este sub 
posibilitățile tineretului. In activi
tatea tineretului în domeniul re
parațiilor mai există încă o sea
mă de lipsuri. Mai sînt unii me
canizatori tineri — ca Păcală 
Grațian, Alexandru Valko, Petru

mai mari
Szilagyi, Traian Tanca etc. — 
care întîrzie uneori de la lucru, iar 
alteori își pierd vremea prin a- 
telier. De asemenea, în alte 
locuri — cum este de pildă la 
demontarea tractoarelor — s 
face simțită cîteodată lipsa de or 
ganizare a muncii.

Toate aceste lipsuri — cît 
altele care mai frînează mun 
tineretului ia reparații —- se d 
toresc, într-o mare măsură, 
bei preocupări a comitetului 
ganizației de bază U.T.M. 
stațiune pentru aceste pre 
me. Ținînd seama de faptul1 
tinerii mecanizatori sînt ir' 
Sați în desfășurarea repar?”’ 
și executarea lor în cît maif1® 
condițiuni, comitetul organ10 
de bază U.T.M. (secretar F®1 
Sarea) a făcut prea puț; lu‘ 
cruri pentru a antrena și î.‘ . 
pe tineri în acțiunea de p .ir® 
a întregului parc de m11 
tractoare pentru bătălia10?®! 
lor viitoare. Faptul că aj'aUț 
Ioan Pontea, Alexandru3.00 
ceilalți membri ai comit™ 
ganizației de bază U^.-, s.inI 
fruntași în muncă, <otitutna
astfel un exemplu vreri; cle Llr’ 
mat pentru ceilalți iii nieca- 
nizatori, nu este deaju; y1 ’J!11’ 
dul mecanizatorilor sAmt-e JlP‘ 
sa unei munci politi^ducauye. 
Comitetul organizat ,a
U.T.M. nu s-a ngr să P'fu' 
larizeze la gazeta * peretf 
la panoul de onoa expe,eni 
posturilor și mecara^orî*'r^ca;^ 
au ob{inut realiză ^TJinâ.aspe. t 
reparații cît și peei fr^tsși 
muncă De aseme«.5ornitetu‘ 
organizației de b3 .nu
făcut totul pentr 3 olos'’ ln a' 
ceastă perioadă/xrnența însu
șită în campani dr reparații din 
anul trecut. ALK a ,®îis,tat ,n 
stațiune un po- d® con'
trol care a dai’1 aJu^rt.cl® ,®ea’ 
mă la sporir^ontribut,el..tne- 
retului la r7ta reparațiilor. 
Sînt și acum\statiun® ®°ndit11 
care cer reîr ,ar®a Post”’ul u' 
temist de o“0“, ■ . ,

Cu cîtva,mP„ >" urrnă' ,ntr-° 
adunare siicala- t,nerU ™ecan‘' 
zatori s-f angajat Ș3. termine 
reparațiil’nainte de 
rie. In *st scop, ei 
să dep?asca mereu viteza zii- 
nică pdficată și să.............
două ^toare pe 
unul jumătate, 
placarea. Acest

20 februa- 
au hotărît

§ Directivele celui de-al Il-lea Congres al P.M.R. trasează sar- 8 
| cini importante muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor care 2 
8 lucrează în domeniul mecanizării agriculturii. §
§ In fotografie: Ion Enea controlor de calitate de la I. M. S. 8 
| Roman verifică calitatea pistoanelor de tractor executate de g 
8 Maria Elena.
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ELEVII SE DEPRIND.
CU MUNCA PRACTICA

Tovarășul director de la Școa
la medie mixtă de 10 ani nr. 1 
din Mediaș ne-a rugat foarte 
mult să ntf scrim încă despre ini
țiativa școlii de a înființa cercuri 
de electricitate, lăcătușerie, tîm- 
p’.ărie, cizmărie etc. pentru elevi. 
Nu pentru că nu ar dori ca ini
țiativa lor să se extindă și în 
alte școli, ci numai pentru faptul 
că dorește foarte mult să se vor
bească despre aceste lucruri la 
sfîrșitul anului, cînd toate proiec
tele vor deveni fapte.

E drept, multe lucruri în le
gătură cu aceste cercuri sînt doar 
proiecte, dar sînt și fapte despre 
care se poate vorbi și acum, 
fapte care vor îndemna și alte 
școli să-i ajute în acest fel pe 
elevi să-și însușească cu mai 
multă ușurință cunoștințele de 
fizică, chimie și matematică. Iată 
de ce noi vom povesti cîte ceva 
din activitatea cercurilor practice 
din această școală.

Cercurile aujuat ființă de pu
țină vreme, 
activitatea 
fost aduse 
mașini și

Adunarea generală a Societății de Științe 
Istorice și

Duminică a avut loc adunarea 
generală a Societății de Științe 
Istorice și Filologice la Care au 
participat delegați ai celor 27 fi
liale ale acestei societăți — ca
dre didactice din nvățămîntul 
superior și mediu, cercetători 
științifici din domeniul istoriei, 
filologiei, folclorului.

Ședința a fost prezidată de a- 
cad. prof. P. Constăntinescu- 
Iași, președintele Societății, care 
în .cuvîntul de deschidere a sub
liniat sarcinile ce revin mem
brilor Societății în lumina docu-

Filologice
menielor celui de al 2-lea Con
gres al P.M.R.

Conf. univ. V. Maciu, secreta
rul general a! Societății de Știin
țe Istorice și Filologice, a prezen
tat apoi darea de seamă asupra 
activității Societății pe anii 
1954-1955, după care au urmat 
discuții.

In aceeași ședință a fost ales 
noul consiliu de conducere al 
Societății format din 50 de mem
bri în frunte cu academicienii P. 
Constantinescu-Iași, lorgu Ior
dan, Al. Graur, și alții.

Renumitele uzine din 
Moscova, „Z.I.S.”, au 
scos prototipul unui 
nou autobus : „Z.I.S.- 
127“, autobus destinat 
traficului între orașe 
pe distanțe mari. Ei 
poate străbate 600 km. 
fără să se aprovizio
neze cu combustibil, 
avlnd un consum de 
40 litri la suta de ki
lometri. Autobusul este 
echipat cu un 
Diesel 
80 cai putere, care îi 
permite o viteză me
die de 80 km/oră.

Construcția autobusului 
sigură călătorilor un confort 
maxim. Excelenta izolare ter
mică permite iarna menține
rea unei temperaturi con 
stante de 18° cu ajutorul unui

motor
de 6 cilindri,

„ZIS 12 7“

a-
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Cartea tînărului scriitor Dorel Dorian 
„N-au înflorit încă merii“ este o carte tine
rească, entuziastă, romantică.

Romantismul ei constă în trăirea paralelă 
cu prezentul a anticipării viitorului în care 
se profilează împlinirea marilor idealuri co
lective ca și individuale, în trăirea la marea 
temperatură a prezentului prin valorificarea 
tuturor acelor resurse care, in ciuda unor 
greutăți actuale, dau scop înalt vieții, ii 
dau frumusețe, gingășie, duioșie. Asemenea 
resurse există din belșug chiar pe un șan
tier sau poate mai ales pe un șantier al con
struirii socialismului și Dorel Dorian a știut 
să le vadă și să le ofere cu dărnicie și bu
curie cititorilor.

In paginile sale abundă entuziasmul crea
tor, tineresc, avînturile generoase, gesturile 
pline de abnegație, iar tinerii lui care durea
ză în condiții grele termocentrala, nu sînt 
scutiți de ceea ce aparține cu precădere 
vîrstei lor : lirismul primelor iubiri, ăl 
prieteniilor luminoase, al extazului în fața 
naturii. In legătură cu aceasta ni se pare 
interesant a face o anumită observație. Pe 
șantierul acesta există mulți, surprinzători 
de mulți poeți. Dorel Dorian nu-i „denunță“ 
pe toți, dar noi sîntem îndreptățiți în bă
nuiala noastră. Este firesc ca tinerii ce fău
resc cu mîinile lor frumosul inegalabil al vie 
ții de mîine să cînte acest frumos, descifrîn 
du-1 în semnele prevestitoare, care se află 
din belșug în ambianța „șantieristă". De a- 
ceea, Anton Cluceru care, în perspectiva vii
torului, numește cantina unde se țin reu
niunile „sală de marmoră“, cîntă în versuri 
merii ce n-au înflorit încă, dar ai căror mu
guri zîmbesc către soare spre a fi „mfine-n 
floare“, înțelegînd prin meri și omul nou 
și tot ceea ce se clădește azi pentru a des
făta din plin mai tîrziu viața. Poezii scrie 
și, să nu spuneți la nimeni, vă rog, Călin 
secretarul de partid, poezii alcătuiește în 
grabă și Petroiân și alții. Nu putem ști 
dacă, la o eventuală cercetare s-ar găsi 
versuri originale in toate cuierele tinerilor, 
dar sîntem convinși că se vor afla negreșit 
asemenea încercări literare, realizate sau nu
mai în fază intențională, în fiecare inimă 
de constructor.

Romantismul lui Dorel Dorian nu exclu
de plimbările pe clar de lună și suspinele 
de amor, dar își trage seva în primul rînd 
din munca eroică Tinerii constructori se 
angajează în mod voluntar la această mun
că grea, lucrînd de pildă pe ploaie, la 40 
de metri înălțime agațați de centuri de si-

♦) DOREL DORIAN: „N-au înflorit 
încă merii" — schite, Editura Tineretului 
1955.

„Scînteia tineretului“ j șc
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radiator cu apă caldă din 
circuitul de răcire al motoru
lui. Scaunele pentru pasageri 
au spătarul și perna reglabile 
permiț-nd orice poziție, de la 
ședere pînă la dormit. In a- 
fară de iluminatul general,

fiecare loc are lampă proprie. 
Compartimentele pentru ba
gaje (care pot cuprinde 40 de 
valize) sinf așezate in par
tea de jos a autobusului, sub 
podea, permițînd o utilizare 
foarte rațională a spațiului.

repare cîte 
în loc de 

cît prevede 
lucru este cu 

totu' posibil. Hărnicia și rîvna 
tineor mecanizatori chezășuiesc 
aceta. Este necesar însă ca co- 
mjtul organizației 
țjM. din stațiune să se preo- 
C1e în mai mare măsură de an
ularea tineretului la reparații, 
f munca lui. De asemenea, co
tețul este dator să intensifice 

unea politică în rîndul tinerilor 
recanizatori, să popularizeze larg 
e fruntași și experiența lor însu- 
ețind astfel întregul tineret să 
articipe cu toate forțele la buna 
esfășurare 
;e mașini 
:ampaniile 
:esta.

zi,

de bază

a pregătirii parcului 
și tractoare pentru 
agricole din anul a-

IOSIF POPA
corespondentul „Scînteii 

tineretului“ pentru regiunea | 
Oradea I

Ele își desfășoară 
în ateliere. Aici au 

numeroase aparate, 
unelte, j 

voltmetri, aparate de măsurat, 
foarfeci universale, 
pentru măsurat, termometre, chei, 
ciocane, freze, menghine. La 
cercuri elevii învață să le mînu
iască și Cu ajutorul lor se con
struiesc diferite alte aparate și 
obiecte.

Toate aceste aparate, mașini și 
unelte, elevii le-au primit în dar 
de la muncitorii întreprinderii 
„Partizanul Roșu“ din Mediaș 
care patronează școala și de la 
alte întreprinderi. Aceasta nu în
seamnă că totul este gata. In 
sălile în care își desfășoară acti
vitatea cercurile, încă se fac une
le amenajări. Părinții își aduc și 
ei din plin contribuția la buna 
desfășurare a activității cercu
rilor ajutînd la amenajarea și 
înzestrarea lor cu cele necesare.

Fiecare cerc este condus de 
un maistru care-și sacrifică cu 
drag din timpul său pentru a-i 
deprinde pe elevi cu munca prac
tică. De fiecare cerc răspunde un 
profesor care asistă la orele 
practice de atelier. împreună cu 
profesorii, maiștrii întocmesc pla
nul activității cercului.

Cine sînt membrii acestor 
I cercuri ? Bineînțeles, elevii cei 
i mai buni la învățătură. Fiecare

ărnpermetri,

dispozitive

elev știe că e o cinste să fii 
membru al unui cerc. Și dacă în 
cursul săptămînii elevul a răs
puns insuficient la o materie, în 
săptămîna respectivă acesta nu 
are voie să participe la activita
tea cercului. Cui îi vine ușor să 
renunțe la o activitate intere
santă și plăcută ? Și cum acest 
procedeu a devenit o lege a 
cercurilor, din ce în ce mai mulți 
elevi se străduiesc să obțină ca
lificative bune.

Fiecare elev s-a înscris în cer
cul în care a dorit mai mult, care 
l-a atras. Cercul de electricitate, 
de pildă, are cei mai mulți mem
bri. In acest cerc ei au învățat 
regulile protecției muncii pe care 
trebuie să le respecte electricienii, 
practica bobinării și altele. In vii
tor vor construi un aparat de ra
dio, vor lucra scheme pentru so
nerii electrice și numeroase apa
rate pentru laboratorul de fizică.

Elevilor din clasa Vi-a li se 
spune în școală „băieți de ac
țiune“. Majoritatea dintre ei fac 
parte din cercul de lăcătușerie. 
In atelierele care le-au fost puse 
la dispoziție existau 
menghine. Numărul 
cercului era mult mai 
trebuiau să lucreze pe rînd, pier- 
zîndu-se mult din timpul de 
muncă. Membrii cercului au ho
tărît să strîngă fier vechi, să-l 
topească la întreprinderea „Parti
zanul Roșu“ și să facă din el 
mai multe menghine.

Și în acest cerc elevii lucrează 
pentru înzestrarea școlii, con
fecționează diferite corpuri geo
metrice, fac balamale și alte pie
se. Ei se deprind să mînuiască 
ciocane, clești, pile, chei, șublere, 
să lucreze la freză și alezoare.

Urmîndu-le exemplul, membrii 
cercului de tîmplărie au început 
să confecționeze suporturi .pentru 
eprubete. rame pentru, tablouri.

Membrii cercurilor practice din 
Școala medie mixtă nr. 1 din 
Mediaș sînt încă la începutul ac
tivității. In mai însă, la expozi
ția pe care o vor organiza, vor 
expune cu siguranță multe obiec
te reușite, confecționate în ca
drul cercurilor practice.

Și cine știe cîți din acești elevi 
— astăzi simpli membri într-un 
cerc practic — nu-și vor alege 
ca profesiune tocmai pe aceea 
care au început s-o învețe îri cerc.

M. DOBRESCU

doar 3-4 
membrilor 

mare și

POEZIA VIETH PE MARILE ȘANTIERE •>
guranță pentru fixarea legăturilor t__ !
cazan. In această muncă Stela Drojan, do
vedește un optimism și o perseverență mo
lipsitoare, iar veșnica ei replică „afară-i 
soare, viață, cîntă cocoșii", caipătă o putere 
aproape magică de mobilizare a tinerilor la 
fapte, de a goni descurajarea în fața greu
tăților.

Este un romantism care are marea ca 
litate de a nu degenera nici o clipă în idi
lism, în estomparea conflictelor și aspectelor 
negative. Pe tînărul scriitor îl caracterizea
ză în acest volum îndrăzneala în atacarea ce
lor mai dificile probleme de viață : în numele 
dragostei pentru eroii povestirilor sale lo
vește el în purtătorii moralei burgheze, îi 
ajută să se scuture de influențele nefaste pe 
cei căzuți vremelnic în greșeală. In afară de 
fruntași în muncă, de prieteni, de îndrăgos
tiți, pe șantier există oameni imorali, hoți și 
șefi abuzivi, bîrfitori, huligani. Curajul auto
rului rezidă însă în primul rînd în aceea că 
nu se mulțumește a semnala putregaiul, că 
arată cum este el învins de forța atotputer 
nică a noului. Am putea spune că Dorel 
Dorian are un temeinic simț al dialecticii 
interioare a vieții pe baza căruia rezolvă 
conflictele descrise în schițele sale. Gherghi- 
țan ar vrea s-o concedieze pe Sonia David 
fiindcă .. nu corespunde, adică nu e de a- 
cord să facă „ore suplimentare“ acasă la 
șefi, dar tinerii întreprind o acțiune și So 
nia rămîne pe șantier. Viața îi învață pe 
tineri să rezolve cele mai spinoase și com
plicate probleme. Alexan care îmbătrînindu 
și singur sufletul s-a înstrăinat de soția lui, 
refuzîndu-i orice dovadă de gingășie și dră
gălășenie de care inima ei era însetată, sim
te pe șantier, văzînd frumusețea dragostei 
celorlalți tineri, „a treia durere“ și-și apropie 
din nou nevasta. Samsîr care e un bețiv și 
un scandalagiu, e recîștigat de tovarăși, de 
secretarul de partid și pornește pe un făgaș 
nou. 
rate 
mînt 
tive.
beției, nu-1 lasă să cadă, îl ajută și îi dau 
ceea ce e mai prețios : încrederea în el, pe 
care răuvoitorii au încercat să i-o dărîme.

Petruț va deveni inginer naval și tova 
rășii îi dau întîlnire în această calitate în 
port în anul 1970.

Toate acestea nu ne permit să-i iertăm 
însă autorului rezolvările didacticiste, facile 
a conflictelor, cum se întîmplă în „Ei vezi? 
Asta-i“ unde ni se povestesc frămîntările 
unui delegat la o conferință de U.T.M. care 
șovăie să ia cuvîntul, pentru ca pînă la ur
mă să se înscrie la discuții fără a ni se

Petruț Nicorean a încercat de nenumă 
ori să intre la un institut de învăță- 
superior și n a reușit din diferite mo- 
Tovarășii nu-1 abandonează în ghiarele

și ce are de gînd săunui lămuri de ce a făcut-o
spună.

Pomeneam mai sus 
partid îndrăgostit și care scrie versuri. Cre
dem că această apariție nu e întîmplătoa- 
re în volum. Anume : ni se pare că ceea ce 
aduce nou Dorel Dorian în povestirile lui 
este preocuparea de a-i descrie pe comuniști 
în acțiunea vie de educație a tinerilor, de 
a-i descrie nu ca pe niște profesori, ci ca 
pe niște prieteni mai mari, apropiați de ti
neri, buni sfătuitori și în care aceștia, toc
mai fiindcă sînt întîmpinați cu căldură 
șl înțelegere, au o încredere nemărginită. 
Comunistul care apare în aceste schițe nu 
este, ca să spunem așa, un membru de par
tid oarecare, ci unul care are sarcina să 
muncească cu tinerii și de aceea se strădu
iește să gîndească și acționează tinerește, 
folosește metode tinerești de muncă, iar în 
acest proces leapădă parcă și el o parie din 
anii care au trecut peste umerii săi. Departe 
de a emite sentințe, de a da soluții gata 
pentru probleme, secretarul de partid Călin, 
de pildă, face în așa fel îneît să trezească 
în mințile și în sufletele tinerilor frămîn
tările creatoare care să poarte năzuințele 
lor către limanul dorit. Cu tact psihologic 
știe Călin s-o îndîrjească pe Sonia în așa 
fel îneît ea însăși să aleagă drumul mai greu 
al convingerii secretarului de U.T.M. că a 
greșit, în loc să aban
doneze îndrumarea e- 
chipei de dansuri na
ționale, cum era gata 
să facă în primul mo
ment.

Dar partidul nu-și 
face simțită prezența 
în aceste schițe numai 
sub chipul comuniști
lor sau al secretaru
lui de partid, ci prin 
tot ce e viu și înaintat în ambianța șantie- re și, tot în acest timp, pricep „fotbaliștii1 
rului. E semnificativă în acest sens schița "" r-“‘ -----j- -a —
„Ce mi e mai drag“ în care un bătrînel, so
licitat să spună cine îi e mai drag, pome
nește despre mai mulți oameni care au însă 
o trăsătură comună : sînt membri de partid 
sau acționează ca niște comuniști. Cu alte 
cuvinte tot ce e bun și frumos e legat de 
partid, de numele de comunist. Această im
presie se degajă din toate schițele și își gă
sește o sintetizare superioară în „Referatul“ 
unde eroul, care trebuie să întocmească un 
referat despre realizările regimului democrat 
popular, înțelege că toate faptele din jurul 
iui reprezintă chiar acele realizări pe care 
vroia să le afle dintr-o colecție de ziare.

Urmărind transformările care se petrec în 
oameni, tînărul scriitor notează: „...în a- 
semenea împrejurări, ceea ce e caracteristic 
nu se întîmplă în afara oamenilor, în mun
ca propriu zisă, ci înăuntrul lor". Arta lui 
constă în priceperea de a lumina ecranul

de un secretar de

Cronica

Atunci însă cînd abuzează cu facilitate de 
acest procedeu, tînărul scriitor dă greș. Pir- 
ghia pe care el o folosește nu poate să-și în 
deplinească rolul revelator dacă punctul de 
aplicație al forței nu este destul de solid, 
este ales la întîmplare, dacă faptul divers 
cules din viață nu este transfigurat în mod 
artistic încărcîndu-se de o bogată expresivi
tate.

Este bine ales pretextul zvonului unei ins
pecții „de sus“ pentru a se dovedi că, pe 
șantier, fiecare se socotește „de sus“ atunci 
cînd e vorba de treburile de interes obștesc, 
dar afirmația că presupușii inspectori „au 
făcut minuni“ chiar meșteșugit făcute, nu 
convinge dacă nu se arată cititorilor ce a- 
nume au realizai aceștia și cum.

Așa se petrec lucrurile și în schița „Inti
mități” unde pe parcursul a cinci pagini, în 

tînărului timp de cinci luni un bătrin inginer își

sufletesc al eroilor săi, arătînd cun se îm
bină acolo preocupările aparent cele iai deo
sebite și chiar contradictorii, legate nsă în 
ultimă instanță de scopul suprem 1 fău
ririi termocentralei. Autorul pătrune nu 
brutal, direct, zgomotos în intimitatersufle- 
tească a eroilor, ci discret, uneori p oco
lite, dar sigur. Tehnica folosită cu >recă- 
dere de Dorel Dorian, chiar dacă nu» în
tru totu! originală, e foarte potrivită f ca
zul de față. El se folosește, am spun, de 
o pîrghie și, aplicînd forța într-un anmit 
punct, ridică, oarecum indirect, paravnul 
care ascunde întreaga semnificație a fătu
lui.

O femeie așteaptă la capătul unui podee 
duce spre șantier, cu un coș în mînă. V»a 
să vîndă ghiocei, dar unii au sfătuit-o său 
caute de drum căci „ei (constructorii, n.r. 
îs buni doar de muncă, de bătăi, de scanda 
luri... Du-le țuică 1 Să vezi atunci vînzare" 
Iată însă că se apropie o pereche. După ce 
descrie cu înțelegere șovăielile f “ ' ' 
care nu știe cum să-i ofere fetei florile, au- schimbă concepțiile înapoiate pe baza unor
torul încheie cu instantaneul cumpărării t , . . ., . , ... „ .ghioceilor. Un act derizoriu care are însă sfaturl primite de la diverși activiști și und
puterea de a dezvălui sensibilitatea acelor reiese că bătrînul inginer interpretează cu o
„băieți în salopetă albastră, obosiți de mun
că" dar nu străini de dragoste, de admira
rea naturii, de tot ce e mai frumos în om.

Alt exemplu. Pe terenul improvizat de fot
bal al șantierului are 
loc un meci greu în
tre băieții de la „Mon
taj“ și cei de la „Con
strucție“. Aparent un 
meci oarecare. în 
cursul desfășurării 
meciului se dezvăluie 
însă neînțelegerile e- 
xistente între munci
torii celor două uni
tăți aflate în întrece- 

.........., i“ 
că, de fapt, n-au nimic de împărțit, că am
bele tabere au partea lor de vină în defec
țiunile ivite în producție, că numai sprijinul 
reciproc este singura soluție pentru îmbu
nătățirea muncii ambelor „echipe“.

Cu ajutorul acestui procedeu autorul 
scoate la iveală marea frumusețe morală a 
tinerilor muncitori ca și a vîrstnicilor, oa
meni simpli, cu carte puțină, care au însă 
o mare experiență de viață, au complicațiile 
lor sufletești ale căror rădăcini nu se afir
mă Ia prima vedere. Moș Vancea, un mun
citor destoinic, e. „certat la cuțite" cu noul 
director adjunct. E deajuns însă ca cineva 
să încerce, chipurile, a-i cînta în strună 
lui moș Vancea, ponegrindu-1 pe director, 
pentru a fi repede pus la punct de acesta. 
Ni se arată astfel două caractere, care, dat 
fiind constituția lor. riu pot să nu se cioc
nească în anumite împrejurări, dar și doi oa
meni drepți care nu pot să nu recunoască 
cinstit meritele mari ale fiecăruia din ei.

i t e r a r â

naivitate dezarmantă faptele’ cele mai evi
dente ale vieții pentru a putea ajunge, nu 
mai cînd vrea autorul, la concluzia planifi
cată. Nu mai vorbim de repetiții, de aborda
rea din același unghi a conflictului cum se 
ntîmplă de pildă și în „Cearta“ și în „Meci 
preu 1-1“. Or, lăsîndu-ne furați de dome- 
tiul comparației de mai sus, trebuie să în 
trebăm : dacă numai în fizică există trei ge- 
iuri de pîrghii, cîte n-ar putea fi folosite în 
literatură ?

Merită să insistăm asupra umorului care 
abundă în proza lui Dorel Dorian, acel u- 
mor băețesc cules din însăși „folclorul" de 
pe șantier, umor ce exteriorizează, de pildă, 
încurcătura în care se află un flăcău cînd 
trebuie să trateze probleme „delicate“ 
suflet, precum și prospețimea vioiciunii 
silite a tinerilor.

— „Antoane, reveni băiatul 
îmi place c nd scrii tu poezii.

Anton, nebănuind un nou 
foarte liniștit și măgulit:

— De ce ?
— Fiindcă atunci ne lași să
Bineînțeles că autorul ar trebui să renunțe 

la belșugul de umor forțat, ironizarea de 
pe poziții veșnic părintești a slăbiciunilor 
tinereții „așa e cînd ai douăzeci de ani“ sau 
alte glume de genul acesta. Tot aici socotim 
necesar să atragem atenția asupra limbaju
lui sărăcăcios folosit în volum, asupra lim-

tuciuriu,

de 
ne-

mie

atac, întrebă

dormim“.

bajului voit popular pe care îl pune cu 
găcie în gura unora dintre eroi, asupra folo- f 
sirii adesea sîcîitoare a unor neologisme: {• 
„riscant", „favoare“ etc. în momentele cele l 
mai puțin potrivite. Dacă tînărul scriitor va ( 
renunța de asemenea la anumite dulcegării [ 
așa zis romantice, dar de fapt destul de bu- j. 
levardiere, la sistemul de a construi propo- f 
zițiuni neterminate sau eliptice pentru a lăsa {• 
să se bănuiască cam ce gîndește eroul, cînd j! 
de fapt se pare că nici autorul nu știe acea- I 
sta, credem 
sului său.

Am lăsat 
mă tocmai 
mare importanță. Este vorba de faptul 
găsim explicația succesului de care se bu
cură acest prim volum al lui Dorel Dorian, 
în afară de talentul și justa lui orientare 
ideologică, în cunoașterea profundă a mate
rialului de bază folosit, în cunoașterea în
deaproape a șantierului și oamenilor săi, în 
dubla lui participare la lupta lor, în calitate 
de inginer la construcția termocentralei și de 
activist-soriitor. Pentru autor volumul său 
nu este numai un ajutor, o lecție de viața 
dată tineretului în general, ci un ajutor 
dat în special prietenilor săi de pe șantierul 
unde au muncit împreună. Credem că acest 
lucru este pilduitor pentru o pledoarie îm 
potriva profesionalizării timpurii a scriito
rului, pledoarie pentru participarea tînărului 
scriitor la lupta poporului nu numai ca om 
de artă care reflectă realitatea în continua 
ei schimbare, ci și ca unul care contribuie 
concret, într-un loc al său de muncă, la a- 
ceastă schimbare ce se cere reflectată. O a- 
semenea atitudine militantă, constituind în 
același timp o cheie ce deschide 
cu o perspectivă mai bună spre 
nărului scriitor, nu poate decît 
rească greu în balanța cu care se 
reușita operei sale.

Se poate spune că scriind „N-au înflorit 
încă merii", autorul a luat, așa cum spune 
în „Făgăduielile" sale, „greul în piept” 
Iată de ce succesele ca și dibuirile consti 
tuie deopotrivă pentru el un titlu de cinste, 
iată de ce sîntem convinși că, sprijinindu-se 
pe talentul său și pe cunoașterea profundă 
a vieții, Dorel Dorian merge către „înflo
rirea merilor" scrisului său.

B. DUMITRESCU

că va marca un progres al seri-

pentru sfîrșit o anumită proble- 
fiindcă ni se pare de cea mai 

că

un drum 
viață ti
să cîntă- 
determină



1 i I HIHÖ

f

OÖCeOOOÖOOOOCOOOOÖOÖOÖOOOOOOOÖOOOOCÖOOO^j

• 8 Oamenii muncii ? 
continuă să propună« 
candidaci F. D. P. «

«ooooooocxsooouooooooooooaoocoooooooooooooc

In Capitală 
în numai 8 zile:

* 358 candidafi.
* Peste 75.000 cetățeni 

participant! la adunări din
tre care...
* 1.400 cetățeni au luat 

cuvîntul.
In cele 8 zile care au trecut de 

la primele adunări în cadrul că
rora s-au făcut propuneri de can
didați în vederea alegerii depu- 
taților în sfaturile populare, în 
Capitală au fost propuși drept 
candidați ai F.D.P. 358 fruntași 
ai vieții noastre politice și de 
stat, muncitori, ingineri, oameni 
de știință, artă și cultură, gospo
dine, pensionari etc.

Cei peste 75.000 de cetățeni ai 
Capitalei, participanți la adună
rile care au avut loc în întreprin
deri, instituții și cartiere și-au 
exprimat hotărîrea de a contribui 
la victoria în alegeri a Frontului 
Democrației Populare, la înflorirea 
patriei noastre. Aproape 1.400 de 
cetățeni au luat cuvîntul în ca
drul adunărilor, propunînd sau 
susținînd pe candidații propuși. 
In cadrul adunărilor cetățenești 
din ultimele zile au fost propuși 
printre alții Teodor Iordăchescu, 
membru al C.C. al P.M.R., în cir
cumscripția electorală orășe
nească nr. 13, prof. univ. D. Pra- 
porgescu, rectorul Institutului de 
Construcții, în circumscripția 
electorală orășenească nr. 69. 
acad. V. Malinschi, secretar prim 
adjunct al Academiei R.P.R., în 
circumscripția electorală orășe
nească nr. 177, scriitoarea Maria 
Banuș, laureată a Premiului de 
Stat, în circumscripția electorală 
orășenească nr. 35. De asemenea, 
au mai fost propuși președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
Popular al raionului Stalin. Gh. 
Șerban Popa, în circumscripția 
electorală raională nr. 163, mun
citorul Ion Stanciu, unul din 
fruntașii întrecerii socialiste de 
la fabrica de încălțăminte „Kirov“ 
în circumscripția electorală raio
nală nr. 148 și mulți alții.

In adunarea organizată la 
Casa alegătorului din parcul de 
cultură și odihnă „N. Bălcescu“, 
la care au participat peste 200 
locuitori din cartierul Bucureștii 
Noi, a fost propus drept candidat 
în circumscripția orășenească nr. 
388 fierarul Petre Pitulice, frun
taș în întrecerea socialistă de la 
Complexul C.F.R. Grivița Roșie.

Tot în adunări ale cetățenilor 
din diferite cartiere ale Capitalei 
au mai fost propuși artista eme
rită Arta Florescu în circum
scripția electorală raională nr. 7 
și mulți alți oameni ai muncii.

Cu agitatorii pe o stradă din Bacău
In aceste zile sute de echipe 

de agitatori din întreprinderile 
orașului Bacău merg din casă 
în casă pentru a populariza 
alegerile de la 11 martie și 
realizările obținute de sfaturile 
populare pe plan local. Din 
echipele de agitatori fac par
te și un mare număr de tineri.

Cei patru agitatori — comu
nista Mayer Aurica, Boca Eleo- 
nora, t nara repansatoare Lili 
Ciubotaru și strungarul utemist 
Voisei Ion — se opriră pe strada 
Florilor la numărul 54. fe
meie scundă mai în vîrstă, îi 
pofti ospitalieră în casă.

— Tocmai m-apucasem să calc 
niște rufe. Dar cu ce treburi pe 
la noi ?

— Am venit să mai stăm de 
vorbă, să vă spunem unele nou
tăți în legătură cu alegerile, in
terveni agitatoarea Eleonora 
Boca.

— Am auzit că trebuie să veri
ficăm dacă sîntem trecuți pe liste. 
Așa a fost și la alegerile trecute.

— întocmai. E bine să mergșți 
zilele acestea la școala nr. 5 unde 
sînt afișate listele și dacă nu vă 
găsiți numele trebuie să cereți 
să vă treacă pe liste. Ar mai fi 
însă ceva de spus — adăugă to
varășa Mayer Acum cînd mergem 
la alegeri ne întrebăm : „Ce au 
făcut deputății noștri ? Cu ce 
realizări ne prezentăm ?“.

— Unele le mai cunosc, altele 
le-am și văzut, dar nu mă su
păr dacă îmi mai spuneți și dVs. 
cîte ceva — spuse gospodina 
C.laiman Sofia.

— De multe ori cînd mergem 
în oraș — începu a povesti tova
rășa Mayer — observăm că se 
face cîte ceva nou. Uite, chiar 
aici la doi pași, în poarta fabricii 
„Proletarul“, se amenajează un 
local. Acolo se va deschide în cu- 
rînd un nou magazin alimentar 
In ultimii ani, în parcul „Liber
tății“ s-a amenajat teatrul de 
vară pe care îl cunoașteți, cele 6 
autobuze noi au îmbunătățit mult 
circulația în oraș și rețeaua elec
trică pe străzi merge mai bine.

...La despărțire gazda i-a pof
tit pe agitatori s-o mai viziteze și 
cu altă ocazie.

La numărul 48, agitatorii au 
s*at de vorbă cu gospodina Ane- 
ta Popovici.

— Noi s’-ntem de la fabrica 
„Proletarul“ — dădu lămuriri u- 
temistul Ion Voisei și scopul vi
zitei noastre este de a vă face 
cunoscut că la 11 martie vor a- 
vea loc alegerile de deputați.

— Soțul meu e șofer la I.R.C, 
și mi-a spus ceva despre alegeri 
dar nu știam precis cînd se vor 
ține — se grăbi să răspundă gaz
da. Pe ușă își făcu apariția o fe
tiță cu obraji îmbujorați. Văzînd

oaspeți necunoscuți ea se retrase 
repede lîngă mama ei.

— Ți-ai făcut lecțiile de te-ai și 
apucat de joacă ? Așa ne-a fost 
vorba ? o dojeni mama.

Apoi adresîndu se agitatorilor 
continuă : — Am și un băiat. El 
e mai mare. Acum e în clasa a 
VIII-a la liceu și e tare sîrgu- 
incios

— Numai dragoste de învăță
tură să ai, că azi s'nt deschise 
larg porțile oricăror școli — 
vorbi utemista Lili Ciubotaru.

— Asta așa-i. E drept ce grăiți.. 
întări gazda.

— Uite și la noi la fabrică se 
dă mare atenție copiilor. Ați vă
zut creșa și căminul din colțul 
străzii. Acolo își petrec timpul 
85 de copii ai muncitorilor cînd 
părinții lor sînt în producție.

Agitatoarea vorbi apoi mai de
parte despre faptul că sfatul 
popular s-a îngrijit să deschidă 
în oraș un teatru de păpuși, s-au 
făcut solare, spațiile verzi—locuri. 
de recreere pentru copii—s-au mă
rit cu 12.500 m.p., în cadrul in
dustriei locale s-a făcut o fabri
că de bomboane și că organiza
ția economică „23 August“ dă 
produse de 5 ori mai multe față 
de 1950...

In casa muncitorului Sandu 
Iostaf care lucrează la D.C.A. 
grupul de agitatori zăbovi mai 
mult. Aici se găseau mai multe 
persoane. Tovarășul Sandu po
vesti celor prezenți printre altele 
despre viața de mizerie pe care 
a îndurat-o cît a fost slugă la 
moșieri, apoi arătă că e bucuros 
că astăzi copilul său este elev la 
școala profesională de mineri din 
Comănești.

— Noi muncitorii nu mai știm 
ce-i aia șomajul — spuse tova
rășa Boca Eleonora. Uite în ora
șul nostru, pe ruinele unor ma
ghernițe s-au construit în ulti
mii ani fabrica de utilaj petro
lifer, fabrica de confecții și fa
brica „Muncitorul liber“ pentru 
bunuri de larg consum. Sfatul 
popular orășenesc a construit 
de asemenea la Șerbănești un 
mare atelier pentru articole de 
fontă. Cooperativele meșteșugă
rești produc acum de toate.

— Pentru aceste realizări și 
pentru tot ce se face în vederea 
îmbunătățirii traiului nostru tre
buie la 11 martie să ne dăm vo
tul candidatilor F.D.P. — com
plectă agitatoarea Mayer Au
rica.

...Grupul de agitatori se opri 
la casa tov. Haim Adolf, la gos
podina Chiriac Safa și la alte 
case. De abia seara agitatorii se 
despărțiră.

C. ANDREESCU
Corespondentul

„Scînteii tineretului“ pentru 
regiunea Bacău

Pentru șantierele 
cincinalului

Consfătuirea cadrelor didactice
de conducere din

Luni după amiază s-au termi
nat lucrările consfătuirii anuale 
pe țară a cadrelor didactice de 
conducere din învățămîntul su
perior.

La consfătuire au participat : 
conducerea Ministerului Invăță- 
mîntului, cadre didactice de con
ducere ale instituțiilor de învă- 
țămînt superior din întreaga ța 
ră, lucrători din Ministerul învă- 
țămîntului, reprezentanți ai orga
nizațiilor de partid, U.T.M. și 
sindicat din instituțiile de învă- 
țămînt superior, numeroși invi
tați — academicieni, profesori u- 
niversitari, conferențiari universi
tari etc.

In cursul dimineții de Sîmbă- 
tă, prima zi a consfătuirii, acad, 
prof. Ilie Murgulescu, ministrul 
Invățămîntului. a vorbit despre 
„Sarcinile învățămîntului supe
rior cu privire la pregătirea spe
cialiștilor și la ridicarea nivelu
lui științific al cadrelor didac
tice, în lumina Directivelor ce
lui de al 2-lea Congres al 
P.M.R.“.

în continuare, pe marginea ex
punerii prezentate, au avut loc 
discuții la care au luat parte, 
printre alții, Eugen Angelescu, 
membru corespondent al Acade
miei R.P.R. prorector al Univer
sității „C. I. Parhon“, Mihail Le 
venie, rectorul Institutului Agro
nomic din Capitală. F Blassian 
rectorul Institutului tehnic din 
Galați, Constantin Dinculescu. 
membru corespondent al Acade 
miei R.P.R. rectorul Institutului

învățămîntul superior
Politehnic din Capitală, Dimitrie 
Praporgescu, rectorul Institutului 
de construcții din Capitală. Ludo- 
vik Nagy, prorectorul Universi
tății „Bolyai“ din Cluj, Ion 
Creangă, rectorul Universității 
„Al. I. Cuza“ din Iași și alții.

Discuțiile au scos în relief sar
cinile care stau în fața cadrelor 
didactice din învățămîntul supe
rior cu privire la pregătirea de 
specialiști pentru economia țării 
noastre, la ridicarea nivelului 
științific al cadrelor didactice.

In ziua a doua a consfătuirii 
a fost prezentat referatul „Mun
ca educativă în rîndurile studen
ților la Institutul de petrol și 
gaze din Capitală“, ținut de tov. 
Alexandra Sidorovici, rectorul 
Institutului.

A luat apoi cuvîntul tov. C. Io- 
nescu-Bujor, director general al 
Direcției generale a învățămîntu 
lui superior, care a expus refera
tul asupra noului statut tip al 
instituțiilor de învățămînt supe
rior din R.P.R.

în jurul problemelor ridicate de 
cele două expuneri s-au purtat 
numeroase discuții.

Discuțiile la proiectul noului 
statut au continuat și în cursul 
zilei de luni, ultima zi a consfă
tuirii. Pe baza lor va fi definiti
vat proiectul noului statut tip al 
instituțiilor de învățămînt supe 
rior din R.P.R.

Cuvîntul de închidere a consfă
tuirii a fost rostit de acad. prof. 
Ilie Murgulescu. ministrul învă 
țămîntului.

I.F.E.T, Cîmpulung Moldove
nesc, exploatarea forestieră de la 
Pîrîul lui lacob din sectorul Va
lea Putnei. Acest masiv păduros, 
care cu sute de ani în urmă a 
dat lemnul din care a ridicat 
Ștefan cel Mare mînăstirea Put

nei, dă astăzi patriei bușteni 
necesari atîtor șantiere ale nou
lui cincinal.

Oameni pricepuți șl harnici taie 
și transportă astăzi mereu mai 
mulți bușteni folosindu-se de mij
loacele moderne ale mecanizării

lucrărilor forestiere. Aceste mij
loace pătrund din ce în ce mai 
mult în munca tăietorilor de lem
ne. Aparatul fotografic a sur
prins cîteva aspecte de ia acea
stă exploatare forestieră.

însemnări

Transferările la
De curînd au fost publicate 

loturile echipelor de fotbal 
care vor activa în campiona
tul republican pe anul 1956. 
Cu acest prilej a putut fi ob
servată apariția unor 
tineri promovați în 
divizionare și a unor 
care au trecut de la 
lectiv la altul.

Ce s-a realizat ?
In primul rînd se constată 

o omogenizare a 
echipelor divizionare. Faptul 
acesta va avea efect prin aceea 
că nu va mai exista un deze
chilibru de forțe, care a fost 
foarte evident în campionatul 
anului trecut.

Echipele sînt înzestrate acum 
cu jucători care vor face ca 
spiritul combativ să crească 
în fotbalul nostru. La aceasta 
însă va trebui să-și aducă 
aportul experiența îndelungată 
a jucătorilor mai vechi.

Transferările vor avea o in
fluență pozitivă asupra dez
voltării, pe măsura cerințelor, 
a însușirii și perfecționării 
elementelor tehnico-tactice la 
care noi sîntem rămași în 
urmă. Cererile de transferare 
și de legitimare a jucătorilor 
tineri au fost rezolvate în spi
rit echitabil pentru echipele 
din categoria A, ținîndu-se 
seama de profilarea loturilor 
reprezentative ale R.P.R.

împrospătarea efectivelor cu 
elemente tinere va face și mai 
interesant de urmărit disputa
rea campionatului. Locomo
tiva București a primit o 
parte din tinerii și talentații 
componenți ai echipei R.P.R. 
de juniori. Intr-adevăr, echipa 
feroviară, considerată ca o 
echipă de „bătrîni“, se va 
schimba cu totul la față prin 
apariția lui Copil III, Ene II, 
Georgescu, Virgil F Alți com
ponenți ai echipei R.P.R. de 
juniori vor juca astfel: An- 
ghel la Dinamo București, 
Bukosy la C.C.A., Maior, Țîr- 
covnicu și Gref la Pro
gresul București etc. Printre 
transferările mai importante se 
remarcă apariția Iui Cacovea-

jucători 
loturile 
jucători 
un co-

Ioturilor

fotbal
Marin Marcel la C.C.A., 
la Dinamo Bacău, Smă-

nu și 
Hulea 
răndescu și Mateon la Flamu
ra Roșie Arad etc.

Prevederea 
cătorii care 
rea de la un 
prin schimbarea locului 
mur.că, să aibă drept de joc 
numai după un an de la an
gajare, a fost respectată întoc
mai. Astfel, în acest an s-a 
evitat accesul jucătorilor plim
băreți prin colective. Aceștia 
nu urmăreau legitimarea nu
mai din dorința de a întări 
colectivul sportiv, ci o făceau 
din cauza rămășițelor profe
sioniste care mai rezidă încă 
la o minoritate a jucătorilor 
noștri.

Sistemul nou de trecere de 
la un colectiv la altul lichi
dează astfel de încercări și 
pune baza unei judicioase con
figurații a echipelor noastre 
de fotbal în vederea întăririi 
calității fotbalului nostru.

I. N.

deciziei ca ju- 
cer transfera- 

colectiv la altui 
de

:*î
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Luna februarie

["finere uitente Alexandru Gunsberger
Zilele trecute, ziarele au publi

cat următorul comunicat al comi
siei centrale de șah: „La 6 februa
rie va avea loc deschiderea me
ciului pentru titlul de campion 
republican dintre cei trei cîștigă- 
tori ai finalei : cunoscuții maeștri 
Ion Bălanei și Victor Ciocîltea, 
precum și tînărul șahist Alexan
dru Giinsberger".

Alexandru Giinsberger... Cine e 
acest tînăr care aspiră să cuce
rească titlul rîvnit de atîți maeș
tri consacrati ai jocului de șah ?

...Viața șahistă a tînărului Ale
xandru Giinsberger începe foarte 
de timpuriu. (A învățat șahul la 
6 ani).

La 12 ani, atunci cînd mulți 
copii se joacă încă, Giinsberger 
participă pentru prima dată la un 
concurs de șah în cadrul Cupei 
Tineretului Muncitor. A cucerit 
primul loc pe clasă, pe școală și 
de asemenea primul loc în clasa
mentul celor mai buni șahiști șco
lari ai regiunii Timișoara

Drumul spre cucerirea măies
triei șahiste i-a fost deschis însă 
tînărului Giinsberger mai tîrziu, 
la clubul de șah al colectivului 
„Voința" din Timișoara. Aici a 
început, de fapt Giinsberger să 
se inițieze în cunoașterea jocului 
de șah, a regulilor și teoriilor a- 
cestui complicat „joc al minții“. 
Fostul campion al țării, A. Tiro
ler, i-a fost antrenor și îndrumă
tor. Nu mult însă după aceea, 
elevul avea să-și ajungă în mă
iestrie antrenorul.

— îmi amintesc întotdeauna 
cuvintele bătrînului antrenor, 
spune Giinsberger despre anii 
aceia, ai începutului activității 
sale sportive : „Ești încă slab, 
fiule. Ești abia la începutul teh-

nicii. Trebuie să te 
fortifici, să înveți, 
să-ți șlefuiești măies
tria. Succesul necesită 
muncă intensă depusă 
ani și ani de zile“.

In 1953, pentru per
formanțele deosebite 
pe care le-a realizat 
în cadrul optimilor și 
sferturilor de finală 
ale campionatului re
publican, Giinsberger 
primește calificarea de 
jucător de categoria 
I. Și numai cu un an 
mai tîrziu, 
confîrmînd 
sa reală, Giinsberger 
se clasează în semifi
nalele campionatului 
R.P.R. de șah, între- 
cînd vechi și valoroși 
jucători de șah 
țară.

Intr-o zf din 
anului 1954, pe 
Giinsberger din 
sit o scrisoare . adresată lui A- 
lexandru „Dragă tovarășe, te 
invităm să participi la tabăra de 
antrenament a tinerilor șahiști“. 
Și toamna, Alexandru Giinsber
ger a plecat cu bucurie la Po
iana Stalin, în tabără. El își 
pusese mari nădejdi în această 
primă tabără de antrenament din 
viața sa. Și nu s-a înșelat; 
tabăra i-a oferit mult. Aici a 
luat el cunoștință pentru prima 
dată în mod temeinic, de învăță
mintele celei mai înaintate școli 
șahiste din lume, școala șahistă 
sovietică.

Cel mai mare succes l-a obți
nut insă Al. Giinsberger la sfîrși-

In Timișoara
prim plan se situiază parti-

a
Pe .

ciparea sportivilor romîni la 
Vil-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de iarnă de la Cortina D’Am- 
pezzo.

Multipla campioană mondială 
la tenis de masă, maestra eme
rită a sportului, Angelica Rozea- 
nu, va evolua la începutul lunii 
la Paris. Participînd la tradițio
nalele campionate internaționale 
ale Franței, ea va întîlni cele 
mai bune „palete“ feminine din 
lume.

La jumătatea acestei luni ne va 
vizita echipa iugoslavă de bas- 

Zrenianing.
13 februarie 
16 februarie

Spartachiada de iarnă 
a tineretului

în 1954 
valoarea

din

vara
adresa

Timișoara a so-
familiei

în tabără. El își

tul anului trecut în turneul final 
al campionatului R.P.R de șah. A 
fost o luptă curajoasă, dîrză, 
palpitantă, emoționantă.

— Cu cît mai încordată este 
cu atît mai mare 
repurta în ea vic- 
Giinsberger. Nu 

greu în cadrul a- 
Pe „cîmpul de

100.000
DE PARTICIPANT!

lupta sportivă, 
e cinstea de a 
toria, spune 
odată i-a fost 
cestui turneu, 
luptă" al celor șaizeci și patru 
de pătrățele s-au purtat bătălii 
„violente", „crîncene“, cu victorii 
remarcabile. Pentru aceasta el a 
avut însă deajuns și inițiativă și 
dîrzenie sportivă.

N-au trecut decît cinci ani de 
la primul său concurs de șah.

— Aceasta a fost însă o perioadă 
de muncă încordată, de luptă dîr
ză, își amintește Giinsberger. 
Dacă mă gîndesc la oricare din 
anii trecuți, numai antrenamente 
serioase, studii îndelungate, în
cercări, greutăți și rezultate mi se 
perindă prin gînd.

Tn camera lui Giinsberger sînt 
așezate în ordine nenumărate 
diplome. Sînt diplome cîștigate 
de el în diferite concursuri și 
campionate șahiste, precum și di
plome de merit obținute an de an, 
începînd tncă din clasele elemen
tare. In toată activitatea sa, spor
tul a mers paralel cu munca de 
învățătură. Tn Facultatea de elec
trotehnică din Timișoara unde 
studiază acum (în anul II), Ale
xandru Gunsberger este socotit 
ca unul dintre cei mai buni stu- 
denți.

— Care este secretul succeselor 
tale? l-a întrebat odată un tînăr 
sportiv. A stat o clipă pe gînduri, 
apoi i-a răspuns scurt:

— Munca 1 Munca perseve
rentă I

Intr-adevăr, an de an tînărul 
sportiv se îndeamnă mereu: crezi 
că ai muncit mult la antrena
ment? Mai muncește încă I Crezi 
că ți-ai bătut mult capul căutînd 
ceva nou, propriu ? Caută mai 
departe, mai ai încă multe de în
vățat; ești doar la începutul dru
mului spre măiestria sportivă. 
Trebuie să înveți, nu să aștepți 
cum va decurge lupta sportivă, 
ci s-o conduci păstrînd invariabil 
inițiativa, să-ți însușești creator 
măiestria deschiderilor și a fi- 
nalurilor, măiestria și experiența 
marilor șahiști ai lumii Nu im
portă că au apărut diplome șl 
medalii. Să socotești că acestea 
nu sînt garanția viitoarelor suc
cese.

Dragostea de muncă, modestia, 
căutările neliniștite de lucruri 
noi. toate acestea au devenit pen
tru el norme vitale în muncă, în 
învățătură și în sport.

P. ALEXANDRU

Chiar după concursurile des
fășurate, putem spune că Spar
tachiada de iarnă a tineretului 
reprezintă una dintre cele mai 
mari competiții de masă organi
zate pînă acum pentru tineretul 
nostru.

Acest lucru este dovedit și de 
rezultatele primelor întreceri or
ganizate în orașele și satele re
giunii noastre .unde aproape 
100.000 de tineri au luat parte 
la primele întreceri.

O muncă susținută pentru asi
gurarea succesului Spartachiadei 
au desfășurat-o organizațiile de 
bază U.T.M. și colectivele spor
tive „Voința", Școala profesio
nală de energie electrică, Com
plexul C.F.R și altele din orașul 
Timișoara. Pînă acum, peste 
15,000 de tineri din oraș au par
ticipat la întreceri. Și numărul 
acestora crește pe zi ce trece.

Dacă în mai toate orașele și 
centrele muncitorești din regiu
nea noastră activitatea sportivă a 
căpătat un larg caracter de masă, 
la întrecerile Snartachiadei în 
mediul sătesc mai sînt încă ră
mîneri în urmă. întrecerile pot 
și trebuie totuși să ridice activi
tatea colectivelor sportive de la 
sate la un înalt nivel.

Cauza principală a faptului că 
în unele sate n-a fost atras încă 
majoritatea tineretului în colecti 
vele sportive se datorește și lip 
sei de buni organizatori, activiști 
sportivi și instructori voluntari.

Aceasta o confirmă multe exem
ple din raioanele Făget, Oravița, 
Sînicolaul Mare etc.

Un alt neajuns este și faptul că 
în conducerea multor colective 
sportive sătești sînt încă oameni 
nepricepuți în problemele spor
tive și faptul că mulți activiști 
sportivi de la sate nu cunosc încă 
profund munca de organizare a 
activității din colective, munca 
de organizare a echipelor, a an
trenamentelor, concursurilor. In 

comitetul re- 
Timișoara ca și 

con- 
încă

Conferința anuală 
a comisiei centrale 

de fotbal
In zilele de 28—29 ianuarie 

a. c. a avut loc în sala Dinajno 
din Capitală conferința anuală a 
comisiei centrale de fotbal pe 
anul 1955.

In timpul celor două zile au 
fost dezbătute o seamă de pro
bleme de o deosebită importan
ță pentru fotbalul nostru. Așa de 
pildă s-a desbătut pe larg acti
vitatea desfășurată de comisia 
centrală de fotbal în anul 1955, 
problema creșterii și promovării 
tinerelor cadre, precum și des
pre concepția unitară de joc. Nu
meroși antrenori de fotbal din 
țara noastră, activiști pe linie de 
C.F.S., precum și fotbaliști frun
tași și-au spus punctul de vedere 
în legătură cu problemele discu
tate.

Fără îndoială că traducerea în 
viață a hotărîrilor conferinței a- 
nuale a comisiei centrale de fot
bal va contribui în mare măsură 
la creșterea calității fotbalului 
nostru.

Sectorul II de tineret de la mina Petrila a rămas în urmă

chet „Proletar“ din 
Ea va juca la 11 și 
în București și la 
la Tg. Mureș.

Nu vor lipsi din 
dar, sportivii sovietici. Intre 24 
și 29 februarie echipele U.R.S.S. 
masculine și feminine de volei, 
vor juca cu reprezentativele noas
tre la București.

La 25 și 26 februarie o echipă 
feminină de tenis de masă va 
juca la Russe cu reprezentativa 
Republicii Populare Bulgaria.

La numai o zi după această 
dispută, 
masculină 
R.P.R. și 
cum și un 
individual, 
rii ambelor țări.

Vom vedea „la lucru“ 
ceastă lună în Capitală, reduta
bila formație a Angliei la tenis 
de masă fete Cu acest prilej vor 
evolua jucătoare de renume mon
dial, așa cum ar fi surorile 
Rowe, Haydon și Elliot cunoscute 
uneori ca adversare puternice 
pentru Angelica Rozeanu.

acest calen-

va avea loc întîlnirea 
la tenis de masă, între 
R.P.F. Iugoslavia pre- 

concurs eliminatoriu 
disputat intre jucăto-

în a-

trenamentelor, 
această direcție, 
gional U.T.M. 
comitetul regional C.F.S. și 
siliul regional „Recolta“ au 
serioase rămîneri în urmă.

Considerăm că va trebui 
dată o mai mare atenție de 
comisiile raionale de organizare 
a Spartachiadei, antrenării fete
lor la întrecerile competiției. Re
zultatele obținute pînă acum nu 
ne pot mulțumi de loc. în satele 
raionului 
numărul 
(14.000) 
sînt fete

Tineretul de la 
sportul. Organizațiile U.T.M. tre
buie să facă totul ca după fie
care concurs al Spartachiadei, 
mii și mii de tineri și tinere să 
vină în secțiile sportive și să 
înceapă să practice sportul în 
mod sistematic.

acor- 
către

Timișoara, de pildă, din 
total de 
doar circa

participanți
10-15 la sută

sate iubește

In anul care a trecut, secto
rul II de tineret de la mina 
Petrila a rămas dator pa

triei cu o însemnată cantitate de 
cărbune : numai în luna decem
brie cu aproape 2.800 tone. A- 
ceasta arată că în sectorul II de 
tineret de la mina Petrila există 
serioase deficiențe în direcția or
ganizării muncii în subteran.

Se credea că odată cu noul an 
rămînerea în urmă a sectorului 
va fi numai de domeniul trecu
tului.

Iată că a venit șl noul an și 
au trecut deja și primele săp- 
tămîni ale lunii ianuarie, iar sec
torul II tot codaș a rămas. Din 
prima zi de lucru sectorul a ex
tras cu 159 tone cărbune mai 
puțin față de plan, iar de atunci 
acestei rămîneri în urmă nu i 
s-a acordat atenția cuvenită pen
tru a fi lichidată, ci a fost și este 
tratată cu ușurință de cei care 
răspund de situația existentă. 
Cînd în toată țara se desfășoară 
o muncă susținută pentru a tra
duce in viață sarcinile celui de 
al doilea cincinal, 
rului II de tineret 
trila sînt datori — 
noului cincinal, cu 
de tone cărbune.

Cauza principală 
mîneri în urmă se datorește unof 
fapte de altfel bine cunoscute 
încă din experiența anului tre
cut.

Pe inginerul Costea Liviu. șe
ful sectorului II, pare-se că nu-l 
neliniștește cîtuși de puțin si
tuația existentă. Dacă cumva este 
întrebat care este cauza rămînerii 
în urmă îți răspunde zîmbind :

— în noul an am pășit cu stìn
gili. asta e... în acest caz pe bună 
dreptate îl putem întreba : „de ce 
nu ați pășit în noul an cu drep
tul ?’’ Il mai putem întreba cine 
l-a oprit să facă din vreme îm
părțirea oamenilor pe grupe și 
schimburi pentru ca noul an să 
găsească sectorul temeinic orga
nizat. Dacă se făcea acest lucru 
oamenii nu ar fi fost mutați din- 
tr-un schimb în altul, de la o 
grupă la alta, iar dacă oamenii 
din sector aveau toate condițiile 
de muncă asigurate , exista fără 
îndoială și posibilitatea ca secto-

minerii secto- 
al minei Pe- 
de data asta 
aproape 1000

a acestei ră-

rul să-și îndeplinească sarcinile 
de plan în

Lucrările 
Congres al 
rămînerea 
carbonifere 
lui că „nu 
zatorice pentru generalizarea ex
perienței fruntașilor mineri, me
todele avansate de muncă (aba
tajele frontale și graficul ciclic) 
nu sînt aplicate decît în mică 
măsură".

In sectorul II al minei Petrila 
alături de celelalte brigăzi lu
crează și cele conduse de Bexa 
Petru, Kibedi Adalbert și altele 
care luni de-a rîndul au obținut 
și obțin rezultate însemnate în 
muncă, brigăzi care, lucrînd după 
metoda graficului ciclic, și-au 
însușit o bogată experiență în 
muncă. Din păcate însă, această 
experiență nu este împărtășită. 
Rămînerea în urmă a unor 
gnppe de mineri din acest sec 
tor este explicată de către șeful 
sectorului, ing Costea Liviu, ca 
fiind „fenomene obișnuite", „lipsă 
de condiții tehnice" — aer com
primat, vagonete goale etc. Toc 
mai ce este mai important și mai 
esențial îi scapă din vedere in 
ginerului Costea : organizarea 
generalizării experienței înain 
tate. Lucrînd în condiții asemă 
nătoare. brigada lui Bexa Petru 
realizează depășiri de normă în 
tre 30 și 43 ia sută, iar celelalte 
5 brigăzi, printre care și cele 
conduse de Circu Nicolae și Mun- 
teanu Petru, rămîn mereu sub 
normă cu 10-25 de procente.

„Secretul“ constă în aceea că 
Bexa Petru împărtășește cu mul
tă răbdare și oricepere oamenilor 
din brigadă din experiența per 
sonală și cunoștințele ne care le 
are. In acest fel fiecare miner 
din schimburile celelalte ale bri 
găzii pe care o conduce posedă 
cunoștințe asemănătoare celor din 
schimbul în care lucrează însuși 
Bexa. Tn această brigadă munca 
începe de la începutul schimbu
lui. Oamenii au sarcini precise, 
iar pe fiecare schimb oamenii sînt 
împărțiți de șeful grupei astfel 
ca să îndeplinească operații po-

mod ritmic
celui de al II-lea 

P.M.R. precizează că 
în urmă a industriei 
se datorește și faptu- 
se iau măsuri organi-

trivit cu nivelul lor de calificare. 
In locurile mai grele lucrează oa
meni mai bine pregătiți, iar a- 
colo unde este mai greu lucrează 
chiar Bexa, șeful grupei. In cursul 
șutului tov. Bexa se deplasează 
și in celelalte locuri ajutînd acolo 
unde oamenii întîmpină unele 
greutăți survenite din cauza tă
riei cărbunelui 
presiunii.

în contrast cu acest sistem, la 
celelalte brigăzi munca este alt 
fel „organizată". Șefii de grupe 
și de schimburi fac pe vagone 
tarii, executînd operația de în 
cărcare a cărbunelui, minerii lu
crează pe figurile mai ușoare, 
iar vagonetarii, care sînt mai 
puțin pregătiți din punct de ve
dere profesional, lucrează pe fi 
gurile mai grele unde se cere 
multă pricepere în dislocarea căr
bunelui cu ciocanul de mină In 
felul acesta oamenii sînt lipsiți 
de control și îndrumare din par
tea șefilor de grupe și de schim
buri.

Iată așa dar numai o parte 
cauzele rămînerli In urmă 
sectorului. Că aceste lucruri 
pot schimba își dau perfect 
bine seama minerii sectorului 
Astfel, în multe consfătuiri 
producție, ei au cerut să se 
ganizeze schimburi de experiență 
la care Bexa Petru, unul dintre 
cei mai buni mineri ce lucrează 
în abatajele frontale în trepte 
răsturnate, să le explice la fața 
locului metodele sale de organi 
zare a muncii și de îndrumare a 
oamenilor în timpul șutului. Și 
acest lucru — ca dealtfel multe 
alte dorințe ale minerilor — a 
rămas doar notat într-unul din 
caietele inginerulur Costea.

In împărtășirea experiențe’ 
’naintate un rol de seamă le re 
vine și maiștrilor mineri. Mttlf 
dintre^i. cum sînt Moacă Constan- 
tin. Nidermaier Ludovic. Manoi 
lescu Nicolae și alții, se mulțu
mesc doar să constate că unele 
brigăzi nit sînt temeinic organi 
zate, sau că nu lucrează după me 
tode noi, fără ca ei să facă însă 
cîtuși de puțin pentru lichidarea 
lipsurilor.

Lichidarea rămînerii tn urmă 
a sectorului II trebuie privită de

sau din cauza

din 
a 

se 
de
II. 
de 
or-

șeful serviciului 
Petrila, precum 
Costea Liviu, cu toată seriozitatea. 
Faptul că sectorul pe care-1 con
duce a pornit în noul an cu ...stin- 
gul“ — cum îi place s-o afirme 
— nu trebuie să-l liniștească nici 
o clipă. Interesîndu-se îndeaproa
pe de lichidarea lipsurilor exis
tente, conducerea sectorului II al 
minei Petrila și 
minei au datoria 
întîrziat măsuri 
Rearmarea unor 
zontul XII pentru a asigura un 
transport ritmic al cărbunelui și 
pentru o mai bună agrovizionare 
a grupelor cu vagonete goale, 
rearmarea galeriilor de cap ale 
abatajelor frontale în trepte râs 
turnate de la orizontul XI, s nt 
numai cîteva direcții spre care 
este necesar să se îndrepte de 
urgență atenția conducerii sec 
torului 
Petrila.

Este 
inginer 
serviciului tehnic a! minei, cît și 
tovarășul inginer Remete losif să 
acorde atenția cuvenită rearmătii 
galeriilor de cap de la orizontul 
XI făcînd astfel posibilă eva'cua- 
rea gazului metan conform nor
melor de tehnica securității 
muncii cerute de pușcări.

Comitetul U.T.M. de la mina 
Petrila va trebui să lupte cu toată 
hotărîrea pentru formarea unei 
opinii sănătoase, muncitorești, 
față de repetatele abateri ale unor 
tineri mineri din acest sector. 
Combaterea atitudinilor unor ti
neri ca: Popa Mihail, Ungurea- 
nu Nicolae, Zamfirescu Gheorghe 
și alții, care nu respectă dispozi 
țiile date de maiștrii și lipsesc 
deseori de la lucru, este o sar 
cină de primă urgență pentru 
comitetul U.T.M de Ia mina Pe
trila. Mai mult de cît 
el va trebui să ajute 
sectorului pentru ca 
fruntașilor să devină 
tuturor minerilor din 
al

tehnic al minei 
și de inginerul

chiar conducerea 
să ia cît mai ne
corespunzătoare, 
galerii de la ori-

II de tineret de la mina

necesar ca atît tovarășul 
Manole Nicolae, șeful

pînă acum 
conducerea 
experiența 
un bun al 
sectorul II

minei Petrila.
E. ȘTRICKBERGER 

corespondentul „Scînteii 
tineretului“ pentru regimi- 

Hunedoara

ACTUAlITĂm

In întîmpinarea Congresului 
al XX-lea al P.C.U.S.
cadrul manifestărilor orga-In < ' ’

nizate de A.R.L.U.S. în întîmoi- 
narea celui de al 20-lea Congres 
al P.C.U.S. și pentru populariza
rea Proiectului de directive cu 
privire Ia cel de al șaselea plan 
cincinal de dezvoltare a econo
miei naționale, simbătă după a- 
miază a avut loc ia Casa Prie
teniei Romîno Sovietice A.R.
L.U.S., în prezenta unui nume
ros public, conferința iov. Avram 
Bunaciu, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, cu su
biectul : „Proiectul de directive 
al Congresului al 20-lea al 
P.C.U.S., măreț program de 
slrucție a comunismului 
U R.S.S.“.

Cuvîn'ul introductiv a fost 
fit de tov. Octav Livezeanu, vi
cepreședinte al Consiliului gene
ral A.R.LU.S.

Conferința tov. A. Bunaciu, a 
iost viu aplaudată.

Un nou grup de turiști 
sovietici ne vizitează (ara

Zilele acestea a sosit în Capi
tală un nou grup de turiști so
vietici care ne va vizita țara. Din 
grupul de turiști sovietici, al doi
lea din acest an, fac parte 26 de 
persoane din R.S.S. Moldove
nească, muncitori, ziariști, func
ționari, profesori, cercetători 
științifici și medici.

Oaspeții vor petrece 7 zile în 
Capitala țării noastre, la Orașul 
Stalin și pe Valea Prahovei. In 
Capitală ei vor vizita timp de 
patru zile galeriile Naționale de 
Artă, muzee Combinatul poligraf 
fie Casa Scînteii „I. V. Stalin“, 
Palatul Pionierilor etc. Vor asista 
la un spectacol de operă și o gală 
de filme romînești.

ros-



Succesele economiei Rezultatele îndeplinirii planuluiII

Uniunii Sovietice:
de stat de dezvoltare a economiei
naționale a U. R. S. S. pe 1955

MOSCOVA 30 (Agerpres).— TASS trans
mite : La 29 ianuarie au fost date publicității 
la Moscova rezultatele îndeplinirii planului 
de stat de dezvoltare a economiei naționale 
a U.R.S.S. pe 1955. In comunicatul Direc
ției Centrale de Statistică de pe lîngă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. se arată că 
planul anual al producției globale a fost în
deplinit în ansamblu de industria sovietică 
în proporție de 103 la sută.

Diferitele ministere au îndeplinit planul 
după cum urmează: Ministerul Siderurgiei al 
U.R.S.S. cu 103 Ia sută, Ministerele Meta
lurgiei 
dustriei 
dustria 
șini de 
dustriei
Ministerele Industriei Electrotehnice, 
trucției de Mașini Grele, Construcțiilor pen
tru Transporturi, Industriei Ușoare cu 105 
la sută, întreprinderile industriale ale Minis
terului Căilor de Comunicație cu 107 la sută.

Ca urmare a aplicării măsurilor luate de 
Comitetul Central al P.C.U.S. și de Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S., în anul care a 
trecut s-a realizat un nou avînt al industriei 
și în primul rînd al industriei grele — teme
lia dezvoltării economiei naționale, precum 
și al ramurilor industriei producătoare de 
mărfuri de consum popular.

In 1955 producția globală a întregii in
dustrii a U.R.S.S. a sporit cu 12 la sută în 
comparație cu 1954.

Unele ministere nu au asigurat îndeplini
rea sarcinilor cu privire la producția indus
trială în conformitate cu nomenclatura sta
bilită prin planul de stat.

Anul trecut producția industrială a U.R.S.S. 
a sporit considerabil. In comparație cu 
1954, producția de fontă a reprezentat 111 
la sută, oțel 109 la sută, producția de lami
nate 110 la sută, extracția de cărbune 113 
la sută, țiței 119 la sută, producția de ben
zină 118 la sută, de petrol lampant 131 la 
sută, motorină 131 la sută, energie electrică 
113 la sirtă, îngrășăminte minerale 120 la 
sută.

Producția de turbine hidraulice mari a re
prezentat în 1955, 122 la sută în comparație 
cu anul precedent, turbogeneratoare — 123 
la sută, hidrogeneratoare — 110 la sută, 
mașini electrice mari — 116 la sută, loco
motive electrice grele — 123 la sută, vagoa
ne de marfă de mare capacitate — 144 la 
sută, autocamioane — 109 la sută, autotu
risme — 114 la sută, mașini-une’.te aschie- 
toare — 115 la sută, din care mașini-unelte 
mari, grele și unicale — 124 la sută, ma
șini grele și unicale de forjat și presat — 
186 la sută, tractoare — 121 la sută, com
bine cerealiere — 124 la sută, vindrouere 
(mașini de recoltat păioasele compartimen
tat, în regiunile cu umiditate mare) — 
340 la sută, combine de recoltat sfeclă — 
141 la sută, combine de recoltat porumb — 
169 la sută.

în comparație cu 1954, producția de țe
sături de bumbac și țesături de in a repre
zentat 106 la sută, confecții — 111 la sută, 
încălțăminte — 107 la sută, aparate de ra
dio — 122 la sută, aparate de televiziune — 
194 la sută, mașini de cusut — 126 la sută, 
ceasornice — 120 la sută, aparate fotogra
fice — 133 la sută, pianine și piane — .132 
la sută, frigidere — 161 la sută, mașini de 
spălat — 190 la sută.

‘ Producția de mezeluri a reprezentat 108 
la sută, carne — 103 la sută, zahăr — 131

Neferoase, Industriei Petrolului, In- 
Chimice, Centralelor Electrice, în

de automobile, Construcției de Ma- 
Construcție și Mașini Rutiere, 
Textile în proporție de 104 la sută, 

Cons-

In-

unt — 118 la
122 la sută, produse lactate

la sută, pește — 109 la sută, 
sută, brînzeturi— 1 ' \
— 121 la sută în comparație cu 1954.

In comunicatul Direcției Centrale de Sta
tistică se subliniază că In 1955 în toate’ 
ramurile economiei naționale a fost introdu
să tehnica nouă, automatizarea proceselor de 
producție, telemecanica, radiotehnica, electro
nica și alte realizări tehnice dintre cele mai 
moderne.

Au fost efectuate lucrări pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice. Indus
tria Constructoare de mașini din U.R.S.S. a 
creat noi tipuri și mărci de utilaje pentru 
industrie, construcții, agricultură și trans
porturi, noi tipuri de mașini de calculat.

In 1955 în agricultura U.R.S.S.. a sporit 
producția de cereale și de alte produse a- 
gricole. Suprafețele însămînțate cu toate cul
turile au crescut în 1955 cu 19,7 milioane 
hectare, în comparație cu 1954, iar în ultimii 
doi ani cu aproape 29 milioane hectare, în 
special pe seama însămînțărilor de pe părnîn- 
turile înțelenite și virgine. In 1955 colhozu
rile și sovhozurile au tnsămînțat pe pămîn- 
turile înțelenite și virgine peste 20 milioane 
hectare de culturi agricole față de 5 milioane 
hectare în 1954.

Cu toate condițiile atmosferice nefavora
bile. în Kazahstan și într-o serie de alte re
giuni răsăritene, recolta globală de cereale 
a fost în ansamblu pe țară mult mai mare 
decît în 1954.

In perioada 1 octombrie 1954 — 1 octom
brie 1955, șeptelul de vite cornute mari a 
sporit în colhozuri, sovhozuri, în gospodă
riile colhoznicilor, muncitorilor și funcționa
rilor cu 2,1 milioane capete ajungînd la 67 
milioane capete. Numărul porcilor a crescut 
cu un milion și este de 52,1 milioane, al oi
lor — cu 7,4 milioane și se cifrează la 124,9 
milioane.

A continuat întărirea bazei tehnico-mate- 
riale a agriculturii. Aceasta a primit anul 
trecut 218,000 de tractoare (socotite în trac
toare de cîte 15 C.P.), 112.000 de autoca
mioane, 46.000 de combine cerealiere și multe 
alte mașini.

In capitolul consacrat construcțiilor capi
tale se arată eă în 1955 volumul investițiilor 
de stat a reprezentat 106 la sută față de 
1954. Planul anual al investițiilor în ansam
blu în întreaga economie națională a fost în
deplinit în proporție de 95 la sută.

Anul trecut au fast puse în funcțiune 
peste 800 de mari întreprinderi industriale 
de stat. Capacitățile de producție au cres
cut în toate ramurile economiei naționale. 
Au fost construite și puse în funcțiune o 
serie de noi centrale electrice mari, prin
tre care hidrocentralele de la Kahovka, 
Gorki, de pe Narva, de la Kneajaia Guba. 
Primul agregat al hidrocentralei de la Kui- 
bîșev a dat curent pentru industrie. Au in
trat în funcțiune primele agregate la uzina 
metalurgică din Cerepoveț. Anul trecut au 
început să dea producție combinatele de 
bumbac din Kamîșin, Herson, Barnaul, 
Combinatul de lînă pieptănată din Minsk. 
Au fost puse în funcțiune fabrici pentru 
extracția de uleiuri, fabrici de zahăr, de 

conserve și alte întreprinderi ale industriei 
ușoare și alimentare.

In 1955 s-a înregistrat o nouă creștere a 
comerțului interior și exterior al U.R.S.S.. 
Prin rețeaua comercială de stat și coope
ratistă s-au vîndut populației, în prețuri 
comparabile, cu 5 la sută mai multe măr
furi decît în 1954.

In țară a sporit vînzarea de produse ali
mentare și de numeroase mărfuri industria
le. In domeniul comerțului exterior Uniu
nea Sovietică a continuat în 1955 să extindă 
legăturile economice cu țările străine: a 
crescut numărul țărilor cu care U.R.S.S. a 
încheiat tranzacții comerciale.

La sfîrșitul anului 1955 numărul munci
torilor și funcționarilor ocupați în economia 
națională a U.R.S.S. s-a ridicat la 47,9 mi
lioane oameni — cu 1.100.900 mai mulți 
decît la sfîrșitul anului 1954.

In industrie, construcții, agricultură, 
transporturi și telecomunicații numărul to
tal al muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor 
și specialiștilor a crescut cu 700.000 de per
soane.

Ca și în anii precedenți, în 1955 în țară 
nu a existat șomaj.

Anul trecut au absolvit școli tehnice, de 
meserii, feroviare și alte școli peste 650.000 
de tineri muncitori calificați care au tost 
trimiși să lucreze în industrie, construcții, 
transporturi și agricultură. In 1955 s-a or
ganizat ridicarea calificării și instruirea 
profesională a 7.600.000 de muncitori și 
funcționari.

In cursul anului productivitatea muncii 
muncitorilor a crescut cu 8 la sută în in
dustrie și cu 10 la sută în construcții.

S-a realizat ridicarea continuă a f 
stării materiale și a nivelului cultural 
poporului. In 1955 venitul național 
U.R.S.S. a crescut cu 10 la sută față 
1954. Populația a primit sub formă de aju
toare, pensii, asistență medicală gratuită 
etc., suma de 154 miliarde de ruble — cu 
5 la sută mai mult decît în 1954.

Potrivit datelor provizorii, colhoznicii vor 
primi pentru zilele-muncă lucrate cu 370 
milioane puduri de cereale mai mult decît 
din recolta anului 1954. Retribuirea în bani 
a colhoznicilor și muncitorilor din brigăzile 
de tractoare pentru zilele-muncă lucrate va 
crește cu aproximativ 10 la sută.

In 1955 au fost obținute noi succese în 
toate domeniile culturii socialiste. Școlile de 
toate felurile, școlile speciale și școlile me
dii tehnice sînt frecventate de aproape 35 
milioane de oameni. In instituțiile de învă- 
țămînt superior (inclusiv cele fără frecven
ță) au învățat 1.865.000 de studenți, ceea 
ce reprezintă 135.000 mai mulți decît în 
1954. In școlile medii tehnice și alte școli 
medii speciale (inclusiv cele fără frecvență) 
au învățat peste 1.900.000 de oameni — cu 
peste 100.000 mai mulți decît în 1954. Șco
lile superioare și medii speciale au fost 
absolvite anul trecut de aproximativ 640.000 
de tineri specialiști — cu 70.000 mai mulți 
decît în 1954. In 1955 a continuat extinde
rea rețelei de spitale, maternități, sanatorii, 
și case de odihnă ,creșe și alte instituții cu
rative și sanitaro-profilactice.

întreprinderile de stat, instituțiile, sovie
tele locale, precum și populația orașelor au 
construit în așezările muncitorești, cu aju
torul creditului de stat și cu mijloace pro
prii case de locuit cu o suprafață totală de 
35 milioane m. p. In afară de aceasta în 
mediul rural au fost construite anul trecut 
peste 600.000 de case de locuit pentru col
hoznici și intelectualii de la sate.

Rezultatele îndeplinirii planului de stat 
de dezvoltare a economiei naționale a 
U.R.S.S. în 1955 dovedesc dezvoltarea con
tinuă a întregii economii naționale a 
U.R.S.S. și îndeplinirea cu succes a sarci
nilor planului pe 1955 — ultimul an al ce
lui de al cincilea cincinal.
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Declarația mareșalului 
Ne Jun-cijen
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triumful politicii j 
tratativelor j

Spiritul Genevei a apărut
Ziarul „Pravda” publică cores

pondențe din Varșovia, Delhi, 
New York și Paris cu privire la 
ecourile presei străine la mesajul 
adresat de N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., președintelui S.U.A., 
Dwight Eisenhower.

Intr-o corespondență din New 
York se spune : mesajul lui Bul
ganin a trezit speranțe noi în 
inimile milioanelor de ameri
cani. Cu toate că publicarea a- 
cestui document a întîrziat, con
ținutul său a fost aflat repede în 
redacțiile ziarelor și discutat cu 
însuflețire timp de cîteva zile. 
„Spiritul Genevei a apărut din 
nou“ — acesta este titlul semni
ficativ pe care ziarul „New York 
Herald Tribune“ l-a dat articolu
lui său redacțional consacrat noii 
inițiative a guvernului sovietic, 
în acest articol se recunoaște că 
noua inițiativă sovietică creează 
condiții favorabile pentru consoli
darea păcii și rezolvarea proble
melor internaționale litigioase.

Nu se poate să nu subliniezi 
în același timp, se spune în co
respondență,' că mesajul adresat 
de Bulganin președintelui S.U.A. 
a provocat o dezorientare vădită 
în acele cercuri americane care 
se tem de slăbirea încordării in
ternaționale și nu o doresc.

Situația din Washington a fost 
explicată în modul cel mai fățiș

din nou“
In

s-a

so-
se

de ziarul „New York Post“: 
prezent — scrie acest ziar — 
creat „o problemă delicată“ 
cum să respingi propunerea 
vietică de prietenie „fără să
creeze în același timp impresia 
că S.U.A. nu doresc prietenia“.

Tn scopul de a rezolva acea
stă problemă, presa burgheză a- 
mericană a început încă acum trei 
zile să-și „influențeze“ cititorii. 
Unele ziare au folosit din nou o 
metodă răsuflată : calificînd ini
țiativa sovietică drept o „acțiune 
de propagandă“, au încercat să 
convingă pe cititori că „spiritul 
conciliator al mesajului ar fi în 
contradicție cu faptele“. Bineîn
țeles că aceste ziare nu au co
municat faptele, deoarece aceste 
fapte s-ar fi întors împotriva 
lor.

Bate la ochi și un alt „argu
ment“ pe care îl repetă în fel și 
chip ziarele burgheze. Agenția 
United Press transmite din Was
hington că în „cercurile autori
zate“ din capitala S.U.A. s-a de
clarat că propunerea Uniunii So
vietice „ar avea ca scop slăbirea 
N.A.T.O.“, „desprinderea Sta
telor Unite de aliații lor“, că me
sajul lui Bulganin ar fi „un act 
unilateral“, care ar lăsa „deopar
te“ partenerii S.U.A. din diferite 
blocuri.

Explicînd de ce îmbunătățirea 
relațiilor dintre Uniunea Sovie-

tică și Statele Unite ar fi „dău
nătoare“ pentru N.A.T.O., unele 
ziare americane arată fățiș că 
încheierea unui tratat . sovieto- 
american ar însemna „o aprobare 
morală a situației existente în 
Europa“. Folosind aceleași argu
mente, agenția United Press pre
cizează că „situația existentă” 
înseamnă „menținerea“ (!) țări
lor de democrație populară și „a 
statelor tampon neutre în Europa 
centrală“.

Din acest așa zis „argument“ 
este evident că blocul nord-atlan- 
tic a fost creat nu pentru men
ținerea, ci pentru turburarea „si
tuației existente“ în Europa de 
către forțele militare ale acestui 
bloc.

Astfel de „argumente“ împo
triva încheierii unui tratat de 
prietenie și colaborare între 
U.R.S.S. și S.U.A., se spune în 
încheiere în corespondență, de
mască doar pe autorii acestora 
ca pe dușmani ai slăbirii încor
dării internaționale. Dar, oricare 
ar fi manevrele la care ar recur
ge, ei nu vor reuși să micșoreze 
însemnătatea propunerilor so
vietice care reprezintă un sistem 
bine chibzuit de măsuri în vede
rea restabilirii prieteniei, care s-a 
format de-a lungul istoriei, între 
Uniunea Sovietică și Statele 
Unita.

PRAGA 29 (Agerpres). —■ 
TASS transmite:

In numele guvernului Repu
blicii Populare Chineze, mareșa
lul Ne Jun-cijen, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Apă
rării a făcut următoarea decla
rație la semnarea declarației sta
telor participante la Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală de la Varșovia în care 
a spus printre altele :

Sesiunea de la Praga a Comi
tetului Politic Consultativ al ță
rilor participante la Tratatul de 
la Varșovia a fost încununată de 
un succes deplin. Permiteți-mi să 
vă exprim cele mai bune urări.

Guvernul Republicii Populare 
Chineze consideră că hotărîrile 
și propunerile sesiunii de la Pra
ga reprezintă o uriașă contribu
ție la cauza slăbirii continue a 
încordării internaționale, la cau
za întăririi păcii 
lume.

Sînt împuternicit 
numele guvernului

în întreaga

să declar în 
Republicii 

Populare Chineze că guvernul și 
poporul țării noastre sprijină în 
întregime „Declarația statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia“ care a fost semnată 
acum și hotărrea sesiunii în pro
blema participării armatei Repu
blicii Democrate Germane la for
țele armate unite ale statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

♦

Noi acte ferorisfe 
ale colonialiștilor francezi 

în Maroc

VIGILENTA NU TREBUIE 
SLĂBITĂ

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — 
Ziarele centrale poloneze „Try- 
buna Ludu“ Și „Zyczie Warsza- 
wy“ au publicat la 29 ianuarie 
comunicatul final al sesiunii Co
mitetului Politic Consultativ al 
țărilor participante la Tratatul de 
la Varșovia și declarația adop
tată de participanții la sesiune.

Comentind sesiunea Comitetu
lui Politic Consultativ, ziarul 
„Trybuna Ludu“ scrie : „Decla
rația adoptată la Praga poate fi 
caracterizată drept o declarație 
de inițiativă și de noi propuneri 
în problemele internaționale. A- 
cest document, care arată ce s-a 
făcut pînă acum pentru îmbună
tățirea situației politice în lume, 
cuprinde un program curajos tn 
vederea acțiunilor viitoare în 
această direcție. Vigilența nu tre
buie slăbită deoarece primejdia 
războiului nu a fost încă lichi
dată și în lume mai sînt destui 
aventurieri care reînvie Wehr- 
machtul și organizează blocuri 
militare. Ei se tem ca de foc de 
slăbirea încordării și de aceea 
încearcă să intimideze pe alții.

Declarația conține elemente noi 
care constată influența schimbă
rilor survenite in situația inter
națională, îndeosebi a schimbării 
situației internaționale a lagăru
lui păcii. Cele opt state unite 
prin Tratatul de la Varșovia spri
jinite de puterea Chinei Populare 
sînt 
a-și 
niul

continuă pentru slăbirea încor
dării internaționale și împiedi
carea „războiului rece“.

PENTRU PACE 
ȘI SECURITATE 

COLECTIVĂ
BUDAPESTA 30 (Agerpres).— final, ziarele 

Comentind rezultatele sesiunii de 
la Praga, ziarul „Maghyar Nem- 
zet“ scrie: Sesiunea de la Praga 
a vădit marea răspundere a țări
lor lagărului păcii, pentru pace 
și securitate in Europa. Sintem 
minări de faptul că poporul mun
citor din Ungaria contribuie la 
această unitate frățească care și-a 
găsit expresia tn Tratatul de la 
Varșovia și care (ine sus stea
gul măreței idei a luptei pentru 
pace

de asemenea cererea cuprinsă tn 
Declarație cu privire la realiza
rea unui acord potrivit căruia 
forțele armate staționate pe teri
toriul Germaniei, inclusiv forțele 
armate ale . R. D. Germane și 
R. F. Germane, să nu dispună în 
armamentul lor de arma atomică.

Ocupîndu-se de comunicatul 
subliniază acele 

pasaje din comunicat tn care se 
vorbește despre includerea arma
tei populare naționale a Repu
blicii Democrate Germane tn for
țele armate unite ale statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Posibilitate 
pentru reglementarea 

altor probleme
PARIS 30 (Agerpres). — Opi

nia publică din Franța a întîm- 
pinat cu un deosebit interes me
sajul adresat de N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. președintelui 
S.U.A., Dwight D. Eisenhower. 
Ziarul „Libération“ scrie : „De 
mult timp un document diploma
tic n-a trezit un ecou atît de pu
ternic și n-a produs o impresie 
atît de mare“.

„L’Aurore“ și alte ziare reac
ționare au primit cu o dușmănie 
fățișă propunerea privitoare la 
încheierea unui tratat de priete
nie și colaborare între S.U.A. și 
U.R.S.S. Aceste ziare caută să 
creeze în comentariile lor impre
sia că Franța nu ar fi interesată 
în stabilirea unor relații mai prie
tenești între Uniunea Sovietică și 
S.U.A.

Ziarul „Libération“, dimpotrivă, 
subliniază că „după cum se știe, 
pacea depinde de înțelegereă din
tre aceste două cele mai mari pu
teri de pe globul pămîntesc“. A- 
sigurarea coexistenței pașnice a 
U.R.S.S. și S.U.A., scrie ziarul, 
„ar deschide porțile reglementării 
tuturor problemelor internațio
nale...“ „în . acest caz Franța ar 
deveni primûl stat care ar putea 
să răsufle ușurat“.

Ziarul „L’Humanité“ apreciază 
de asemenea propunerea sovie
tică cu privire la încheierea unui 
tratat de prietenie și colaborare 
între U.R.S.S. și S.U.A. ca „o 
nouă acțiune a diplomației sovie
tice îndreptată spre întărirea 
păcii”.

La 27 ianuarie, la o conferință 
de presă la Ministerul Afacerilor 
Externe al Franței un purtător de 
cuvînt al ministerului a arătat că 
mesajul lui Bulganin este o ma
nifestare a năzuinței Uniunii So
vietice spre întărirea păcii și a 
„spiritului Genevei“.

Cavalerii „războiului rece“ la lucru...

Revista „Znanie-sila“ 
a împlinit 30 de ani
Revista sovietică „Znanie-sila1*

— organ al Direcției Generale a 
rezervelor de muncă de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S..
— împlinește 30 de ani de exis, 
tență.

„Znanie-sila", revista îndră* 
gită de tinerii muncitori sovie* 
tici cărora se adresează, le face 
cunoscute ; cititorilor săi cele mai1 
îpsemnate probleme ale științei și 
tehnicii, le vorbește despre bazele 
și succesele fizicii și chimiei, bio
logiei și medicinei, geografiei șî 
geologiei, astronomiei, arheolo* 
giei, lingvisticii etc. Tinerii dor. 
nici să urmărească noii pași pe 
care-i face știința contemporană 
găsesc întotdeauna în „Znanie- 
sila“, într-o formă accesibilă și 
atrăgătoare, răspunsul la între
bările care-i frămîntă. E deajuns 
să dăm ca exemplu numărul, 
realizat cu deosebită ingeniozi* 
tate, închinat zborului în Lună, 
care împletind fantezia cu date 
științifice reale, descria amănun
țit o imaginară călătorie inter* 
planetară. 'j

In ultimii zece ani, tirajul re. 
vistei s-a mărit de cinci ori. E 
firească popularitatea de care se 
bucură „Znanie-sila" nu numai 
în Uniunea Sovietică ci și peste 
hotare. De curînd, colectivul re
dacțional al revistei a luat o 
inițiativă interesantă — stabili
rea unui contact prietenesc CU 
presa de tineret din China popu
lară, în special cu revista „Știin* 
ța în mase“ cu care colaborează 
la scoaterea unor numere spe- 
ciale, destinate tineretului chi* 
nez.

(Agerpres).LONDRA 30 
TASS transmite:

Mesajul adresat de N. A. Bul
ganin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., președintelui 
S.U.A. D. Eisenhower, a provo
cat derută în rîndul unor comen
tatori ai presei burgheze care 
iau apărarea „războiului rece“.

După cum scrie corespondentul 
ziarului „Daily Express“, mesa
jul adresat de N. A. Bulganin a 
reprezentat „o lovitură de tunet 
diplomatică mai puternică decît 
s-ar fi așteptat sau bănuit vreo
dată“.

încă înainte de publicarea ști
rilor oficiale despre cuprinsul a- 
cestui mesaj o serie de ziare en
gleze de dreaptă, pe baza „infor
mațiilor primite din surse bine 
informate“, au dezlănțuit o în
verșunată campanie propagan
distică împotriva încheierii unui 
tratat de prietenie și colaborare 
între U.R.S.S. și S.U.A. Organi
zatorii acestei campanii și-au în
dreptat eforturile principale spre 
abaterea atenției opiniei publice 
engleze de la fondul acestui me
saj care are drept scop micșora
rea continuă a încordării interna
ționale.

Astfel ziarul „Daily Telegraph 
and Morning Post“ a încercat 
să-și convingă cititorii că mesa
jul ar cuprinde un „plan secret“ 
care amenință chipurile interesele 
Angliei.

In același timp oamenii poli
tici care judecă mai realist, cri
tică din nou politica puterilor oc
cidentale bazată pe cursa înarmă
rilor și pe amenințarea de a fo
losi forța. Ziarul „Daily Mirror“ a 
publicat un articol al deputatului 
laburist Richard Crossman, mem
bru al parlamentului, care subli
niază că acest mesaj a produs o 
impresie puternică acum „cînd 
primul ministru englez și preșe
dintele american vor avea o con
sfătuire secretă“ și după „decla
rațiile extrem de nereușite ale 
lui Dulles în legătură cu apropie
rea de prăpastia războiului“.

Unii comentatori englezi sînt 
îngrijorați de contrastul izbitor 
dintre politica sovietică de întă
rire a prieteniei și colaborării în
tre popoare, care și-a găsit ex
presia în mesajul lui N. A. Bul
ganin, și politica puterilor occi
dentale care se întemeiază pe 
înjghebarea de blocuri militare 
agresive.

și securitate colectivă.

suficient de puternice pentru 
coordona acțiunile tn dome- 
politicii externe in lupta

PROPUNERI 
CONSTRUCTIVE

BERLIN 30 (Agerpres). — 
Presa democrată germană se 
ocupă pe larg de rezultatele se
siunii de la Praga a Comitetului 
Politic Consultativ al țărilor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Ziarul „Neues Deutschland“ 
subliniază că statele iubitoare de 
pace și democrate sînt gata să 
examineze propunerile îndreptate 
spre asigurarea securității și re
ducerea armamentelor, retragerea 
sau limitarea efectivului trupelor 
străine staționate pe teritoriile ce
lor două părți ale Germaniei, spre 
limitarea forțelor armate ale Re
publicii Democrate Germane și 
Republicii Federale Germane. 
„Neues Deutschland“ subliniază

COMENTARIILE
PRESEI VEST-GERMANE

BONN 30 (Agerpres). — Presa 
vest-germană a urmărit cu aten
ție desfășurarea lucrărilor Comi
tetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de 
la Varșovia. Ziarele au publicat 
știri despre încheierea conferin
ței și documentele adoptate de 
Comitetul Politic Consultativ.

Ziarele „Welt am Sonntag“ și 
„Kolnische Rundeschau am Son
ntag“ subliniază în titlurile ar
ticolelor lor că armata populară 
națională a R.D. Germane va fi 
inclusă în forțele armate unite 
ale țărilor participante la Trata
tul de la Varșovia.

Ziarul „Welt am Sonntag“, re- 
latînd despre declarația făcută 
de V. M. Molotov, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., scoa
te în relief acea parte unde se 
spune că restabilirea unității Ger
maniei este posibilă numai pe 
calea apropierii celor două state 
germane.

Pactul de la 
închisoare pentru

Declarafia
CAIRO 29 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Egiptului, Nas
ser, a declarat în cadrul unui in
terviu acordat corespondentului 
agenției egiptene că „pactul de 
la Bagdad este o vastă închi
soare pentru popoarele arabe“, 
în trecut, a spus el, imperialiș- i 
tii au transformat țările pe care 
le ocupau prin crearea zonelor de i 
influență în vaste închisori ale : 
popoarelor. „în prezent, aceste în- i 
chisori capătă aspectul de pacte , 
și uniuni. Una din asemenea în- i 
chisori este pactul de la Bag- < 
dad“. ]

Bagdad — 
popoarele arabe 
lui Nasser

Nasser a amintit istoria creă
rii pactului de la Bagdad Ia care 
puterile occidentale au încercat 
să atragă toate popoarele ara
be. „Dar popoarele arabe, a spus 
el, au înțeles că acest pact este 
numai o închisoare a colonialis
mului și au refuzat în mod hotă- 
rît să treacă de bună voie prin 
ușile acesteia“. Atunci aceste pu
teri au recurs la promisiuni și a- 
menințări, a declarat Nasser. 
„Nici aurul și nici forța folosită 
de imperialiști nu au reușit ** 
convingă statele arabe să adere 
pactul turco-irakian“.

sa
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cursul 
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dezlănțuită de 
în 

luni. La aproximativ 
est de capitala 

Rabat — în regiu- 
Riff, un batalion al 
„Legiuni străine"

RABAT 30 (Agerpres). 
trivit unor știri transmise 
genția France Presse, în 
zilei de sîmbătă a avut 
Maroc cea mai puternică 
țiune militară 
trupele colonialiste franceze 
ultimele 
100 kilometri 
Marocului — 
nea munților 
așa-numitei 
franceze a deschis focul împotriva 
patrioților marocani refugiați în 
regiunea Taineste, omorînd apro
ximativ 60 de persoane și rănind 
alte cîteva zeci. Francezii au lă
sat pe cîmpul de luptă 18 morți 
și opt răniți. Atacurile forțelor 
militare franceze din regiunea 
Taineste au continuat și în cursul 
zilei de 30 ianuarie.

Convorbirile anglo-americane de la Washington
WASHINGTON 30 (Agerpres). 

Primul ministru al Marii Britanii 
Anthony Eden și ministrul de ex
terne Selwin Lloyd au sosit la 
30 ianuarie la New York. După 
ce au făcut scurte declarații re
prezentanților presei Eden și 
Lloyd au luat avionul îndreptîn- 
du-se spre Washington unde vor 
începe tratativele cu președintele 
Eisenhower și cu secretarul De
partamentului de stat al S.U.A. 
Dulles.

Corespondenții 
dentale relatează
zi a convorbirilor celei de a 11-a 
întîlniri a fost considerabil mo
dificată în ultimul moment sub 
influența unor importante eveni
mente internaționale petrecute în 
răstimpul anunțării convorbirilor. 
Présa internațională consideră 
astfel că în atenția convorbirilor 
dintre Eden și Eisenhower un loc 
important îl va ocupa recentul 
mesaj adresat de N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Mi-

va fi

agențiilor occi- 
că ordinea de

„Scìntela tineretului“
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niștri al U.R.S.S., președintelui 
Eisenhower și ecoul stîrnit în 
opinia publică internațională de 
propunerea privind încheierea u- 
nui tratat de prietenie și colabo
rare între U.R.S.S. și S.U.A. con
ținut în acest mesaj. Corespon
dentul agenției Associated Press. 
Dawson a arătat într-un comen
tariu din 30 ianuarie că sosirea 
lui Eden la Washington
influențată de „ramura de mă
slin pe care Rusia a întins-o re
cent...“ Corespondentul din Wa
shington al agenției Reuter se 
raliază acestei păreri, subliniind 
că pe ordinea de zi „a mai sur
venit propunerea mareșalului 
Bulganin de a se încheia un tra
tat de prietenie sovieto-ame- 
rican“.

Agențiile de presă și ziarele a- 
mericane și engleze își reafirmă 
părerea câ problemele Orientului 
Apropiat și Mijlociu vor ocupa 
un loc important în tratativele

(SPORT)
Jocurile Olimpice 

de la Cortina d'Ampezzo
CORTINA D’AMPEZZO. — 

Cea de a 7-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de iarnă continuă într-o 
atmosferă de mare interes spor
tiv. La 30 ianuarie au fost atri
buite alte trei titluri de campioni 
olimpici în probele de schi și pa
tinaj.

NOU RECORD MONDIAL
DE PATINAJ VITEZA

Alergînd în perechi diferite în 
proba de 1500 m. Mihailov 
și Grișin au realizat același 
timp : 2’08”6/10 ■— nou record
mondial și olimpic. Pe locurile 
următoare s-au clasat Toivo Sa- 
lonen (Finlanda) 2’09”4/10, Jar* 
vinen (Finlanda) 2’09’7/10, Mer* 
kulov (U.R.S.S.) 2’10”3/10.

SCHI
Proba de slalom special femei 

s-a^ desfășurat pe o pîrtie înghe
țată. Surprizele nu s-au lăsat aș
teptate și tînăra studentă în far* 
macie, Renee Colliard (Elveția)f 
a cucerit un nesperat titlu olim
pic, realizînd în cele două mahșe 
l’52”3/10. Locul doi a revenit 
austriacei Regina Schoepf cu 
l’55”4/10 iar locul trei șchioapei 
sovietice Evghenia Sidorova. Re
zultatul ei este de 1’56’7/10. 
Magdalena Maroiineanu (R.P.R.) 
a ocupat locul 33 cu timpul de 
2’41”0.

La startul probei de 15 km. 
fond s-au aliniat 63 de concu
rent. Lupta pentru victorie a 
fost foarte strînsă. Pe locul în- 
tîi s-a clasat Halgeir Brenden. 
El a parcurs 15 km. în 49’39". Pe 
locul doi s-a clasat Jernberg 
(Suedia) iar Pavel Kolcin 
(U.R.S.S.) a ocupat locul trei la 
38 secunde.

BOB
Pe pîrtia olimpică de bob au 

continuat coborîrile de control la 
boburile de patru persoane. Cel 
mai bun timp al zilei a fost în
registrat de echipajul italian con* 
dus de Monti în prima cobo- 
rîre — l’18”82/100. Merită să. fia 
subliniată și comportarea echipa
jului țării noastre condus de 
Ene, care din 20 de echipaje s-a 
clasat pe locul 9 avînd cea mal 
bună coborîre de l’22”89/100. Cel 
de al doilea echipaj al R.P.R. 
condus de Dragomir a ocupat 
locul 14. In urma reprezentanți-, 
lor țării noastre s-au clasat e* 
chipaje din Germania, Anglia, 
Austria, Franța, R.P. Polonă, 
Suedia, Spania și Norvegia.

MOSCOVA. Ianuarie
s-au înapoiat la Moscova, ve
nind de la Praga, unde au luat 
parte la ședința Comitetului Po
litic Consultativ instituit în con
formitate cu Tratatul de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală de la Varșovia, reprezen
tanții Uniunii Sovietice: V. M. 
Molotov, G. K. Jukov, precum și 
persoanele care i-au însoțit.

PARIS. După cum anunță a- 
genția France Presse, liderul so
cialist Guy Mollet, care a fost 
însărcinat să formeze noul gu
vern francez, a declarat dumini
că ziariștilor că ya prezenta 
marți Adunării Naționale lista 
noului guvern pentru a cere în
vestitura.

ROMA. Agenția Reuter anun
ță că ministrul de finanțe al Ita
liei, Silvio Gava „și-a prezentat 
demisia în semn de protest împo
triva sporirii cheltuielilor guver
namentale“.

CAIRO. După cum relatează 
agenția Associated Press, Eu
gene Black, președintele Băncii 
internaționale de reconstrucție și 
dezvoltare, a sosit la. Cairo pen
tru a discuta cu reprezentanții 
guvernului egiptean în legătură 
cu împrumutul de 250.000.000 de 
dolari destinat finanțării con
struirii barajului de la Assuan. 
In cercurile oficiale egiptene se 
declară că Banca internațională 
leagă acordarea acestui împru
mut de o serie de condiții care 
„ar face ca Egiptul să redevină 
o colonie“. Astfel, în schimbul 
împrumutului Banca cere printre 
altele să preia „controlul asupra 
tuturor tranzacțiilor Egiptului cu 
străinătatea“.

PRAGA. La 27 ianuarie la Pra
ga a fost semnat protocolul cu 
privire l-a schimbul de mărfuri 
dintre Cehoslovacia și Republica 
Federală Germană pe anul 1956.

Divergențe între Anglia și Franța 
privind pactul de la Bagdad

rabe și reacția lor la asemenea 
perspective".

Nota memorială cuprinde de 
asemenea în afara condamnării 
pactului de la Bagdad propune
rea ca puterile occidentale să-și 
orienteze eforturile „în primul 
rînd în domeniul economic“.

Guvernul francez chiamă țări
le occidentale să adopte „măsuri 
de comun acord în scopul de a 
contracara măsurile sovietice în 
Orientul Apropiat“.

★
După cum transmite agenția 

Reuter, publicarea în Franța a 
memorandumului care critică 
pactul de la Bagdad „a stîrnit 
indignare în cercurile oficiale 
din Londra". Ministerul Afaceri
lor Externe al Angliei a făcut o 
declarație în care apără pactul 
de la Bagdad și respinge con
cluzia existentă în memorandu
mul 
că să silească alte țări să adere 
la pact împotriva voinței lor.

PARIS 30 (Agerpres). — Pre
gătirea tratativelor dintre S.U.A. 
și Anglia asupra unor importan
te probleme internaționale fără 
participarea Franței a stîrnit ne
liniștea cercurilor politice fran
ceze, fapt care și-a găsit expre
sia în comentariile iritate 
presei franceze. La 28 ianuarie 
ziarele 
în urmă cu două săptămîni 
vernul francez a trimis guverne
lor S.U.A. și Angliei un memo
randum care expune punctul de 
vedere al Franței în legătură cu 
apropiatele tratative anglo-ame- 
ricane.

Tn memorandum guvernul fran 
cez subliniază în primul rînd 
interesul pe care-1 manifestă în 
problemele Orientului Apropiat.

„Guvernul francez este de pă
rere că puterile occidentale tre
buie să evite extinderea sistemu
lui prevăzut de pactul de la Bag
dad, lucru care îl dovedesc miș
cările din majoritatea țărilor a-

pariziene

ale

relatează că
gu-

Spectacole de azi

francez că Anglia încear-

„Trăiască Frontul Popular" („Vive le Front Populaire”) a- 
ceasta este lozinca forțelor democratice din Franța care cer 
elaborarea unei politici comune a partidelor de stingă. Munci
torii parizieni au scris această lozincă pe un zid din strada 
Armand-Carrel.

de la Washington fiind impuse 
de „necesitatea elaborării unei po
litici comune" pentru Orientul 
Mijlociu. Comentatorii de presă, 
observatorii diplomatici conside
ră că motivul care face imposi
bilă elaborarea unei politici co
mune a celor două țări în Orien
tul Apropiat și Mijlociu rezidă 
atît în goana după resursele petro
lifere ale acestei regiuni, cît și 
în divergențele care există între 
Anglia și Statele Unite asupra 
mijloacelor ce trebuiesc folosite 
pentru atragerea țărilor arabe în 
blocurile militare.
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Patria, Elena Pavel, Gh. Doja, 
Alex. Sahia : Vagabondul seria 
I; Magheru, Lumina, Libertății: 
Pe baricadă ; Republica, V. Alec- 
sandri, București, înfrățirea în
tre popoare, 23 August, 1 Mai: 
Aii baba și cei 40 de hoți; Fi* 
limon Sîrbu, I. C. Frimu, N. Băl- 
cescu : Rio Escondido ; Central, 
Miorița : Alarmă în munți și Șu
rubul lui Marinică ; Victoria, Cui* 
tural, Rahova : Poveste netermi
nată ; Maxim Gorki : Primăvara 
în China ; Timpuri Noi: Vizita 
prieteniei, Concurs internațional 
de motocros 1955, Marșul lui Ra- 
koezi, Pionierul nr. 1 — 1956« 
Tineretului : Film la cererea spec* 
tatorilor : Mussorgski; Alex. Po* 
pov : Libelula ; Pe drumul liber
tății ; Grivița: Fata mexicană 
8 Martie: Giuseppe Verdi; Va- 
sile Roaită, Donca Simo : Lecția 
vieții; Unirea, Flacăra: Stela 
pe aripi; Constantin David : Di
rectorul nostru și Pui de Șoim; 
T. Vladimirescu, Volga: S-au 
cunoscut într-o trăsură ; Carpați: 
Prințesa Mary ; Arta : Cățelușul 
buclucaș ; Munca, Gh. Coșbuc : 
Soldatul Ivan Brovkin; Moșilor: 
Zvăpăiata ; Ilie Pintilie : Campio
nul lumii; Popular: Bancnotă de 
1.000.000 lire sterline; M. Emi- 
nescu: Muzică și dragoste; 8 
Mai: Vînătoarea de crabi; Olga 
Banele: Jan Huss; Aurel Vlai* 
cu: La revedere domnule Grock-
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