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Proletari din toate tării

CONSFĂTUIREA DE BRI
GADA a durat puțin. 
Nimeni n-a spus vorbe 

de prisos. Iar concluzia a fost: 
un timp Vasile Tomuță nu va 
mai putea lucra in brigadă.

De ce a trebuit să fie sanc
ționat atît de aspru Vasile 
Tomuță, de la uzinele textile 
„30 Decembrie" din Arad ? 
Totul a pornit de la faptul 
că Vasile Tomuță a lipsit de 
la lucru.

Tinerii din brigada utemis- 
tei Iuliana Poya din sectorul 
filatură, schimbul A, s-au o- 
bișnuit să prețuiască minutele, 
să le echivaleze cu produsele 
ce ar putea fi date peste sar
cinile prevăzute. Privind cu 
seriozitate îndeplinirea sarci
nilor de pian, luind imediat 
atitudine hotărîtă față de ca
zurile de încălcare a discipli
nei, nu este de mirare că bri
gada a dat in luna trecută 
mai mult cu 4.000 kg. fire 
peste plan, situindu-se în frun
tea întrecerii socialiste.

Intr-o asemenea brigadă e 
firească înalta exigență cu 
care a fost judecată lipsa de 
disciplină a lui Vasile To
muță.

întărirea disciplinei în mun
că nu poate fi și nici nu tre
buie despărțită de creșterea 
neîncetată a productivității 
muncii, de reducerea prețului 
de cost, care duc nemijlocit 
la realizarea cu succes a sar
cinii satisfacerii crescînde a 
necesităților materiale și cul
turale ale oamenilor muncii.

Unii cred că a fi disciplinat 
înseamnă numai a veni cu re
gularitate la lucru și a ponta 
fișa la timp. La atît rezumă 
ei problema disciplinei. Modul 
în care folosesc timpul de lu
cru li se pare puțin sau de 
loc important. Se întîmplă 
uneori ca acești tineri, să 
irosească timpul de muncă cu 
plimbări fără rost — nelăsîn- 
du-i nici pe alții să lucreze 
— cu discuții inutile etc., ne- 
glijind supravegherea mașini
lor și agregatelor încredința
te lor. Așa s-a întimplat cu 
tinărul David Toma de la în
treprinderea „Cimentul Păcii“ 
din Medgidia, din a cărui cau
ză cuptorul nr. 6, care îi fu
sese repartizat a mers în gel 
cîteva ore.

A fi disciplinat înseamnă 
firește a veni cu regularitate 
și la timp la muncă. Dar a 
fi disciplinat mai înseamnă 
a-ți folosi cu grijă, gospodă
rește, minutul și chiar secun
da din timpul de muncă, în
seamnă a respecta pe munci
torii și tehnicienii vîrstnici, a 
lua atitudine împotriva lipsu
rilor manifestate în muncă de 
cei din jur.

In fiecare întreprindere sînt 
numeroși tineri conștiincioși

PENTRU MINUT ȘI SECUNDA 
în îndeplinirea sarcinilor 
plan. Ei se străduiesc 
stăpînească bine meseria 
să muncească cu rezultate
mai bune ceea ce contribuie 
direct și indirect și la ridica
rea propriului lor nivel de 
trai prin creșterea cîștigurilor 
lor. Este semnificativă în a- 
ceastă direcție pilda utemistu- 
lui Irimia Gheorghe, absolvent 
al Școlii profesionale, astăzi 
nituitor la uzinele „Ernst 
Thälmann" din Orașul Sta
lin. Lucrînd in echipa comu
nistului Nicolae Gavriliuc, el 
s-a dovedit a fi un om de nă
dejde. Nelipsind niciodată de 
la lucru și folosind judicios 
timpul de muncă a reușit 
să-și depășească simțitor nor
ma, așa că intr-un an de zile, 
din cîștigul obținut și-a cum
părat trei costume de haine, 
haină de piele și alte obiecte, 
in afară de cheltuielile curen
te pentru hrană, locuință, 
cărți și alte nevoi.

Faptul că în primul cinci
nal productivitatea muncii pe 
ansamblul industriei a cres
cut numai cu 47,7 la sută în 
loc de 75 la sută cît era pla
nificat, se datorește într-o mă
sură apreciabilă și absențelor 
nemotivate de la lucru. Dacă 
în 1954 n-ar fi fost absențele 
admise de direcțiile întreprin
derilor și cele 5.700.000 absen
țe nemotivate, productivitatea 
muncii ar fi crescut cu circa 
5 Ia sută.

In perioada actuală, sarci
nile care se pun în fața eco
nomiei noastre naționale sînt 
mai mari. Avem experiența 
unui plan cincinal. Directivele 
Congresului prevăd ca în anii 
celui de al doilea cincinal, 
producția globală industrială 
să crească cu 60—65 la sută. 
Mai mult ca pînă acum, în 
atenția fiecărui muncitor tre
buie să se afle lupta pentru 
creșterea producției și a pro
ductivității muncii, pentru re
ducerea prețului de cost, căi 
sigure de ridicare neîncetată 
a nivelului de trai material și 
cultural al poporului munci
tor.

Congresul al Il-lea al par
tidului a subliniat ca o sar
cini de seamă întărirea disci
plinei în muncă.

Organele și organizațiile 
U.T.M. trebuie să-și axeze în
treaga lor activitate pe sarci
nile reieșite din documentele 
Congresului, să îndrume în 
mod calificat munca tinerilor 
din întreprinderile industriale. 
In lăuntrul acestei activități 
largi pe problemele producției, 
intărirea disciplinei tineretului 
în muncă trebuie să 
unul din locurile de 
Sarcina principală a 
zafiilor U.T.M. în lupta pen
tru întărirea disciplinei în

ocupe 
frunte, 

organi-

muncă este lupta pentru lichi
darea hotărîtă a absențelor și 
întîrzierilor de la lucru. Dar, 
pe acest tărîm, ca pe multe 
altele, nu se pot obține suc
cese mari și de durată, temei
nice, decît printr-o muncă per
manentă de educare a tineri
lor muncitori în spiritul dra
gostei față de întreprindere și 
de bunurile ei, în spiritul 
menținerii și dezvoltării tra
dițiilor colectivului ei, tradi
ții de muncă și luptă în 
ba poporului.

Pe o astfel de bază se 
te dezvolta o puternică 
nie colectivă a tinerilor 
întreprinderi, împotriva abate
rilor de la disciplină, împotri
va neglijenței și a chiulului, 
împotriva atitudinilor nejuste 
ale unor tineri față de maiștri, 
tehnicieni și muncitorii vîrst
nici, împotriva furturilor și 
a delapidărilor la care se mai 
dedau încă unii tineri înapo- 
iați.

Experiența a dovedit că 
discuțiile in adunările de gru
pă și în adunările organiza
țiilor de bază U.T.M., organi
zate pe baza unor cazuri con
crete pozitive sau negative, 
mobilizează colectivele de ti
neri muncitori în lupta pen
tru întărirea disciplinei. Pos
turile utemiste de control, ga
zetele de perete, stațiile de 
radioamplificare, gazetele de 
uzină oferă organizațiilor 
U.T.M. mari posibilități pen
tru descoperirea lipsurilor și 
abaterilor de la disciplina 
muncii, mari posibilități pen
tru dezvăluirea lor în fața în
tregului colectiv și pentru a- 
tragerea largă a acestuia la 
lupta pentru întărirea disci
plinei.

Experiența brigăzii utemis- 
tei Iuliana Poya, de la uzine
le textile „30 Decembrie" din 
Arad — și a multor colective 
fruntașe de tineret — este pli
nă de învățăminte în direcția 
disciplinei muncii și aplicată 
poate da roade apreciabile. 
Ceea ce a obținut acest 
colectiv fruntaș în mic, pot 
obține, fără îndoială, toa
te organizațiile U.T.M. din <.< 
întreprinderi pe scară naționa- 
lă. Totul depinde de grija, « 
continuitatea și amploarea pe K 
care o vom da muncii noastre >> 
de întărire a disciplinei în « 
muncă a tinerilor. Să dăm \\ 
tot ce avem mai bun, price- >> 
perea, entuziasmul și dîrzenia <? 
noastră, pentru lichidarea de- 
plină a lipsurilor și abateri- >> 
lor tinerilor muncitori de la (( 
disciplină, pentru ridicarea (t 
tuturor utemiștilor, tuturor ti- >> 
nerilor rămași în urmă la ni- ?? 
velul fruntașilor.
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în timpuj lor liber participă 
cu drag la repetiții, învață 
noi cintece și dansuri, centri- 

I buie la închegarea unui pro- 
f gram viu și interșaant al bri- 
j găzii artistice de agitație.
( Fiecare dorește ca formația 
f artistică din care face parte 
l să aducă un nou succes pe 
f tărîm cultural întreprinderi în 
f care muncește.
f In fotografie: echipa de 
f dansuri a uzinei Mao Țze-dun 
( din București execută un nou 
( dans popular în cadrul pro- 
f gramului prezentat cu prilejul 
l concursului.

Fruntașii noului cincinal

Oameni cu idei bune

.1.

Seminarul comitetului raional U. T. M. Ploești 
pe marginea documentelor Congresului

De 
nostru 
minar 
Congresului partidului, 
au participat activiștii raionului 
și secretarii organizațiilor U.T.M. 
de la sate. Pentru adîncirea unor 
probleme din documentele Con
gresului s-au expus și cîteva con
ferințe legate de transformarea 
socialistă a agriculturii, extinde
rea și aplicarea unor metode îna
intate de lucrare a pămîntului 
etc. Conferințele au fost urmate 
de seminarii organizate pe grupe, 
i în seminar s-au prezentat și

curind biroul comitetului 
raional a organizat un se- 
pe marginea documentelor 

la care

cîteva rapoarte de activitate. To
varășul Toma Capdefier, secreta
rul comitetului organizației de 
bază U.T.M. din comuna Scăieni 
a vorbit in raportul său despre 
preocuparea 
pentru buna 
vățămintului politic, pentru le
garea lui de munca practica din 
comună. Secretara organizației 
U.T.M. din comuna Puchenii 
Mari, tovarășa Maria Buligoiu, a 
arătat cum a folosit comitetul 
U.T.M. munca cultural-artistică 
pentru transformarea socialistă a 
agriculturii.

comitetului U.T.M. 
desfășurare a în-

»

Organizarea temeinică 
a muncii de reparație

La Centrul Mecanic S.M.T. din 
Arad reparațiile sînt în toi. Aici 
se repară zilnic în medie patru 
motoare de tractor față de 1,92 
motoare cît prevede viteza zilni
că planificată.

Depășirea vitezei zilnice de 
reparații planificată este o urma
re a măsurilor tehnico-organiza- 
torice luate de conducerea între
prinderii, a muncii politice des
fășurate de organizația de partid 
ți, de cea de U.T.M. și a faptului 
că întrecerea socialistă a cuprins 
majoritatea muncitorilor.

Munca de reparații a fost or
ganizată după metoda sovietică 
de reparații pe ansamble. Mun
citorii sînt organizați în echipe, 
pe 21 posturi de lucru. Pentru 
reușita aplicării acestei metode 
s-au adus unele modificări în or
ganizarea diferitelor ateliere. 
Astfel s-a amenajat o nouă hală 
de rodaj pentru șase motoare, 
deoarece în vechea hală nu puteau 
fi rodate decît trei motoare. Hala 
este deservită de un pod rulant.

In ateliere s-a introdus linia 
decauvile, iar cărucioarele de 
montaj existente au fost adaptate 
la această linie.

In hala de montare și spălarea 
fost introdus transportul mecani
zat. Spălarea diferitelor organe și 
subansamble se face aici cu apă 
caldă, rece și cu apă cu săpun 
la presiune, iar uscarea organe
lor de motor se face cu aer, în- 
tr-un cuptor construit de curînd. 
Alături de hala de montare și 
spălare s-a amenajat recent o 
hală de triere a pieselor. Sarcina 
muncitorilor de aici constă în re- 
Îiartizarea cu atenție a diferite- 
or piese în categoriile de piese 

bune, reparabile și complect u- 
zate. Pînă acum alegerea piese
lor de la motoarele demontate 
era lăsată la voia întîmplării, 
din care cauză unele piese ce 
puteau fi recondiționate cu mici 
cheltuieli, erau 
cuite cu piese 
sigur că ducea 
țului de cost.

Din hala de 
parabile sînt duse la 
anexă al secției de montaj, ame-

najat și el de curînd, unde sînt 
recondiționate. Datorită 
pentru recondiționarea și chiar 
confecționarea unor piese / 
Centruț mecanic s-au confecționat 
110 feluri de piese necesare trac
toarelor K.D. și I.A.R. — peste 
42.000 bucăți —) s-a evi
tat întîrzierea reparațiilor, prețul 
de cost scăzînd mult. Pentru a- 
ceasta e suficient să dăm un e- 
xemplu: față de luna februarie
1955, costul materialelor întrebu
ințate la repararea unui motor a 
scăzut cu peste 3.400 lei în luna 
noiembrie a aceluiași an. în lu
nile decembrie 1955 și ianuarie
1956, costul materialelor necesita
te de reparația unui motor a 
scăzut și mai mult.

In fruntea întrecerii socialiste 
se situiază brigada 
condusă de Iosif 
strungarii Toma 
didat de partid,

grijii

(la

La sfîrșitul seminarului s-a ți
nut un instructaj care s-a ocupat 
în special de munca politică pe 
care organizațiile U.T.M. de ia 
sate conduse și îndrumate de or
ganizațiile de partid, trebuie s-o 
desfășoare pentru transformarea 
socialistă a agriculturii pentru 
creșterea producției agricole. Pe 
bază de exemple concrete s-a a- 
rătat cum poate sprijini organi
zația U.T.M. din satul Tîrșorul 
Nou munca pentru transformarea 
întovărășirii de acolo într-o gos
podărie colectivă. De asemenea 
s-a insistat asupra muncii poli
tice pe care utemiștii și tinerii 
din satul Băltița și din alte co
mune, 
trebuie 
crearea 
gospodării colective.

Lecțiile, rapoartele și instruc
tajul prezentate în acest seminar 
au fost urmărite cu mult inte
res de către cei prezenți. Ele con
stituie un serios ajutor pentru 
munca practică a organizațiilor 
de bază U.T.M

Comitetul nostru raional va 
căuta să organizeze cu regulari
tate asemenea seminarii, strădu- 
indu-se ca ele să se desfășoare la 
un nivel cît mai înalt.

ȘTEFAN NICOLAE 
șeful secției organizațiilor U.T.M. 

a comitetului raional U.T.M.
Ploești

îndrumați de comuniști, 
s-o desfășoare pentru 
de noi întovărășiri și

aruncate și înlo- 
noi. Aceasta de
là ridicarea pre-

triere, piesele re- 
atelierul

de tineret, 
Pomenchsein, 
Erdei, can- 
și utemistul 

Anton Frisch și brigada Păcii de 
la secția lăcătușerie condusă de 
utemistul Ernest Rozsnyai. Un 
aport deosebit aduc și tovarășii 
Mihai Szekely de la lăcătușerie, 
Petru Ardelean de la turnătorie, 
strungarii Martin Fuzeși și Ște
fan Costaș, montorii Adalbert 
Merkler. Francisc Nagy și alții. 

Activitatea ce se desfășoară a- 
cum la Centrul mecanic pentru 
terminarea grabnică a reparații
lor și executarea lor de bună ca
litate este însă stînjenită de u- 
nele S.M.T.-uri care nu trimet 
motoarele planificate și nu le ri
dică pe cele reparate. Printre 
S.M.T.-urile care nu trimit mo
toarele planificate pentru repa
rații se numără S.M.T.-urile din 
Gottlob, Neudorf, Sînnicolaul 
Mare, Felnac, Aradu Nou.

Pentru ca activitatea Centru
lui Mecanic să nu fie stînjenită 
și în scopul terminării grabnice 
a reparațiilor, conducerile S.M.T.- 
urilor și organelor de resort tre
buie să ia cît mai grabnic mă
suri pentru transportarea motoa
relor la Centrul mecanic și pen
tru ridicarea celor reparate.

Corespondent 
, V. GHIDARCEA

Tinerii inovatori urmăresc in munca lor îndeplinirea sarcini
lor reieșite din documentele celui de al doilea Congres al par- 
tidu 'ui:

„Ridicarea nivelului tehnic în toate ramurile economiei na
ționale și obținerea unei creșteri considerabile a productivității 
muncii în industrie, transporturi, prin :

— Folosirea mai complectă a capacităților de producție exis
tente și perfecționarea utilajelor, mașinilor și agregatelor în 
funcțiune.

— Introducerea treptată a tehnicii noi și a procedeelor teh
nologice superioare, începînd cu întreprinderile care au un rol 
determinant în ramura de producție respectivă".

Tov. Hutira introduce banda rulantă
BAIA MARE (de la corespon

dentul nostru).
Ce se petrecea în mintea teh

nicianului Ferdinand Hutira în 
ziua aceea, de rămăsese pe gîn- 
duri ? Ce întrebare își pusese de 
nu găsea răspunsul cuvenit ?

Nu căuta nici chipul vreunei 
fete bucălate, nici anii petrecuți 
pe băncile școlii și nici o amin
tire din trecut. Era ceva mult 
mai important, legat și de pre
zent și de viitor. In gînd rînduia 
cifre, mașini, scule și materiale 
pe care omul să le mînuiască is
cusit. Dacă acest lucru ar putea 
fi făcut, prețul de cost al produ
selor ar scădea, iar calitatea s-ar 
îmbunătăți și mai mult.

Și iată, planurile se limpezesc 
și iau forme concrete în proiecte
le rămase în urma creionului, 
încă o măsurătoare, încă o linie 
și încă una. Așa ! Acum parcă e 
bine. Dar nu ! Pentru o execuție 
rapidă, aici ar fi bine să se ins
taleze și o bandă rulantă. încă 
puțin, încă o observație asupra 
mașinilor. Da 1

Și planul unei mai bune orga
nizări a muncii, aplicarea unei 
metode noi e gata.

Dar 
„Iosza 
Care e contribuția tehnicianului 
șef Ferdinand Hutira ?

Fabrica e o fabrică de cheres
tea ale cărei produse sînt mult 
solicitate, iar ceea ce a făcut 
nicianul e un lucru bun care 
rită explicat mai pe larg.

înainte, tăierea cherestelii 
făcea individual de fiecare mun
citor, care executa toate fazele. 
Tehnicianul a introdus banda ru
lantă. Această metodă a sporit 
la dublu productivitatea muncii, 
iar calitatea cherestelei s-a îmbu
nătățit cu 4 la sută.

E adevărat că acum matei ia- 
lul se aglomera. In proiect a fost 
însă prevăzută și consecința a- 
ceasta. De aceea au fost construi
te mai multe linii de vagonete și 
s-au instalat cărucioare pentru 
transport. De asemenea, pentru 
ca lucrul să nu înceteze nici o 
clipă, tuturor mașinilor circulare 
le-au fost înlocuite vechile cuțite 
divizoare cu altele noi.

Toate acestea au făcut ca 
productivitatea muncii să creas
că simțitor iar prețul de cost 
fie redus cti 9,2 la sută.

ce produse dă fabrica 
Bela“ din orașul Sighet ?

Studentul inovator
CLUJ (de la corespondentul 

nostru).
La cabinetul tehnic al atelie

relor C.F.R. „16 Februarie“ din 
Cluj a sosit într-o zi, împreună 
cu alte corespondențe obișnuite, 
un plic voluminos. Curios, unul 
dintre tehnicieni l-a desfăcut și 
a scos din el un dosar cu dife
rite planșe tehnice. Au trecut de 
atunci mai multe zile. Dosarul, 
care purta pe el inițialele I.P.C.- 
(Institutul Politehnic Cluj) a 
fost dat în mîinile dibace ale 
unor muncitori care au dat viață 
planșelor. Inovația constă în 
scoaterea și montarea capetelor 
universale de la mașini-unelte cu 
ajutorul unui dispozitiv de ridi
cat, iar autorul ei nu-i altcineva 
decît un student — utemistul 
Sorin Sopa, student în anul IV 
la Institutul Politehnic.

Ideea pentru construirea aces
tui dispozitiv s-a născut în min-

teh- 
me-

se

să

vi-tea studentului în urma unei 
zite făcute la atelierele C.F.R. 
„16 Februarie“. Aici el observase 
că la strungurile unde se prelu
crează piese de sute de kilogra
me pentru locomotive, scoaterea 
și montarea capetelor universale 
se face manual de cîte 3—4 mun
citori.

Intorcîndu-se la institut, stu
dentul Sorin Sopa a început să 
lucreze la proiectul unui dispozi
tiv care să ușureze munca fizică. 
El a cerut în acest sens și spri- - 
jinul profesorului Pallaș Ștefan. 
Proiectul dispozitivului a fost 
pus apoi și în discuția cercului 
științific studențesc 
ridicat, unde a fost 
lucrare valoroasă.

Recent, utemistul Sopa a 
înștiințat că inovația sa a 
pusă în aplicare și dă roadele aș
teptate.

de mașini de 
apreciat ca o

fost 
fost

3855 apartamente noi
In centrele muncitorești, în 

apropierea exploatărilor forestiere 
ca și în majoritatea orașelor și 
comunelor patriei noastre tot 
mai mulți oameni ai muncii se 
mută în locuințe noi pe care și 
le-au construit cu ajutorul cre
ditelor acordate de stat.

In anul trecut au fost terminate 
și date în folosință 3855 de apar
tamente cu o suprafață locativă 
de 153.733 m.p. Pentru acestea, 
ca și pentru cele a căror con
strucție a fost începută au fost 
acordate aproximativ 82 milioa
ne lei.

Muncitorii din industria lemnu
lui din regiunea Bacău, de pildă, 
și-au construit în anul trecut 134 
ae apartamente. Ceferiștii din 
orașele și regiunile București și 
Stalin și-au ridicat 237 de apar
tamente, iar minerii din regiunea 
Baia Mare și-au construit 44 de 
apartamente. In regiunea Hune
doara au fost construite 133 de 
locuințe individuale dintre care 
103 pentru siderurgiști, iar 24 
pentru muncitorii constructori. De 
asemenea în regiunea Stalin 352 
de muncitori din diferite ramuri 
de activitate s-au mutat în 
locuințe noi.

16 zile
16 înfăptuiri

ORAȘUL STALIN (de la co
respondentul nostru).

Cabinetul tehnic al uzinelor 
„Steagul Roșu“ din orașul Stalin 
a obținut în anii primului cinci
nal succese grăitoare, devenind, 
prin activitatea sa bogată, frun
taș pe regiune.

In anii primului cincinal, aici 
au fost înregistrate 1862 propu
neri de inovații și raționalizări, 
dintre care 1220 au fost aplicate 
în procesul de producție. Numai 
la autocamionul S.R.-101 s-au 
făcut peste 360 de inovații.

Inovațiile aplicate pînă acum 
aduc uzinei economii antecalcu- 
late în valoare de 17.782.727 lei, 
iar cei 700 inovatori au fost re
compensați pentru îmbunătățirile 
aduse în procesul de producție.

In 1960, se arată în hotărîrile 
Congresului partidului, uzina de 
autocamioane va trebui să-și 
mărească astfel capacitatea de 
producție, îneît să ajungă să pro
ducă pînă la 30.000 bucăți pe an.

Muncitorii tineri și vîrstnici de 
la uzinele „Steagul Roșu“ și-au 
însușit aceste sarcini.

Sipre a îndrepta atenția mun
citorilor asupra problemelor ce
lor mai importante din procesul 
de producție, cabinetul tehnic a 
întocmit încă din primele zile 
ale acestui an planuri tematice 
care se referă la creșterea pro
ductivității muncii și scăderea 
prețului de cost, extinderea expe
rienței înaintate, organizarea de 
expoziții cu inovații, organizarea 
a noi brigăzi de inovatori, gene
ralizarea inovațiilor prin schim
buri de experiență etc.

Nu trecuseră decît 16 zile de 
cînd constructorii autocamioane
lor romînești au pășit în cel de 
al doilea cincinal și comunistul 
Ion Murzea, șeful cabinetului 
tehnic, se și mîndrea cu cele 16 
inovații făcute, care de care mai 
prețioase.

Printre primii inovatori ai a- 
cestui an se află și tinerii Gheor- 
ghe Popa, Vasile Duțu, ingi
nerul utemist Francisk Bartha și 
inginerul Constantin Pităroiu.

Inginerul utemist Francisk 
Bartha, ajutat de inginerul Con
stantin Pităroiu, a propus o 
nouă tehnologie la fabricarea 
tacheților, cu ajutorul căreia se 
elimină o seamă de operații care 
îngreunau munca.

Prin noul procedeu, tacheții 
vor fi fabricați din oțel laminat. 
In talerul piesei se va strunji o 
adîncitură în care se va turna 
fontă albă. Atît topirea fontei cît 
și încălzirea pentru călirea bol
țului se va face cu ajutorul cu- 
renților de înaltă frecvență.

Țara se pregătește de alegeri
Fapte din campania electorală

♦ 600 candidați ai F.D.P. în București
* 426.000 cetățeni înscriși pe listele 

electorale în regiunea Pitești
Tn întreaga țară continuă să se 

desfășoare adunări cetățenești în 
cadrul cărora oamenii muncii 
propun candidați ai Frontului De
mocrației Populare pentru alege
rea deputaților în sfaturile popu
lare.

In Capitală a fost propusă pînă 
acum candidatura a aproape 600 
de fruntași ai vieții noastre po
litice și de stat, oameni de știință 
și cultură, muncitori fruntași în 
întrecerea socialistă, intelectuali, 
militari, gospodine, tineri și pen
sionari. In adunările cetățenești 
desfășurate în Capitală în ulti
mele zile au fost propuși printre 
alții, sculptorul Boris Caragea, 
maestru emerit al artei din 
R.P.R.. în circumscripția orășe
nească nr. 261. farmacistul Simion 
Șaraga, în circumscripția raiona
lă nr. 27, L. Zaharia, secretar al 
comitetului raional „1 Mai" al 
P.M.R. în circumscripția raională 
nr. 33, Florica Lupeș, secretar al 
Comitetului orășenesc U. T. M. 
București, în circumscripția oră
șenească nr. 131 etc.

Și în restul țării sute de mii 
de cetățeni participă la lucrările 
de pregătire a alegerilor.

La adunările ce au avut loc 
pînă la 30 ianuarie în orașele și 
satele regiunii Craiova pentru de
semnarea de candidați ai F.D.P. 
în alegerea deputaților pentru 
sfaturile populare ,au luat parte 
un mare număr de cetățeni. Pro
punerile făcute au fost susținute 
în unanimitate de participanți, 
aproape 7.500 din ei luînd cu- 
vîntul pentru a propune sau sus
ține candidaturi.

Pînă acum cetățenii din regiu-< 
nea Craiova au desemnat 89 de 
candidați pentru circumscripțiile 
regionale, 391 de candidați pen
tru circumscripțiile raionale, 141 
candidați pentru circumscripțiile 
orășenești și 1997 candidați pen
tru circumscripțiile comunale.

In regiunea Pitești peste 
426.000 de cetățeni s-au înscris 
pînă la 30 ianuarie în listele de 
alegători. In numeroase comune, 
printre care Golești, Leordeni, 
Teiu, Izvoru, Priseaca și Slatina, 
toți cetățenii cu drept de vot au 
fost înscriși în listele electorale. 
Pînă la aceeași dată în regiune au 
fost depuse candidaturile a peste 
1.300 candidați ai F.D.P. în cir
cumscripțiile regionale, raionale, 
orășenești și comunale.

De asemenea în Regiunea Auto
nomă Maghiară au mai fost pro
puși în ultimele zile colectivista 
Iuliana Zongor, membră a gos
podăriei agricole colective „Parti
zanul Roșu“ din Curteni, în cir
cumscripția electorală comunală 
nr. 18 — Sîntana de Mureș, gos
podina Estera Asztalos, în circum
scripția electorală orășenească nr. 
118 — Tg. Mureș, mecanicul șef 
Alexandru Biro, în circumscripția 
electorală orășenească nr. 48 Tg. 
Mureș, scriitorul Siito Andras, lau
reat al Premiului de Stat, în cir
cumscripția electorală regională 
nr. 16, și mulți alți oameni ai 
muncii care s-au evidențiat prin 
bogata lor activitate pe tărîm ob
ștesc, prin dragostea cu care mun
cesc pentru propășirea patriei noa
stre. (Agerpres)

Jocul de-a vacanța...
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ECANIZATORII de la S.M.T. Urziceni, 
regiunea București, își pregătesc tractoa
rele și mașinile pentru campania de pri

măvară.
Răducu Dumitrache cu echipa lui, formată din 

șeful de brigadă Licu M. Nanciu și tractoristul 
Vasile Tănase, fac revizia unui tractor M.T.Z.

(în primul plan al fotografiei). Alături de ei, 
echipa condusă de Vasile Păunescu montează 
pe șasiu motorul unui tractor K.D.-35.

In această campanie de reparații mecanizato
rul Răducu Dumitrache a făcut o economie de 
piese de schimb în valoare de 2.000 lei, iar Pău
nescu în valoare de 1.900 lei.

' Foto: D. F. DUMITRU

T In dramaturg rutinat spu- 
nea nu de mult unei înce
pătoare : „Draga mea, 

despre studenți nu se poate 
scrie altceva decît comedie..." 
Ea nu l-a contrazis, deși e in
teligentă și atentă la viață. E 
o prejudecată evidentă în păre
rea dramaturgului: ca tot ce e 
supus mișcării zilnice — sînt 
atîtea și în existența studenți
lor noștri, din care pot scăpăra 
drame intense sau, cel puțin, 
griji lipsite de comic...

Și totuși, deși au trecut cîte
va zile la mijloc, deși nu ac
cent opinia dramaturgului, nu 
pot să nu revin la scenele ple
cării in vacanță a unui grup 
de studenți de la teatru și me
dicină. Eram, acum o săptămî- 
nă, în Gara de Nord și i-am 
văzut în tonica lor „desfășura
re"... Plecau în munți, dar 
plecau în așa fel îneît am în
trezărit dramul de adevăr din 
afirmația dramaturgului rutinat: 
studenții noștri știu să se bu
cure admirabil 1

Intîlnirea era în fața „Infor
mațiilor" la orele 18. Am im
presia că au venit toți deoda
tă. Nu se desfășura decît un 
strigăt continuu : fiecare nou 
venit era tntimpinat imediat și 
de departe cu uralele cuvenite, 
poate numai în imaginația mea 
livrescă, toreadorilor și maha- 
radjahilor. Era imediat cercetat 
din cap pînă în picioare 
se ovaționa orice noutate: 
neta cu pompon inadmisibil 
condiții normale", puloverul 
cunoscut de amici (— E 
prumutat, e împrumutat... —De 
la cine ? — De la bunicul
meu... — De ce n-a venit 
și el? — E pensionar... 
— Ura pentru bunicul tăul), 
bocancii cu ținte, bocancii fără 
ținte, pînă și bocancii prea mici 
pe picior, pantalonii bufanți 
(Ești demodat... — Sînt de
modat... — Se poartă pantaloni

Și 
bo- 
„în 
ne
un-

de schi... — Stoc nou pe Grivi- 
ței... — Ura pentru pantalonii 
moderni de ski 1) Ruck-sac-urile 
se puneau unul peste altul și 
pînă și această operație naivă 
cucerea fanteziile. Se bucurau 
de skiuri, de aparatele de fo
tografiat, de examenele trecute 
cu succes, de fiecare monedă 
de 25 de bani căutată rapid 
pentru un ultim telefon încărcat 
de subtexte, de locurile din va
gonul special, de ceasurile gă
rii, de foile de drum ale C.C.S.- 
ului, de bonurile pentru masa 
la cabană. Se încrucișau cele 
mai disparate precizări și fieca
re întretăiere lumina scurt și fluier, îl strig — în sftrșit, îl

*-■ -J- gfisesC' sînt ultimul obiect pe 
care se exercită umorul lor, 
cinci minute înainte de pleca
rea trenului: un „civil" — pal
ton, pantaloni lungi, pantofi — 
cu skiuri în spate... Ura pentru 
„civilii" rămași în București I 
Trenul pleacă și dumnealor cîn- 
tă... Aș vrea să călătoresc cu ei 
pînă sus la Suru... să r.e ră
tăcim inofensiv pe cărările Fă
gărașului... eventual să bată 
viscolul și să strîng la glt fu
larul dat de mama... să tai în 

de 
Și 

des- 
ode 

să

cuprinzător viața. — Am adus 
siringă... și spirt... Am stat Un
gă cizmar pînă mi-a reparat 
bocancii... Nu mai am nici un 
ban din bursă... N-a vrut să 
vină dragă, e o proastă... 3 
examene, toate cu foarte bine: 
la toxicologie, la radiologie și 
la obstetrică. Mama a plins c-o 
să mă prindă viscolul și să iau 
fularul... Am cu mine cursul de 
histologie. învățăm ? Faust bă
iatule, du-te la bufet și ia-mi 
o înghețată cu frișcă... Sintem 
50 de la teatru și 10 de la me
dicină. Așa-s medicii. Sedentari. 
Ne fotografiem? Te rog... Și 
dacă nu? Te rog, s-avem și noi 
o amintire, să nu uităm nimic...

Să nu uităm nimic... Cineva 
spunea că jocul de-a vacanța e 
jocul de-a uitarea... Cineva: 
Mihail Sebastian. De mult. 1936. 
locul de-a vacanța e jocul de-a 
uitarea. Ștefan Valeriu al lui 
pleacă în vacanță ca să uite, 
ca să evadeze din plictiseala 
lumii aceleia imposibile : în 
luna de vacanță nu-l interesea
ză ziarele, urăște radio-ul, taie 
firele de telefon ale casei de 
odihnă, îl irită orice precizări 
calendaristice: azi sintem în 
ziua de... Nu-l interesează: azi 
e o zi cu soăre. II irită un vers, 
un sinwlu vers care-i reamin
tește... Nici-o reamintire! Oma
giu, veșnic omagiu, „chaise- 
longue“-ului — prima treaptă 
spre fericire! Fericirea de a ui
ta că te învîrtești într-o lume

anostă șl mincinoasă, bucuria 
de a fi singur, curat, deliciul izo
lării. Oricit îl iubesc pe Ștefan 
Valeriu — ce fericire mică, ce 
deliciu dezolant, ce bucurie mi
noră față de ceea ce știm noi 
că înseamnă viată...

...Mă îndrept spre vagonul 
lor special; s-au instalat de ct- 
teva minute acolo, după ce au 
străbătut triumfal peronul, tir- 
șindu-și voluptos bocancii și 
înălțînd copilărește schiurile 
peste capetele tuturor. îmbrăcat 
„civil", duc și eu o pereche de 
schiuri — a unui amic care a 
uitat să mai vină. 11 caut, îl

fiecare dimineață bonurile 
masă, pentru dejun, prînz 
cină... să-i aud comentlnd 
tinși examenele și înălțind 
în apărarea profesiunii... 
deschid radioul și să ascult ce 
se petrece în lume, să ung 
jams-ul pe pîine cu unt și să 
deschid gura mare-mare ; să 
mă trîntesc pe patul tare din 
dormitorul nostru, al băieților, 
auzind la ușa de alături o de
clarație de dragoste, fără timi
ditate, ziua în amiaza mare... 
Să mă scol și să schiez pînă 
la- miezul nopții... Să fotogra
fiez tot și să nu uit nimic... Noi 
nu avem ce uita. Cu fiecare 
vacanță trăită cum ne place, 
ne legăm mai prefund de via
ță. Viața, lumea noastră. — 
nu, nu o iluzie, lumea reală, a 
noastră, clădită de noi — ne 
bucură : ne bucură pînă și mo
neda de 25 de bani cu care 
dăm din gară un ultim telefon...

RADU COSAȘU

artisi.ee
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,yAGABONDUD^
Tn 1795, Jean Valjean a fost 

condamnat la 5 ani temniță grea 
pentru că a furat o pline. „Civi
lizația noastră are uneori ceasuri 
groaznice; sînt clipele cînd pro
nunțarea unei pedepse este ase
menea unui naufragiu“ arată ma
rele scriitor francez Victor Hugo 
în romanul său „Mizerabilii“. 
Asemenea ceasuri groaznice a 
mai încercat societatea și mai 
încearcă și astăzi, la aproape 
200 de ani după pronunțarea 
monstruoasei sentințe împotriva 
lui Jean Valjean. Micul Raj a- 
junge să cunoască de asemenea 
închisoarea și umilința, tot fiind
că a încercat să fure pîine pen
tru mama sa bolnavă care, deli- 
rînd, i-a cerut de mîncare. Nici 
Jean Valjean, nici micul Raj nu 
s-au născut hoți, necinstiți — 
împotriva oricăror demonstrații 
ale asprului judecător Ragunath. 
Amîndoi însă au furat. Societa
tea nedreaptă în care a trăit 
Jean Valjean, în care trăiește azi 
Raj, i-a împins să facă aceasta. 
Sînt clipe în viață cînd mizeria 
și foamea, deznădejdea apăsă
toare te îndeamnă să furi pen
tru ca să poți trăi; altă cale nu 
este de ales. Rîsul sarcastic al 
micului Raj și apoi al deținutului 
Raj în fața unei lipii — marcînd 
printr-un pregnant montaj cine
matografic trecerea anilor care 
au făcut din băiețelul timid 
și cuminte un impertinent ocnaș 
cu stagiu — apare ca un puter
nic act de acuzare împotriva unei 
lumi în care cinstea și onoarea 
unui om pot fi terfelite pentru o 
bucată de pîine. ....Dacă aș fi a-
vut acum 12 ani această lipie, nu 
v-aș fi vizitat atît de des“, spune 
el gardienilor închisorii.

Iată-1 pe Raj ieșind din în
chisoare. Vesel, nepăsător par
că, se plimbă hai-hui pe străzi. 
Distrîndu-se, în joacă mai mult, 
fură pe neobservate ceasul unui 
trecător, înhață prin surprindere 
bicicleta altuia, și pornește mai 
departe. In acest episod Raj Ka- 
poor, multilateralul actor și regi
zor, interpretează cu un farmec 
uimitor faimosul cuplet al vaga
bondului, cîntîndu-și viața fără 
griji dar și fără perspective, trăi
tă de pe o zi pe alta.

A ajuns el un hoinar fără că- 
pătîi, un excroc dibaci, cu tu
peu, incorigibil, care și-a pierdut 
trăsăturile omenești? Reîntors aca
să îi povestește mamei sale, cu 
vervă și optimism despre pretin
sele călătorii pe care le-ar fi fă
cut în Europa și America, des
pre șeful său, un mare om de a- 
faceri (mama lui Raj nu știe că 
fiul său este hoț, că a fost la 
închisoare). Ai sentimentul că 
Raj s-a obișnuit cu această viață, 
că nimeni și nimic nu-1 mai pot 
schimba, că va rămîne veșnic 
vagabondul vesel, pungașul sim
patic, așa cum apare în discuția 
cu capul bandei de tîlhari — 
Jâgga — sau în momentul reve
derii mamei sale. Ca un curent 
electric străbate însă întreaga-i 
ființă revederea unei fotografii. 
Buna dispoziție, veselia, opti
mismul au dispărut ca prin far
mec. Raj nu poate privi chipul 
fetiței din tablou, fără să nu-și 
facă probleme de conștiință, fără 
să nu gîndească la ceea ce s-a 
petrecut cu el în cei 12 ani, de 
cînd a primit această fotografie, 
întoarce tabloul cu fața spre pe
rete și se îndepărtează tulburat; 
încearcă să alunge din amintirea 
sa acest punct lumin >s al tris
tei lui copilării, să înlăture ima
ginea Ritei — fetița care s-a 
împrietenit cu el, deși era sărac 
și umilit. Și cu toate că realiza
torii filmului nu te lasă să în
trevezi ceea ce se va întîmpla 
mai departe, acest episod te 
face să pătrunzi dintr-o dată în 
sufletul lui Raj, să înțelegi că el 
jiu este decît un fel. de amărît ve

sel, care încearcă să-și ascundă 
sub masca veseliei și a unui op
timism facil propria-i nemulțu
mire față de viața nedemnă spre 
care a fost împins de societate.

In această lumină ne apare și 
scena în care Raj se bate cu sine 
însuși, mimînd o luptă cruntă 
cu pretinsul hoț care furase 
geanta unei necunoscute. Cît 
de tristă este de fapt situația lui, 
atunci cînd pornește împreună 
cu tînăra fată să-l urmărească pe 
răufăcătorul inexistent — și to
tuși cît umor are lupta lui de 
unul singur 1 Convingerea cu 
care își trage singur pumni pen-

luî său. Demnitatea de om, răs
punderea pentru dragostea mare 
și curată care îl înobilează și dau 
un sens existenței sale, răzbat 
din jurămîntul sfînt pe care-1 
face în fața mamei sale — de a 
se schimba, de a deveni un om 
cinstit. Dar aceeași societate ne
dreaptă care l-a condamnat pe 
micul Raj la închisoare pentru 
că a furat o pîine îi va închide 
cu brutalitate orice posibilitate 
tînărului Raj de a deveni un 
om cinstit. Dat afară de la uzina 
unde începuse să muncească, 
izgonit cu aroganță de valetul 
tatălui adoptiv al Ritei, Raj tră-

Raj Kapoor, interpretul și regizorul „Vagabondului“

tru ca apoi—surprins de puterea 
loviturii — să-și îndrepte falca, 
mișcările agere cu care contra
atacă parcă un adversar nevăzut, 
gestul aproape sălbatic cu care 
își rupe cămașa, pentru a da 
astfel un aer de autenticitate de
plină așa-zisei lupte urmărită cu 
îngrijorare de după zid de tî
năra necunoscută — întreaga 
ambianță a cadrului nu e o pa
radă goală a virtuozității artistice 
a regizorului și actorului Raj 
Kapoor, ci servește în primul 
rînd reliefării situației în care a 
ajuns acest om cu un fond sufle
tesc profund cinstit, dar care e 
nevoit să fure.

Cu atît mai trist și dureros ne 
apare și momentul plin de poe
zie al descoperirii că de fapt ne
cunoscuta căreia îi înapoiase 
geanta, nu era alta decît Rita — 
mica lui prietenă din copilărie. 
Aparatul de filmat se oprește a- 
supra chipului însuflețit al Ritei 
pentru ca apoi să ne redea ex
presia puțin șmecheră, puțin vi
sătoare a lui Raj care confirmă 
că el este prietenul căutat. Din 
felul în care Raj mototolește 
stìngaci năframa Ritei, din apro
pierea abia perceptibilă a mîini- 
lor lor, întrevezi dragostea mare, 
puternică, pătimașă, care îi va 
lega pe cei doi tineri.

Dragostea aceasta curată, în 
afara oricăror prejudecăți, încre
derea cu care Rita se apropie de 
el, trezește în sufletul lui Raj 
sentimente care pînă atunci stă
teau zăvorîte în fundul sufletu-

lește drama omului care încearcă 
să se salveze de la înec, în vre
me ce de picioare îi atîrnă mari 
greutăți, iar de pe mal nimeni 
nu-i întinde o mînă priete
nească.

Raj Kapoor — actor cu posi
bilități de expresie rar întîlnite 
— ne dezvăluie drama lui Raj, 
condamnat, pentru că a greșit o- 
dată, cu sau fără voie, să poar
te mult timp pecetea de hoț și 
tîlhar, fără să mai poată ieși din 
acest impas decît cu prețul unor 
mari sacrificii. Invitația Ritei la 
ziua ei de naștere aduce după 
sine noi și puternice zguduiri în 
sufletul lui Raj. In copilărie îi 
promisese că atunci cînd va fi 
mare, îi va aduce odată, de ziua 
ei, un dar minunat. Și iată acum 
este ziua ei, iar Raj nu are nici 
bani, nici de lucru. Cu mîinile 
în buzunar străbate orașul. In 
fața unui mare magazin de biju
terii, privirile îi sînt atrase de 
frumusețea obiectelor. Să fure ? 
Numai gîndul că ar putea să se 
reîntoarcă la ceea ce a fost, îl 
paralizează parcă. Și totuși... Este 
gata să facă și acest lucru, nu
mai pentru a-și respecta promi
siunea. Scena în care Raj îi pune 
Ritei colierul furat are ceva din 
farmecul serii cînd tot el, băie- 
țandru fiind, a prins în părul mi
cuței fete o floare. Dar situațiile 
sînt departe de a fi identice. Cu

toate câ aceleași sentimente calde 
învăluie sufletele lor, bucuria în- 
tîlnirii este umbrită de durerea 
adîncă din sufletul lui Raj. Ci
tești pe chipul lui suferința pro
fundă care-1 mistuie pentru că 
trebuie să apară și înaintea Ritei, 
a fetei pe care o iubește sincer și 
dezinteresat, drept ceea ce nu 
este de fapt: un hoț care a furat 
un prețios colier.

Nu, Rita nu trebuie să știe nici 
de jurămîntul lui tainic, călcat în 
picioare, nici de durerea pe care 
o încearcă în aceste momente. 
Chinuit, dezgustat de purtarea 
lui, resemnat ca înaintea unei 
sentințe inevitabile, se reîntoarce 
acasă.

Este impresionant patosul cu 
care sînt condamnate în film con
cepțiile reacționare, prejudecățile 
de castă ale judecătorului Ragu
nath ; el socotește că originea so
cială în sine ar determina întrea
ga evoluție a omului, caracterul 
lui, că fiul unui nobil nu poate 
fi decît demn, cinstit, drept, că 
vagabonzii, hoții, criminalii, se 
nasc stigmatizați din tată în fiu. 
Și demascarea acestei filozofii 
antiumane apare cu atît mai con
vingătoare cu cît judecătorul în
suși îi plătește tribut prin soarta 
tragică a familiei sale destrăma
te, prin propria sa viață, tristă 
și apăsătoare. Inegalitatea socia
lă, legile obiective care guver
nează societatea împărțită în 
clase antagoniste, constituie ră
dăcina existenței tragice a vaga
bondului Raj, ca și a atîtor alți 
dezmoșteniți ai soartei din lumea 
capitalistă.

Ar fi nedrept să povestim citi
torului întreaga acțiune complica
tă și captivantă din cele două se
rii ale „Vagabondului“ ; i-am răpi 
emoția contactului direct, cu țesă
tura artistică densă a filmului. 
Ne vom opri de aceea în încheiere 
doar la cîteva sumare observații 
despre particularitățile distincti
ve ale creațiilor cineaștilor in
dieni progresiști.

Desigur că în liniile lor mari, 
întîmplările din film s-ar fi putut 
petrece și în America sau Franța 
capitalistă. Tratarea artistică con
cretă a temei a pus însă asupra 
întregului film amprenta specifică 
vieții poporului indian. Nu e vorba 
de procedee cinematografice luate 
ca atare, nici doar de abundența 
în film a cîntecelor și dansurilor 
inspirate din bogatul folclor in
dian, la care s-au referit unii co
mentatori.

Mesajul de ider al filmului este 
pus în relief prin realismul preg
nant^ al acțiunii, al atmosferei lu
ată în ansamblul ei, prin secven
țele oglindind cu precizie, la pro
porțiile lor exacte, oameni și în- 
tîmplări (de pildă imaginea cu
noscută a băiețelului silit să-și 
cîștige de mic existența ca lustra
giu, apare și în „Vagabondul“). 
Dar, în același timp, tratarea ale
gorică, pe un plan fantastic a 
unor episoade de mare intensita
te, cum ar fi visul lui Raj — ex- 
primînd tulburător zbuciumul său 
lăuntric — sau apariția stranie a 
lui Jâgga, ca un soi de „geniu 
răzbunător" în cele mai critice 
momente din viața vagabondului, 
fac parte organică din structura 
artistică a filmului subliniind 
sensul dramei, nealterînd sub
stanța realistă. Tocmai în îmbi
narea acestor caracteristici trebuie 
văzut conturul specific național al 
acestei excepționale realizări cine
matografice. Este un film de o 
rară poezie, de un lirism înduio
șător, un film care te copleșește 
prin vigoarea cu care sudează 
destinele unor oameni vii cu des
tinele unei țări întregi — marea 
Indie.
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— Fii atent, Nedelcule, 
mtine — poimiine ai fată 
de măritat, dacă intri 
in colectivă — o să-ți ră- 
mtnă piatră în casă. Ce-ai 
să-i mai dai de zestre dacă 
și bruma de pămînt pe ca- 
re-l ai, îl dai la colectivă...

Cu astfel de cuvinte cău
tau chiaburii să-l înveni
neze pe țăranul muncitor 
Nedelcu Cirjan, acum cinci 
ani, cînd în comuna Con- 
duratu din raionul Mizil 
se punea temelia colecti
vei. A stat, a șovăit, s-a 
gîndit, pînă la urmă s-a 
Izotărît.

Nu mai puțină frămin- 
tare era și în inima lui 
Vasile Șerban. Și el avea 
un flăcău care miine, poi
miine avea să se însoare. 

...Au trecut ani de-atunci. 
încă 27 de familii de 
țărani muncitori din sat 
s-au alăturat primelor 25 
cu care s-a inaugurat co
lectiva din Conduratu. 
Mulți și-au construit case 
noi. Belșugul și-a croit 
drum in casele foștilor robi 
de odinioară. Unul cîte 
unul, zvonurile chiaburești 
au fost spulberate.

Intr-o sîmbătă, colecti
viștii din Conduratu erau 
in mare fierbere. Unii pre
găteau daruri, alții împodo
beau o sală cu verdeață și 
dantele din hîrtie colorată. 
In colectivă era nuntă — 
o nuntă cum nu s-a prea

văzut în Conduratu. A în
ceput de sîmbătă seara șl 
s-a terminat tocmai luni 
dimineață. Au cîntat in
strumentiștii din sat, ba 
chiar și un taraf din Măr
gineni. S-au servit mitică* 
ruri alese și băutură din 
belșug. Nici unul dintre 
socri nu se putea plînge că 
n-are cu ce sta în fața nun
tașilor. Cine credeți că-și 
căsătoreau copiii ? Nedelcu 
Cirjan și Vasile Șerban I 

La nuntă, Nedelcu Cir
jan nu a putut să nu-și 
amintească de viața lui 
„dinainte de 44“ cum o 
numea, de soarta care l-ar 
fi așteptat pe el și pe fata 
lui. N-a putut să nu-și a- 
mintească de zvonurile care 
l-au făcut să șovăie.

— Și trebuie să vă spun 
drept că nu ne putem plin- 
ge că n-avem cu ce-i în
zestra — zicea și Vasile 
Șerban. Dacă rămlneam cu 
gospodăria individuală, nu 
mă încumetam a-i face casă 
băiatului și nici cuscrul 
să-i dea fetei așa zestre 
frumoasă: mobilă, linge* 
rie, ba chiar și o vacă cil 
lapte. Cît privește pămîn- 
tul, apoi colectiva le pune 
la îndemînă toate cele 200 
hectare.... Să muncească 
cît le-o pofti inima și cît 
or fi de harnici și să ducă 
acasă produsele cu carele...

Corespondent 
GHEORGHE DUȚU

Taina poligonului
Povestire de S. Arefiev

(Continuare din nr. 2098).
In practica îndelungată a locotenent-colonelului Koles- 

nikov nu fusese încă un caz atît de enigmatic.
Experiențele, din care unele episoade erau întipărite pe 

fotografii, au avut loc la 15 mai, de la amiază pînă la 
ora două.

Șeful poligonului i-a spus lui Kolesnikov că tainicul fo
tograf a reușit să prinaă numai unele momente ale ex
periențelor. Din numărul total al fotografiilor doar 10 
aveau legătură directă cu experiențele.

S-a putut stabili că trei fotografii, făcute una după 
alta, reprezentau trei momente consecutive ale probelor. Și 
cum fiecare proces al experienței a fost cronometrat, s-a 
putut preciza că aceste fotografii au fost făcute la inter
vale de un minut.

Este firesc să se creadă că și celelalte fotografii au fost 
făcute la aceeași distanță de timp una de alta. Deci, fo
tografiatul a durat un ceas.

Precizarea acestui fapt a avut o mare importanță pen
tru Piotr Vasilievici. Știind precis timpul cînd a avut loc 

delictul, el a putut acum să-și concentreze întreaga aten
ție asupra analizei faptelor care s-au petrecut în ceasul 
acela pe poligon. Dar, de-abia s-a adîncit Kolesnikov în 
studierea situației, și greutățile au început să se ivească 
cu repeziciune, una după alta.

Locotenent-colonelul a făcut cunoștință cu oamenii care 
efectuaseră experiența. Erau cinci : șeful poligonului, loc
țiitorul său pentru problemele tehnice, un tehnician și doi 
sergenți. Fiecare a afirmat că pe poligon nu a fost nici un 
străin și nici n-a observat la ceilalți dintre tovarășii săi 
vreun aparat de fotografiat.
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TUȘNAD. Noaptea și-a ridi
cat cu sfială vălurile: Apoi, 
soarele a săgetat culmile mun
ților, aurind virfurile brazilor. 
Sus, pe malul Oltului, căsuțele 
Tușnadului au prins a fumega. 
Hornurile deapănă spre cerul 
încremenit tn sineala sa colaci 
albi de fum ce se mistuie în 
înălțimi. Vlntul cald de sud e 
plecat departe peste munți dar 
nimeni nu-i duce dorul. Ieri a 
bătut pirdalnicul pe lac și ghea
ța a început a lăcrăma. S-au 
necăjit patinatorii, au suduit 
hocheiștii, și-au făcut bagajele 
cu toții și au urcat la Sf. Ana, 
la lacul cu oglindă albastră de 
gheață. Dar parcă poți face ur
cușul acesta tn flecare zi ?

Ce le va aduce ziua de azi 
celor 50 de tineri sportivi din 
tabăra de la Tușnad?

Brazii stau nemișcați tn ră
coarea dimineții. In camera an
trenorului tinerilor hocheiști, 
deșteptătorul a prins a firii gră
bit: 7301 Antrenorul și-a în- 
brăcat halatul, a aruncat o pri
vire prin fereastră spre lac și 
mulțumit a pornit să-l tre

zească pe „ofițerul de serviciu". 
Lucrul acesta la prima vedere 
pare simplu, dar...

Deschizînd ușa camerei, antre
norul se află în fața unei pro
bleme greu de rezolvat. In- 
tr-unul din paturi doarme Sza- 
bo, un puști de vreo 15—16 ani.

Alături... copia sa. Aceeași față 
rotundă același păr ciufulit. 
Care-i Geza și care-i Gyula ?

Cu cîteva săptămîni în urmă, 
la deschiderea taberei de pati
naj și hochei s-au prezentat 
la Tușnad, șase băieți de-o 
șchioapă din Miercurea Ciuc. Mi-

cii hocheiști, croitori la Coope
rativa „Voința", au sosit la 
Tușnad cu stringere de inimă 
„Formele“ lor nu erau făcute 
la timp. Cînd totuși problema 
a fost rezolvată, puștii au zvtr- 
Iii cu căciulile in sus, chiuind 
de bucurie. Antrenorii hocheiști-

LAPTELE
Poate vă puneți întrebarea : ce 

legătură are laptele cu o baie 
comunală ? Răspunsul cel mai 
potrivit la această întrebare îl 
veți putea avea numai dacă, tre- 
cînd prin satul Mățău, comuna 
Poenari, raionul Muscel, curiozi
tatea o să vă îndemne să vedeți 
cum arată și baia acestui sat.

De obicei, trecînd pe lîngă o 
baie comunală îngrijită simți izul 
curățeniei, al prospețimii care te 
îndeamnă să intri înăuntru. E 
destul insă să te apropii de in
trarea băii din Mățau pentru ca 
un iz puternic de zer acru să-ți 
gîdile nările. Și dacă faci im
prudența să intri și înăuntru te 
izbești de tot felul de bidoane 
pentru lapte, putini pentru brîn- 
ză și pentru alte produse lac
tate.

Vedeți deci care este legătura 
între lapte și baia comunală din 
Mățău care prin „bunăvoința" 
sfatului popular comunal Poenari 
a fost transformată în centru de 
colectare a laptelui. Chiar dacă 
tovarășul Crețu Toma, președin
tele sfatului popular comunal, nu 
este convins de necesitatea func-

ționării acestei băi în scopul pen
tru care ea a fost inițial con
struită, e bine ca sfatul popular 
raional să-l lămurească. Indife
rent de mijloacele folosite — și 
acestea sînt multe și din cele 
mai diferite — rezultatul la care 
trebuie să se ajungă este găsi
rea unui nou local pentru centrul 
de colectare a laptelui iar baia 
comunală să fie reparată și să i 
se dea întrebuințarea corespunză
toare.

Corespondent
C. MANOLIU

Revista cercului literar
In cercurile pe materii organi

zate la diferite obiecte se apro
fundează și se lărgesc cunoștin
țele căpătate de elevi în școală. 
De aceea în școala noastră există 
și preocuparea de a îmbunătăți 
continuu conținutul activității 
lor.

Bunăoară, cercul literar. Despre 
munca lui s-ar putea spune lu
cruri multe și îmbucurătoare. 
Pentru ca elevii să-și dezvolte cu
noștințele în ramura care le place 
mai mult, cercul a fost împărțit 
în cîteva secții : dramaturgie, 
lingvistică și de creație. Secția 
dramaturgie a pregătit piesa 
„Ochiul babei" de G. Vasilescu, 
care, prezentată pe scena Palatu
lui cultural din Reghin, s-a bucu
rat de un deosebit succes. Acum 
se pune în scenă comedia lui 
Molière „Avarul". Secția lingvis
tică adîncește unele probleme de 
gramatică. In una din ședințe s-a 
dezbătut problema limbii literare 
și a dialectelor. Socot interesantă 
secția de creație, care, pe lîngă 
încercările literare a'e membrilor, 
discută și unele materiale în le
gătură cu versificația și altele. 
Aici se dezbate, de pildă, „Cum 
se fac versurile" de Maiakovski. 
Intr-o ședință s-a discutat mult în 
jurul poeziei „Partidului" scrisă 
de Ion Chioreanu din clasa a 
X-a B.

Dar lucruri demne de relevat se 
fac și în ședințele comune la care 
participă membrii tuturor secții
lor. Aici se prezintă diferite cărți 
și biografii ale scriitorilor din li
teratura romînă, rusă, sovietică 
și universală. O întrunire a cercu
lui a fost închinată lui Sadovea- 
nu, alta lui Lev Tolstoi, alta scrie
rilor lui Homer.

Membrii cercului lucrează și a-

numite portrete ale scriitorilor 
despre care se discută, adună di
ferite fotografii, întocmesc albu
me. In luna noiembrie s-a între
prins o excursie literară la Nă- 
săud, unde s-a vizitat casa-muzeu 
din satul Coșbuc și satul Prislop 
(Pripas) în care se petrece ac
țiunea romanului „Ion" de L. 
Rebreanu.

Dar cercul are și o gazetă lite
rară care oglindește munca fie
cărei secții, iar alături un stand 
de cărți care face cunoscute ele
vilor ultimele noutăți literare. Fie
care secție este abonată la ziare 
și reviste care se potrivesc spe
cificului ei. Acum se lucrează la 
primul număr al revistei literare 
a școlii care va publica cele mai 
reușite compoziții ale elevilor, îi 
va îndruma să citească cele mai 
bune cărți literare, îi va face să 
participe la concursul „Iubiți 
cartea".

Toată această muncă a cercu
lui a fost urmată de rezultate care 
se fac simțite și în procesul de 
învățămînt. Elevii clasei a X-a au 
studiat recent pe Sadoveanu. Cu
noștințele căpătate în cerc i-au 
ajutat ca în clasă să dea răs
punsuri foarte bune. Elevii clasei 
a VlII-a au simțit sprijinul cer
cului literar după ședința închi
nată lui Ion Neculce, sau după 
cea închinată lui Anton Pann, 
scriitori care se studiază și în 
orele de curs.

Cunoștințele generale ale elevi
lor s-au îmbogățit prin activitatea 
în cerc, iar rezultatele lor la în
vățătură devin din ce în ce mai 
bune.

Prof. T. A. ENACHESCU I 
Școala medie de 10 ani nr. 1 I 

Reghin •

De altfel, aparatul cu care s-au făcut fotografiile proba
bil că a fost atît de mic îneît putea să treacă neobser
vat. E drept, Kolesnikov nu a avut de a face pînă la acest 
caz cu un microfotoaparat. Dar din moment ce a existat 
aparatul de fotografiat, trebuia să fi fost și fotograful.

Cine este ?
Toți participanții la experiență erau fotografiați de cîte

va ori și singuri și în grupe. In patru clișee, cei cinci 
participant la experiență erau împreună'. Oare, poate să 
fie aceasta o dovadă că niciunul dintre cei cinci nu era 
fotograful tainic?

Nu, nu se poate.
însuși felul cum erau realizate fotografiile dovedea că 

aparatul acționa automat. Odată pus în mișcare, fotogra
fia singur, mai departe, pînă ce se termina pelicula. Așa 
dar, omul care a declanșat aparatul și l-a pus într-un anu
mit loc, putea să apară înaintea obiectivului. Caracterul 
automat al aparatului, se gîndea Kolesnikov, explică și 
faptul că în raza obiectivului au apărut și obiecte întîm- 

plătoare care, desigur, nu interesau pe fotograf.
Se punea însă altă întrebare acum : în ce loc al poli

gonului se găsise aparatul ?
îndelung și amănunțit, cu albumul în mîini, Kolesni

kov a studiat situația și a ajuns la concluzia că fotogra
fiile au fost făcute din locuri diferite, iar aparatul se 
mișcase tot timpul pe teren, uneori, probabil, cu mare 
viteză.

Kolesnikov a reușit să stabilească încă un fapt impor
tant : trei cadre consecutive erau făcute din puncte dife
rite ale poligonului, situate la o mare distanță unul de 
altul. Locotenent-colonelului i-au trebuit 10 minute ca s-o 
străbată, mergînd repede. Iar aparatul se declanșase la 
fiecare minut...

Asta înseamnă că fotograful a fugit cu cea mai mare 
viteză dintr-un colț în altul al poligonului. Pentru ce? 
Numai ca să fotografieze o grămadă de cărămizi și după
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aceea din nou să alerge înapoi ca să pozeze fața zîmbi- 
toare a șefului poligonului ?

Dacă presupunem că tainicul fotograf era unul dintre 
participanții la experiență, putea oare el să fugă așa de 
repede pe poligon și în același timp să-și îndeplinească 
obligațiile ce-i reveneau ?

Nu, desigur că nu putea.
Kolesnikov i-a interogat amănunțit pe ofițerii și ser

genții care^au făcut experiența. Nimeni nu observase la 
- tovarășii săi ceva straniu. Niciunul nu s-a îndepărtat de 

locul experienței la mai mult de 50 de metri. Dar gră
mada de cărămizi de pe una din fotografii se găsea la 200 
de metri de acel loc. Taina părea de nedeslușit.

O ipoteză înlocuia pe alta. Ba i se părea lui Kolesnikov 
că aparatul se mișca independent, fără ajutorul omului, 
ba presupunea că fotografiile au fost făcute de la distanță 
cu ajutorul unui teleobiectiv. Zeci de presupuneri se suc
cedau, ca apoi să fie respinse de fapte.

Intr-o dimineață, Kolesnikov a scos dintr-un geamantan 
un aparat de fotografiat „Zorki“și cîteva casete cu filme. 
S-a dus la șeful poligonului și l-a rugat să-i adune pe 
toți participanții la experiență pentru ca în prezența lor 
să repete fotografiile făcute de enigmaticul fotograf.

Privind pe rînd în album și în vizor, Kolesnikov s-a 
străduit să prindă toate obiectele din aceleași unghiuri 
în care erau reprezentate pe clișee. Pentru aceasta el tre
buia să se trîntească tot timpul la pămînt și, punînd apa
ratul sub un anumit unghi, să fotografieze de jos în sus. 
Cînd a încercat să o facă în același timp folosit de miste
riosul fotograf, s-a convins că pentru aceasta trebuia să 
fugă fără întrerupere și foarte repede pe întreg poligonul, 
să se trîntească repede la pămînt, apoi din nou să sară 
și să alerge mai departe.

(Continuare intr-unui din numerele viitoare)
(Din revista sovietică „Ogoniok")
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lor n-au desfăcut „echipa cro
itorilor“. Puștii au rămas să 
joace împreună și tot împreună 
ti poți tntîlni la antrenament 
ca și în timpul liber.

Intre timp Ariciul nostru i-a 
sculat pe somnoroși, (foto 1).

...Tinerii hocheiști s-au îm
brăcat de grabă, au făcut un 
mic cros de înviorare cu antre
norul și au plecat la masă, (fo
to 2). Celălalt antrenor, jucă
torul internațional Incze II lip
sește din localitate. El a plecat 
acasă, unde soția i-a dăruit un 
nou moștenitor, o fetiță care 
va continua probabil tradițiile 
sportive ale familiei Incze, la 
patinaj artistic sau la viteză. 
S-a născut o nouă campioană ? 
Să lăsăm timpul să rezolve a- 
ceastă întrebare.

Micul dejun a fost copios : 
cafea cu lapte, unt cu pline și 
miere de albine. Băieții și-au 
luat patinele și crosele și au 
plecat la gheață.

Jos, pe frumosul lac al Tuș
nadului, hocheiștii s-au tntîlnit 
cu patinatorii de viteză. Aceș
tia lucrează din plin. Să vi-i 
prezentăm : tînărul acela mă
runt, care ia acuma turnanta 
este Sarea Titus, student la 
Ciuf. Anul trecut. împreună cu 
tovarășul său de sport, Kurt 
Valerian, el a fost plecat la pa
tinoarul din Alma-Ata, unde au 
Stabilit împreună noi recorduri 
àie țării la probele de patinaj

viteză de 500 m., 1500 m., 
5000 10.000 m., și penta
tlon...

Fetele iau start după start. 
Ecoul repetă continuu pocnitu
rile pistolului de start. Fazakaș 
Magda, campioană absolută la 
patinaj viteză, Greța Maria, în 
vîrstă de 19 ani, o talentată 
patinatoare din lotul republican 
și celelalte patinatoare fac zeci 
de kilometri pe oglinda de ghia- 
ță. Drumul spre măiestrie, spre 
noile recorduri șl performanțe 
răsunătoare e un drum udat din 
belșug cu sudoare, (foto 4),

Alături, hocheiștii au încins 
un meci „tare". Patinele zboa
ră vijelios pe luciul gheții; cro
sele izbesc în pucuri; înain
tașii fac „zile grele" portari
lor. Pe ghiață au intrai puștii 
din Miercurea Ciuc. Din cîteva 
lovituri de crosă, pucul a ajuns 
în fața porții. Un fundaș răsă
rit ca din... gheață se repede 
să oprească pucul. Dar înainta
șul l-a driblat scurt lăsînd tn 
armă o pulbere fină de gheațh 
și cu o lovitură dibace a șutat: 
gol! Bravo, Szabo Geza, ba nu 
Gyula. Pînă la urmă gemenii

și-au împărțit frățește punctele. 
Au marcat cîte două goluri fie
care.

Apoi fluierul antrenorului i-a 
chemat pe jucători tn mijlocul 
terenului. Se discută jocul: prin, 
cipala greșeală, pase laterale. 
(foto 3). Hocheiul modern 
cere un joc tn adlncime cu 
șuturi prin surprindere. Jocul 
reîncepe. Puștii din Miercurea- 
Ciuc presează, antrenorul e mul
țumit : „Băieții ăștia știu ce 
vor; păcat însă că n-au încă 
șut puternic". Dacă secția de 
cultură fizică și sport a C.C.S,



Controlul în muncă
mijloc de educare a cadrelor

ICînd tovarășul 
Tiindic Andrei a 
fost scos din pro

ducție ca activist al 
comitetului nostru 
raional, l-am cu
noscut ca un tînăr 
hotărît, plin de e- 
nergie, un bun 
muncitor.

încă din prima zi a muncii sale pe 
teren tovarășul Tiindic a întîmpinat 
greutăți. în comuna Botiz, unde s-a de
plasat, nu fusese de multă vreme nici un 

<? activist al comitetului raional, iar tova- 
x rășul Vasile Poruja, secretarul organiza- 
X ției, devenise delăsător în muncă, 
x întors la raion, noul instructor își în- 
x tocmi nota informativă: „în Botiz nu 
X se poate face nimic. N-am putut mobili- 
X za utemiștii la adunarea generală“. Și
X propuse să mai trimitem un instructor
x cu el.
X Tiindic era un tînăr entuziast, dar ne- 
X avînd experiență în munca de U.T.M.,
x el se descurajase repede după primul său
x insucces pe teren. Biroul raional și cei-
X lalți instructori l-au ajutat însă. In șe-
X dintele de lucru, el a aflat cum muncesc
X tovarășii Dărăban și Cătană, instructori
X cu experiență ai comitetului nostru raio-
x nai. Membrii biroului l-au ajutat să-și
x întocmească planul de deplasări ținînd
z seama de specificul fiecărei organizații
z în parte și de necesitatea ajutorării a-
z cestora. Dar ajutorul cel mai bun l-a pri-
> mit cu ocazia deplasării pe teren cu di-
x feriți membri ai biroului raional. Cu o-
x cazia acestor deplasări, am putut constata
p și cauza primului său insucces în mun-
x că : la Botiz el n-a luat contact cu_ute-
x miștii, ci s-a mărginit să vorbească cu
x secretarul organizației de bază, cerîndu-i
x să convoace o adunare generală. Or, con-
X tactul viu cu utemiștii, cunoașterea pro-
X blemelor care-i preocupă este o condiție
x principală a succesului muncii oricărui
Î activist.

încetul cu încetul, noul instructor s-a 
deprins cu munca. Dar nici după aceasta 
nu am îhcetat să-1 controlăm și _să-l aju
tăm permanent. Datorită acestui ajutor, 
tovarășul Tundic a obținut succese fru- 

o moașe în sectorul său. De pildă, în orga- 
Z) nizația de bază din comuna Mădăraș a
d activizat comisia concursului „Iubiți câr
jă tea“ și a reușit să antreneze un număr 
Q mare de tineri la cititul literaturii. Cu 
o ajutorul lui, organizația U.T.M. din gos- 
2) podăria colectivă „Steaua Roșie“ din Ră- 
Q tești a mobilizat tinerii colectiviști la e- 
Q lectrificarea ariei și a sprijinit consiliul 
Q de conducere la dobîndirea drapelului de 
2) „gospodărie fruntașă pe raion“. Acum, 
d tovarășul Tundic este iubit și așteptat în 
Z) organizațiile din sectorul său.
Q M-am folosit de acest exemplu pentru 
2> că este cel mai expresiv în ceea ce pri-
Q vește rolul controlului în educarea cadre
zi lor. Controlul l-a ajutat pe tovarășul Tiin-
0 dic să-și vadă propriile lipsuri, i-a întărit
Z spiritul de răspundere, încrederea în for-
0 țele proprii.
z> De multe ori la comitetul nostru raio- 
d nai ne-am format o părere greșită despre 
0 munca unor cadre. Dacă adunările gene- 
0 rale se țineau regulat, iar cotizațiile erau 
0 achitate la timp, ni se părea că toate merg 
Q bine. Dar, controlînd activitatea de pe te- 
2) ren și confruntînd situația reală cu cea 
A din scripte am constatat adeseori că s-a 
<9 muncit formal, mecanic, că de fapt lucru- 
â rile nu stau de loc bine.

• Și 
instructor

U.T.M.,

Tovarășul Iulian Vaida, secretarul or
ganizației de bază U.T.M. din comuna 
Odoreu, obișnuia sa convoace adunările 
generale la termenele stabilite și trimi

tea întotdeauna Ia timp documentele ce
rute de comitetul raional. Totuși, organi
zația U.T.M. din Odoreu nu desfășura o 
activitate multilaterală. Acest lucru a ră
mas un timp neobservat. Abia în urma 
deplasării în această organizație a tov. 
Alexandru Loga, activist al comitetului 
raional, ne-arn dat seama că noi am a- 
preciat greșit munca tovarășului Vaida 
după hîrtiile pe care le întocmea și nu 
după rezultatele activității organizației. 
Tovarășul Loga a criticat pe membrii co
mitetului U.T.M. din Odoreu și îndeosebi 
pe tovarășul Vaida, pentru activitatea lor 
sectară, birocratică și i-a ajutat să atragă 
pe toți membrii organizației la activita
tea de U.T.M:

Iată un alt exemplu. Tov. Kadar Adal- 
bert, instructor al comitetului raional, a 
primit nu de mult sarcina să ajute orga
nizațiile U.T.M. din comunele Vetiș și 
Dara în pregătirea preschimbării docu
mentelor U.T.M. Cum a .muncit în aceste 
organizații tov. Kadar ? Cînd s-a depla
sat în aceste organizații, primul secretar 
ai comitetului nostru raional, tovarășul 
Man, a constatat că tovarășul Kadar s-a 
îngrijit de multe : și de clarificarea evi
denței și de întocmirea formularelor pen
tru preschimbarea carnetelor, numai de 
întărirea muncii politice, de activizarea 
tuturor membrilor, de îmbunătățirea vie
ții de organizație nu s-a ocupat. In co
muna Dara, de pildă, utemiștii duceau a- 
ceeași activitate monotonă ca și înainte. 
In aceste condiții, nu se putea face pres
chimbarea documentelor U.T.M. la Dara. 
Biroul raional U.T.M. a hotărît ca Adal- 
bert Kadar să rămînă în această comu
nă și să pregătească în mod temeinic 
acțiunea de preschimbare a documentelor 
U.T.M.

Inițiativa în muncă, spiritul creator în 
activitatea de fiecare zi este o calitate de 
preț a cadrelor utemiste. Organele con
ducătoare U.T.M. sînt datoare să stimu
leze și să dezvolte inițiativa în muncă 
a activiștilor, să generalizeze experiența 
lor pozitivă. Controlul este un bun mij
loc de cunoaștere și stimulare a spiri
tului de inițiativă al cadrelor.

In raionul nostru, în organizațiile de 
bază muncesc multe cadre cu experiență. 
Metodele lor de muncă merită să fie popu
larizate și extinse și în celelalte organi
zații de bază. Astfel, organizațiile U.T.M. 
din sectorul care este sub îndrumarea to
varășului Alexandru Kincses, instructor 
al comitetului raional, și-au îmbunătățit 
mult activitatea în ultima vreme. Tov. 
Kincses a acordat o marte atenție răs- 
pîndirii experienței organizațiilor frunta
șe, împărtășind secretarilor și membrilor 
comitetului U.T.M. felul cum s-a organi
zat o acțiune sau alta în celelalte orga
nizații pe care le are sub îndrumare. De 
pildă, în comuna Ambud, tovarășul Kin
cses a ajutat organizația U.T.M. la în
jghebarea unei brigăzi artistice de agita

ție a tineretului, 
împreună cu secre
tara organizației de 
bază U.T.M., to
varășa Csorik Vil- 
ma, a stat de vor
bă cu numeroși ti
neri, îndemnîndu-i 
să participe la ac
tivitatea artistică de 

amatori. Formația artistică în această 
comună a obținut mai tîrziu locul întîi 
pe regiune. Folosind experiența cîștigată, 
tovarășul Kincses s-a ocupat cu grijă de 
crearea formațiilor artistice ale tineretu
lui din toate organizațiile din sectorul 
său, ducrnd astfel la bun sfîrșit una din 
hotărârile comitetului raional.

Așadar, control în muncă nu înseamnă 
numai descoperirea lipsurilor, ci și 
„descoperirea“ experienței pozitive, gene
ralizarea acestei experiențe. Biroul raio
nal U.T.M. Satu Mare nu a făcut încă 
totul pentru cunoașterea și generalizarea 
experienței secretarilor și a altor activiști 
din organizațiile de bază, precum și a 
instructorilor comitetului raional. Va tre
bui să luptăm mai ales împotriva meto
delor pur constatative de control, care 
exercită o influentă negativă nu numai 
asupra muncii, dar și asupra educării 
cadrelor.

Controlul asupra cadrelor ne dă posibi
litatea totodată să cunoaștem calitățile 
morale ale cadrelor, cinstea lor, felul cum 
se comportă în muncă și în viața socia
lă. De exemplu, fostul secretar al orga
nizației de bază U.T.M. din comuna Du- 
bra, Gh. Cîmpeanu, a folosit în scopuri 
personale, carieriste, sarcina care i-a fost 
încredințată. In toată perioada cît a fost 
secretar, el nu a făcut nimic pentru întă
rirea activității organizației de bază, ci 
dimpotrivă, s-a dedat deseori la manifes
tări huliganice, influențînd negativ și corn’ 
portarea altor tineri. Adunarea generală 
a organizației de bază a hotărît scoate
rea lui din munca de secretar. Dar faptul 
că a fost descoperit tîrziu, dovedește cît 
de superficial am cunoscut noi activi
tatea lui, cît de superficial a fost contro
lat.

In munca de fiecare zi, ne-am convins 
cît de important rol are controlul în mun
ca de educare a cadrelor. De curînd, bi
roul comitetului raional U.T.M. a anali
zat problema instruirii, îndrumării și con
trolului în muncă al cadrelor. In hotărîrea 
luată se prevede să se asigure activiști
lor posibilitatea să-și cunoască mai bine 
sectoarele de muncă și pentru aceasta să 
nu mai fie mutați dintr-un sector în al
tul. Biroul se va ocupa mai temeinic de 
instruirea și creșterea cadrelor prin orga
nizarea de schimburi de experiență între 
secretarii organizațiilor de bază, între 
instructorii comitetului raional. Totodată, 
biroul nostru raional își va îmbunătăți 
munca de control prin deplasarea mai 
frecventă a membrilor biroului raional 
pe teren și prin discuții mai dese cu 
activul.

Traducînd în viată indicațiile Congre
sului al II-lea al partidului, comitetul 
nostru raional își va mări exigenta față 
de munca cadrelor, se va ocupa cu și mai 
multă grijă de educarea lor, de ridica
rea nivelului lor politic și profesional.

V1OREL TOADER
șeful secției organizațiilor utemiste a 
comitetului raional U.T.M. Satu Mare

Lucrările Sarcinile sindicatelor în lupta
Consiliului Central pentru aplicarea istoricelor Hotărîri
“SlBjlcatBlar I ale celui de al II-lea Congres al P.M.R.

Raportul prezentat de tovarășul Gh. Apostol, 
președintele Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. R.

Premieră 
la Arad

ARAD (de la corespondentul 
nostru).

Sîmbătă 4 februarie a.c. Tea
trul de stat din Arad va prezenta 
în sala Studio cea de a treia pre
mieră din această stagiune și a- 
nume „Doamna Ministru“ a scrii
torului clasic sîrb Branislav Nu- 
sici. Din distribuție fac parte Ele
na Bodi, Zaharia Volbea, Romeo 
Lăzărescu, N. Antoniu, V. Varga- 
nici, P. Pintilie, Astra Miclescu și 
alții. Regia este semnată de O. 
Rappaport iar decorurile de Fr. 
Toth.

Conferințe
Societatea pentru răspîndirea 

științei și culturii anunță că joi, 
la ora 18, va avea loc în sala 
Bibliotecii centrale universitare 
din Calea Victoriei nr. 88, confe
rința „Cine este împotriva dezar
mării și interzicerii armelor ato
mice“, pe care o va ține George 
Serafin, ziarist. După conferință 
va rula filmul „Salariul groazei“

Tot joi la ora 18 va avea loc în 
cadrul Universității populare, 
sala S.R.S.C. din str. Biserica 
Amzei 5—7, conferința „Afganis
tanul“, pe care o va ține lectorul 
univ. Gh. Canja. După conferință 
va rula filmul „Oropsiții“.

ACTUALITATEA PE SCURT
★ ★

★

Constituirea grupului romîn al Comitetului 
internațional al științelor istorice

Marți după-amiază, la Insti
tutul de istorie al Academiei 
R.P.R. a avut loc ședința de con
stituire a grupului romîn al Co
mitetului internațional al știin
țelor istorice, membru al 
U.N.E.S.C.O.

La ședință au luat parte aca
demicieni, profesori universitari, 
delegați ai facultăților de isto
rie din întreaga țară_ delegați 
ai Institutelor de istorie ale fi
lialelor din Cluj și Iăși, ale A- 
cademiei R.P.R. cercetători știin
țifici, numeroși membri ai So
cietății de științe istorice și filo
logie din R.P.R.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. prof. P. Constan- 
tinescu-Iași, președintele sub- 
secției de științe istorice a Aca
demiei R.P.R. conducătorul dele
gației romîne la Congresul de 
la Roma al Comitetului interna
țional de științe istorice, din lu
na septembrie 1955, care a ară

tat pe larg scopul, organizarea 
și activitatea Comitetului inter
național de științe istorice. Vor
bitorul a prezentat în continuare 
o expunere asupra lucrărilor 
Congresului de la Roma, a par
ticipării și activității delegației 
romîne la acest congres.

Cei prezenți au aprobat în 
unanimitate constituirea grupu
lui romîn și afilierea sa la Co
mitetul internațional de științe 
istorice.

Adunarea a ales apoi comite
tul de conducere al grupului ro
mîn al Comitetului internațional 
al științelor istorice din care fac 
parte: acad. P. Constantinescu- 
lași, acad. E. Moisil, acad. C. 
Daicoviciu, acad. M. Roller, acad. 
E. Condurachi. acad, Ar Oțetea, 
prof. univ. L. Banyai, prof. univ. 
M. Pippide, prof. univ. V. Che- 
resteșiu, conf. univ. V. Maciu. 
conf. univ. Valerian Popovici.

(Agerpres)

Ziua presei 
maghiare

Miercuri seara, la Casa Ziari
știlor din București a avut loc o 
adunare închinată Zilei presei 
maghiare.

Au participat numeroși ziariști 
din Capitală și corespondenți ai 
presei străine.

Cu acest prilej tov. Kalman 
Kadar, atașat al Ambasadei R. P. 
Ungare la București, a vorbit 
despre însemnătatea acestei zile, 
despre lupta presei maghiare pen
tru construirea socialismului, a- 
părarea păcii și prieteniei între 
popoare.

S-a dat apoi citire telegramei 
de felicitare adresată de Uniu
nea Ziariștilor din R.P.R., Uniu
nii Ziariștilor din R.P. Ungară.

Au fost prezentate în avantpre- 
mieră filmul în culori „Balaton 
este al nostru“ și filmul „Spec
tacol de gală“, noi producții ale 
cinematografiei din R.P. Un
gară.

(Agerpres)

Raportul cu privire la sarcinile 
sindicatelor în lupta pentru apli
carea istoricelor hotărîri ale ce
lui de al II-lea Congres al 
P.M.R. prezentat de tov. Gheor- 
ghe Apostol, președintele Consi
liului Central al Sindicatelor din 
R.P.R. la Plenara Consiliului 
Central al Sindicatelor subliniază 
rolul însemnat pe care-1 are ac
tivitatea sindicatelor în domeniul 
construcției economice și al ridi
cării nivelului de trai al oameni
lor muncii.

Congresul al 2-lea al P.M.R.—- 
a subliniat tov. Gheorghe A- 
postol — a supus unei analize 
temeinice activitatea sindicatelor 
din. țara noastră.

Ca urmare a dezvoltării eco
nomiei naționale, a creșterii rin- 
durilor clasei muncitoare ia ora
șe și sate — arată raportul — 
numărul membrilor de sindicat a 
sporit de la 1.340.000 cît a fost 
la sfîrșitul anului 1947 la peste 
2.600.000 în 1955, adică aproape 
de două ori. In urma aplicării 
hotărîrilor plenarei C.C. al P.M.R. 
din decembrie 1948 cu privire la 
munca sindicală, s-au îmbunătă
țit formele organizatorice ale 
sindicatelor, au fost aleși în mun
ca de conducere a organizațiilor 
sindicale și atrași în activitatea 
obștească sute de mii de mun
citori, ingineri, tehnicieni și 
funcționari.

întrecerea socialistă — 
o largă mișcare de masă
Sub îndrumarea partidului, sin

dicatele au organizat și condus 
întrecerea socialistă pentru înde
plinirea și depășirea planurilor 
de stat, întrecerea socialistă' a 
ajuns astăzi o larga mișcare a 
maselor, un puternic factor al 
dezvoltării economiei naționale.

Activitatea organelor sindicale 
în mobilizarea muncitorilor, in
ginerilor, tehnicienilor și funcțio
narilor și desfășurarea largă a 
întrecerii socialiste aii adus o con
tribuție însemnată la realizarea 
înainte de termen a sarcinii pri
mului plan cincinal cu privire la 
volumul producției globale indus
triale.

In cadrul întrecerii socialiste 
au apărut numeroase inițiative 
valoroase ca, de pildă, inițiativa 
colectivului de la uzina „1. C. 
Frimu“-Sinaia, pentru îmbunătă
țirea indicilor de utilizare a ma
șinilor și utilajelor; inițiativa 
brigadierului Ion Botezatu din 
industria petroliferă pentru ridi
carea producției în schimbul de 
noapte la nivelul producției ob
ținute în schimbul de zi; iniția
tiva prim-to'pitorului Aurel Stan- 
ciu pentru elaborarea șarjelor ra
pide pe fiecare cuptor și schimb 
in parte, prin reducerea timpului 
de lucru la fiecare operație; ini
țiativa muncitorului pielar Nico- 
lae Militaru de a obține din a- 
ceeași cantitate de piele o can
titate sporită de încălțăminte, ini
țiativa Eroului Muncii Socialiste 
Vasile Voichiță, de a se efectua 
cu fiecare tractor un volum de 
lucrări de peste 1000 hantri an și 
inițiativa filatoarei Elena Chișiu, 
pentru obținerea unei producții 
de fire de calitate superioară.

Cu sprijinul partidului și gu
vernului, sindicatele au desfășu
rat In anii primului plan cinci
nal o însemnată activitate în do
meniul social-cultural.

In 1951-1955 peste 2.000.000 
de persoane (1.500,000 de adulți 
și peste 500.000 de copii) au fost 
trimiși prin sindicate la odihnă și 
cură în stațiunile balneo-clima- 
terice.

In anii primului cincinal, sta
tul a pus la dispoziția sindicate
lor pentru asigurări sociale su
ma de aproape 6,5 miliarde.

Numărul instituțiilor cultu
rale ale sindicatelor este astăzi, 
față de 1948, de 25 ori mai mare 
în ce privește cluburile și colțu
rile roșii și de 6 ori mai mare în 
ce privește bibliotecile și cărțile. 
Numărul muncitorilor și funcțio
narilor care frecventează biblio
tecile sindicale a ajuns anul tre
cut la 1.164.600.

Pentru sporirea 
productivității muncii 

și reducerea prețului de cost
Cu toate rezultatele pozitive 

obținute continuă raportul — 
trebuie spus că în munca desfă
șurată de sindicate în cursul pri
mului cincinal au existat serioase 
slăbiciuni dintre care multe per
sistă încă și astăzi. Principala 
slăbiciune este aceea că organi
zațiile sindicale și organele lor 
de conducere nu au pus în cen
trul activității lor organizarea 
sistematică a luptei pentru creș
terea neîntreruptă a productivi
tății muncii și reducerea prețu
lui de cost, fără de care nu poate 
fi concepută sporirea venitului 
național, mărirea salariului real 
și ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Organizațiile sindicale nu se 
preocupă ca în desfășurarea în
trecerii socialiste să se urmă
rească cu perseverență sporirea 
productivității muncii într-o mă
sură corespunzătoare gradului de 
utilare tehnică a întreprinderilor; 
nu constituie o preocupare per
manentă pentru colectivele între
prinderilor studierea și aplicarea 
Celor mai potrivite măsuri pen
tru folosirea deplină a tehnicii 
existente și introducerea tehnicii 
noi, extinderea mecanizării, îm
bunătățirea organizării muncii. 
Deosebit de accentuat se mani
festă aceste lipsuri la multe or
ganizații sindicale din industria 
cărbunelui, siderurgică, textilă, a- 
limentară și în sectorul socialist 
din agricultură

Lipsuri serioase există și în 
ce privește mobilizarea muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor 
pentru folosirea la maximum a 
capacităților de producție și uti
lajelor existente.

O cauză importantă a slabei 
folosiri a utilajului și capacită
ților de producție existente este 
aceea că adeseori muncitorii care 
rnînuiesc mașini de înaltă tehni
citate nu au încă o calificare co
respunzătoare, ceea ce îi împie
dică să obțină de la mașină în
tregul randament. Organizațiile 
sindicale și organele lor de con
ducere au manifestat în ultimii 
ani prea putină grijă fată de 
problema calificării și perfecțio
nării profesionale a lucrătorilor 
din industrie, n-au acordat aces
tora ajutorul necesar pentru a-și 
ridica calificarea la nivelul teh
nicii cu care sînt înzestrate în
treprinderile industriale socialis
te.

Sarcinile de mare răspundere 
ale sindicatelor

Tfecînd la analizarea sarcinilor 
ce revin organizațiilor sindicale 
și organelor lor de Conducere în 
lupta pentru înfăptuirea obiecti
velor poiitico-econornice ale celui 
de al 2-lea plan cincinal rapor
tul scoate în evidentă necesitatea 
de a Se obține încă în cursul a- 
cestui an un salt însemnat în 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost.

Organizațiile sindicale să se 
îngrijească și să sprijine ridica
rea pregătirii tehnice și de cul
tură generală a maiștrilor, întă
rirea rolului și răspunderii a- 
cestora ca organizatori direcți ai 
producției și conducători cu drep
turi depline în toate chestiunile 
care interesează Sectorul lor de 
muncă.

Sindicatele noastre trebuie să 
dea mai multă atenție ingineri
lor al căror rol în organizarea 
și conducerea producției este de
osebit de însemnat.

Pentru comitetele centrale ale 
sindicatelor — subliniază rapor
tul —■ organizarea luptei perma
nente și sistematice pentru creș
terea productivității muncii tre
buie să constituie problema cen
trală a întregii lor activități.

După ce analizează rolul sin
dicatelor în lupta pentru îndepli
nirea prevederilor planului cinci
nal în ce privește ridicarea pro
ducției, sporirea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost, raportul subliniază că pen
tru îndeplinirea cu succes a a- 
cestei sarcini se impune îmbună
tățirea în profunzime a muncii 
de organizare și conducere a în
trecerii socialiste.

Toate forțele întrecerii trebuie 
îndreptate spre ridicarea conti
nuă a producției, spre creșterea 
productivității muncii și reduce
rea prețului de cost, spre înde
plinirea celui de al doilea plan 
cincinal la toți indicii.

Baza muncii sindicatelor în 
organizarea întrecerii socialiste 
trebuie, să devină întrecerea indi
viduală și între echipe, brigăzi, 
partizi. Sarcina de răspundere a 
organelor sindicale de conduce
re, a fiecărui activist sindical, 
este să se îngrijească a fi create 
tuturor participanților la întrece
re condițiile necesare pentru 
îndeplinirea cu succes a angaja
mentelor luate.

Chemarea la întrecere a unei 
întreprinderi din aceeași ramură 
de producție și care realizează 
o producție asemănătoare, în o- 
rașul sau regiunea respectivă, 
trebuie să fie făcută numai a- 
tunci cînd în interiorul întreprin
derii care adresează chemarea 
este bine organizată întrecerea 
individuală, între brigăzi și în
tre secții, cînd ea a cuprins ma
joritatea muncitorilor, cînd a- 
cestora li s-au creat toate condi
țiile tehnico-materiale pentru 
realizarea angajamentelor.

întreprinderile aflate în în
trecere între ele să organizeze 
controlul reciproc al realizării 
angajamentelor luate și un per
manent schimb de experiență.

Conținutul principal al muncii

sindicatelor în organizarea în
trecerii socialiste trebuie să fie 
studierea atentă și generaliza
rea sistematică a experienței 
înaintate a fruntașilor în pro
ducție. Ridicarea întregii mase 
a muncitorilor la nivelul realiză
rilor medii ale fruntașilor din pro
fesia respectivă trebuie să consti
tuie esențialul în întrecerea so
cialistă.

Raportul relevă apoi necesita
tea înviorării consfătuirilor de 
producție care și-au dovedit în 
cursul primului plan cincinal- ro
lul lor mobilizator în dezvoltarea 
inițiativef creatoare a muncitori
lor, inginerilor, tehnicienilor și 
funcționarilor în lupta pentru îm
bunătățirea organizării producției, 
creșterea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost, ridi
carea calității produselor.

Raportul acordă o atenție deo
sebită sarcinilor ce revin sindi
catelor în munca la sate pentru 
obținerea în cel de al doilea cin
cinal, așa cum se arată în Ra
portul de activitate al C. C. al 
P.M.R. la cel de al II-lea Con
gres al partidului, a unei creșteri 
considerabile a producției agrico
le marfă provenită în cea mai 
mare parte din sectorul socialist 
al agriculturii, sector care pînă 
în l§60 trebuie să devină pre
cumpănitor.

Pînă acum — arată raportul 
— munca sindicatelor la sate a 
fost slab organizată, a avut un 
caracter sporadic, de campanie. 
Numeroși membri de sindicat 
din sate n-au fost mobilizați să 
participe activ la transformarea 
socialistă a agriculturii. Serioase 
slăbiciuni există în munca orga
nizațiilor sindicale din unitățile 
socialiste de stat din agricultură.

Luptînd pentru lichidarea a- 
cestor lipsuri sindicatele și mem
brii lor trebuie să participe cît 
mai activ la înfăptuirea sarcini
lor transformării socialiste a a- 
griculturii, ta întărirea alianței 
dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare.

Contractele colective — 
baza întregii activități 

a sindicatelor
Raportul se ocupă în continua

re de rolul însemnat mobilizator 
și organizator în procesul de 
producție al întreprinderilor noas
tre pe care îl au contractele co
lective de muncă.

In anii primului cincinal a 
crescut prestigiul contractelor co
lective și interesul manifestat de 
oamenii muncii față de ele.

Ne aflăm în plină acțiune de 
încheiere a contractelor pe anul 
1956.

Folosind experiența acumulată 
în primul cincinal în ce privește 
încheierea și aplicarea contracte
lor colective, organele sindicale 
trebuie să-și îndrepte atenția spre 
adaptarea justă a contractului 
colectiv-tip elaborat de C. C. 
ale Sindicatelor și ministerele res
pective la condițiile concrete ale 
fiecărei întreprinderi în parte,

Contractele colective trebuie ,să 
devină baza întregii activități 
multilaterale a sindicatelor; orga
nizarea luptei pentru îndeplinirea 
angajamentelor reciproce din con
tractele colective să constituie 
problema esențială a activității 
tuturor orcanelor și organiza
țiilor sindicale din întreprinderi. 
G.A.S. și S.M.T.

Subliniind grija deosebită pe 
care o arată partidul și guvernul 
pentru asigurarea unor condiții 
de muncă din ce în ce mai bune, 
raportul trece în revistă îmbună
tățirile aduse în anii primului cin
cinal protecției muncii și tehnicii 
securității arătînd totodată lip
surile din activitatea sindicatelor 
în acest domeniu și sarcinile ce 
se impun pentru lichidarea aces
tor lipsuri.

Organele sindicale trebuie să 
atragă într-o mai largă măsură 
oamenii muncii la stabilirea și 
aplicarea măsurilor de protecț.a 
muncii, să îmbunătățească func
ționarea inspecției tehnice atră- 
gînd la această muncă maiștrii și 
inginerii cu stagiu și experiență 
de producție, să asigure o mai 
bună repartizare a fondurilor alo
cate pentru protecția muncii în 
cadrul fiecărei ramuri, dînd prio
ritate întreprinderilor în care sînt 
condiții mai grele de muncă. De 
asemenea raportul arată că sindi
catele trebuie să organizeze sis
tematic controlul obștesc asupra 
construcțiilor de locuințe munci
torești, să se ocupe cu mai multă 
seriozitate de felul cum funcțio
nează cantinele din întreprinderi, 
să îmbunătățească organizarea 
controlului obștesc asupra unită
ților comerțului de stat, să ia 
toate măsurile pentru a ridica la 
un nivel mai înalt activitatea lor 
în domeniul asigurărilor sociale 
de stat.

Raportul enumeră apoi sarcinile

cele mai importante în domeniiâ 
muncii culturale de masă.

Amintind succesele din ultimi! 
ani obținute de sindicate în orga
nizarea și îndrumarea mișcării de 
cultură fizică și sport, raportul 
arată că la sfîrșitul anului 1955 
numărul membrilor îm asociațiile 
sportive sindicale a ajuns la 
575.000, iar numărul participanți- 
lor la activitatea turistică a eres« 
cut la peste 2.000.000. In prezent 
mișcarea sindicală are peste 8.300 
bșze sportive ca : săli, stadioane, 
terenuri complexe, terenuri simple 
și 171 cabane cu 9.054 locuri.

Raportul arată că rezultatele 
obținute sînt încă necorespunză
toare condițiilor create de partid 
și guvern și enumeră sarcinile 
sindicatelor pentru îmbunătățirea 
activității de cultură fizică și 
sport

Necesitatea perfecționării 
formelor organizatorice 
ale activității sindicale

Raportul subliniază apoi nece» 
sitatea perfecționării formelor 
organizatorice ale activității sin
dicale. Una din principalele pro
bleme este întărirea și mai mult 
a principiului de conducere a 
muncii sindicale pe ramura de 
producție. O altă problemă deose
bit de importantă este apropierea 
organelor sindical» superioare 
de organizațiile sindicale din în« 
treprinderi și instituții, acolo 
unde pulsează viața, unde se 
decide soarta planurilor de pro
ducție

Grupa sindicală trebuie să 
devină cu adevărat veriga princi
pală în ' activitatea sindicatelor, 
centrul atenției tuturor organelor 
sindicale.

Plenara Consiliului Central al 
Sindicatelor trebuie să devină 
punctul de plecare pentru o îmbu
nătățire serioasă a muncii colec
tive în toate organele sindicale.

Întărirea legăturilor cu masele, 
contactul permanent cu viața în
treprinderilor și instituțiilor, 
stricta respectare a democrației 
muncitorești în sindicate, organi
zarea regulată a adunărilor gene
rale și crearea condițiilor reale 
pentru înfăptuirea controlului de 
jos și a dezvoltării criticii mase
lor asupra activității organelor 
de conducere a sindicatelor, aces
tea trebuie să constituie esenția« 
Iul în munca organizatorică a 
sindicatelor

Sindicatele din Republica 
Populară Romînă întăresc și lăr
gesc relațiile lor cu muncitorii și 
sindicatele din alte țări.

Cu un sentiment de profundă 
bucurie putem vorbi astăzi despre 
legăturile frățești tot mai strînse 
cu sindicatele din țările lagărului 
socialist. O însemnătate deose
bită au pentru sindicatele noastre 
relațiile de strînsă frățietate cu 
sindicatele sovietice, care sub 
conducerea gloriosului P.C.U.S. 
mobilizează și organizează mun
citorii și funcționarii în lupta i n- 
tru traducerea in viață a m re- 
țului plan de construire a comu
nismului în U.R.S.S.

Sindicatele noastre studiază și 
aplică potrivit cu condițiile con
crete ale dezvoltării țării noas
tre, bogata experiență acumu ată 
de sindicatele sovietice.

De curînd au fost restabilite le
găturile prietenești ntre sindica
tele din R.P.R. și sindicatele din 
R.P.F. Iugoslavia. O delegație a 
sindicatelor noastre va face, la 
mijlocul lunii februarie, o vizită 
prietenească sindicatelor iugosla
ve. Considerăm că există baza 
pentru o largă dezvoltare a co'a- 
borării și legăturilor tovărășești 
între sindicatele noastre și cele 
iugoslave, ceea ce fără îndo.ală 
va contribui la întărirea unit iții 
sindicale internationals.

In încheierea raportului se 
spune: Plenara Consiliului Cen
tral al Sindicatelor își însușește 
cu însuflețire hotârîrile istorice 
ale celui de al II-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
care exprimă năzuințele fierbinți 
ale ponorului nostru muncitor, in
teresele vitale ale statului nosiru 
democrat-popular.

Clasa noastră muncitoare și 
toți oamenii muncii din țara no-s- 
tră sînt hotărîți să nu precune- 
țească nici un efort pentru înde
plinirea cu succes a celui de al 
doilea plan cincinal, fiind con
știent! că realizarea lui va da un 
nou și puternic avînt dezvoltării 
industriei, agriculturii și ridicării 
bunăstării poporului, o nouă și 
însemnată contribuție la întărirea 
lagărului socialist și a luptei tot 
mai ferme a popoarelor pentru 
menținerea și consolidarea păcii 
în lume.

(Subtitlurile aparțin redac
ției)

va relua inițiativa bună de a 
organiza anual o asemenea ta
bără, vom avea în clțiva ani 
elemente noi, de mare valoare 
în hocheiul nostru.

Pentru azi lecția „la gheață" 
a luat sfîrșit. Străzile ce duc la 
cantonament răsună de clntece- 
b sportivilor. Ce lung pare a-

cum drumul la întoarcere. O 
întrebare e pe buzele tuturor, 
îmbujorați de efortul făcut șt 
stimulați de aerul tare al înăl
țimilor: „Ce o fi gătit azi bu
cătăreasa ?“ încă n-au ajuns 
bine în sala de mese și Ion Ți- 
riac s-a înscris ...la supliment. 
Suplimentul l-a primit, dar era

cit pe aci să nu mai poată mîn- 
ca prăjitura, Țiriac însă nu-i 
omul care să se descurajeze 
așa ușor. încă un efort și gata 
„recordul".

După amiază e „Somn obli
gatoriu“. Apoi ofițerul de ser
vici anunță programul : urmea
ză o ședință de pregătire teo-

retică, iar după masa de seară
— activitate de club. In fața 
șemineului, acordeonul și chita
ra au invitat la dans pe hoche- 
iști și patinatori. Păcat Insă că 
astfel de seri de dans sînt or
ganizate destul de. rar de con
ducerea cantonamentului. Orele 
au zburat ca glndul. Ce păcatl
— Ce zici Ariciule, n-al vrea, 
drăguțule, să dai acele ceasor
nicului puțin înapoi ?

— Vai de mine, mor de somn 
băieții (foto 5). E 10 seara. A 
sosit „stingerea“. Mîine începe 
o nouă zi de muncă pe drumul 
greu al însușirii măiestriei spor
tive.

Așa se desfășoară o zi obiș
nuită în tabăra tinerilor prie
teni ai ghefii de la Tușnad.

M. ZONIS
Ilustrații: R. COSTIN și A. 

CALISTRAT.
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Adunarea Națională Franceză 
a aprobat noul guvern format de Guy Mollet

PARIS 1 (Agerpres). — 
Ședința Adunării Naționale, a 
durat, cu întreruperi, pînă rioap 
tea tîrziu. După declarația gu
vernamentală a lui Guy Mollet 
au avut loc dezbateri în cadrul 
cărora reprezentanții diferitelor 
grupuri parlamentare și-au expri
mat punctul de vedere în legă
tură cu programul și componența 
noului guvern. Paul Reynaud, 
reprezentantul „republicanilor in
dependenți“ — unul din grupu
rile cele mai mari ale aripii 
drepte — a criticat pe conducă
torii „Frontului republican" (coa
liția socialiștilor, radicalilor și a 
altor mici grupări care au for
mat guvernul) pentru faptul că 
au refuzat să ducă tratative cu 
partidele fostei majorități. Paul 
Reynaud i-a cerut lui Guy Mollet 
să nu se sprijine în politica față 
de Algeria „pe o majoritate 
dominată de comuniști" .

Cu toate acestea. în sinul 
grupului „independenților" ca și 
în sinul celorlalte grupuri de 
dreapta nu s-a vădit o unitate de 
păreri. In ultima instanță „inde
pendenții" și 1___ „U..1"
republicanilor 
hotărît să se 
Grupul de 
„U.D.C.A." ... .
jade") a declarat că va vota îm
potriva guvernului. Grupul „repu
blicanilor sociali" a hotărît să 
voteze pentru investirea noului 
șef al guvernului.

I.uînd cuvîntul la aceste dis
cuții, Jacques Duclos. președin
tele grupului parlamentar al 
partidului comunist, a subliniat 
că partidul comunist este gata 
să depună toate eforturile 
pentru constituirea unui guvern 
care să se sprijine pe majoritatea 
de stînga a Adunării Naționale 
Pornind de la acest considerent, 

spus Duclos, partidul comunist

membrii „Uniunii 
de stînga“ au 

abțină de la vot. 
extremă dreaptă 
(„mișcarea Pou-

a propus președintelui republicii 
să însărcineze cu formarea gu
vernului pe un socialist, deși 
numărul mandatelor oferea par
tidului comunist posibilitatea de 
a cere el însuși dreptul de a 
avea un reprezentant în fruntea 
guvernului. Partidele reacționare 
și-au concentrat toate forțele în 
lupta împotriva unui guvern de 
front popular. Pentru a zădăr
nici aceste manevre, partidele de 

’stînga trebuie să se unească și 
să traducă în fapt cu hotărîre 
obligațiile asumate față de ale
gători.

Problema cea mai urgentă, a 
continuat Duclos, este desigur 

1 Algeria. Pentru rezolvarea ei 
există numai o singură cale — 
tratative cu reprezentanții împu
terniciți ai poporului algerian. 
Partidul comunist va continua 
să lupte pentru recunoașterea 
aspirațiilor naționale ale poporu
lui algerian.

In continuare, Duclos a con
damnat planurile de înjghebare a 
blocurilor în Europa subliniind 
că pentru îmbunătățirea relațiilor 
dintre Est și Vest este necesar 
un tratat de securitate colectivă 
în Europa. El a aprobat faptul 
că, în declarația sa, Guy Mollet 
a pus pe primul plan problema 
dezarmării întrucît, în actualele

Pentru victoria forjelor de stînga în alegerile 
pentru Biroul comisiilor parlamentare

lui socialist, Edouard Depreux, o 
scrisoare în care propune încheie
rea „unpi alianțe între partidele 
de stînga pentru a asigura suc
cesul reprezentanților acestor par
tide în alegerile pentru Biroul 
comisiilor parlamentare". 

Jacques Duclos a făcut o 
lamentar ai Partidului Comunist punere similară lui Edouard 
Francez, a adresat președintelui ladier, președintele grupului 
grupului parlamentar al partidu- lamentar radical.

condiții, problema germană este 
greu de rezolvat. Referindu-se la 
capitolul din declarație privitor 
la problemele social-economice, 
Duclos a arătat că comuniștii iau 
notă de angajamentul luat de 
Guy Mollet, care a promis să îm
bunătățească situația maselor 
muncitoare. In încheiere, Duclos 
a spus că, deși guvernul Guy 
Mollet nu corespunde năzuințelor 
maselor largi, comuniștii vor 
vota totuși pentru investirea lui 
Guy Mollet, fiind convinși că — 
siunea maselor populare va 
clina în viitor balanța 
stînga. După ce au vorbit 
mulți reprezentanți ai altor 
puri, Guy Mo|let a răspuns pe 
scurt vorbitorilor. Președintele 
a anunțat apoi că ședința se în
trerupe din nou pentru a da posi
bilitate grupurilor parlamentare 
să se consfătuiască înainte de a 
trece la votul pentru investirea 
șefului guvernului Guy Mollet.

PARIS 1 (Agerpres). — Adu
narea Națională a aprobat cu o 
mare majoritate de voturi pro
gramul și componența noului gu
vern francez format de socialis
tul Guy Mollet. Pentru investirea 
lui Guy Mollet au votat 420 de 
deputați; 71 au votat împotrivă; 
83 de deputați s-au abținut iar 
18 n-au participat la vot.

pre- 
în- 

spre 
mai 
gru-

a

PARIS 1 (Agerpres). — Peste 
cîteva zile vor avea loc alegerile 
pentru Biroul Comisiilor Adunării 
Naționale Franceze (biroul este 
alcătuit dintr-un președinte, doi 
vice-președinți și trei secretari).

In legătură cu aceasta, Jacques 
Duclos, președintele grupului par- pro- 

Da- 
par-

TINERETUL SOVIETIC

întîmpină cel de al XX-lea
Congres al P. C. U. S.

Metode noi în construcții

Cu un an in urmă. pe locul j 
marelui șantier de pe strada 
Pervaia Horoșevskaia din 
Moscova, era un teren vi
ran. Acum, aici se înalță 
mari case de locuit. Construc
ția se efectuează aici cu ele
mente prefabricate. Folosind 
metode noi, montatorii înal
ță casele in cîteva luni.

Pe șantierul casei 
cuit cu nouă etaje, 
brigada de tineret 
de comunistul A.
roteev. In prezent, brigada a 
ajuns la etajul 5.

Brigada intimpină Congre
sul al XX-lea al Partidului 
cu noi succese în muncă. 
Montatorii s-au angajat 
tndeplinească sarcinile 
producție în proporție de 
puțin 150 la sută.

In fotografie: Echipa i 
dusă de A. M. Koroteev pe 
șantier.

de Io- 
lucrează 
condusă 
M. Ko-

încheierea lucrărilor plenare! C. C. S.

Sesiunea Comitetului 
pe întreaga Chină 

al C. C. P. P.
PEKIN 1 (Agerpres). — China 

Nouă transmite : La 31 ianuarie 
și-a continuat lucrările la Pekin 
cea de a doua sesiune a Comite
tului pe întreaga -Chină al Con
siliului Consultativ Politic Popu
lar (C.C.P.P.)

Go Mo-jo, vicepreședinte al 
Comitetului pe întreaga Chină 
al C.C.P.P. și președinte al Aca
demiei de Științe a R. P. Chi
neze, a prezentat raportul cu pri
vire la rolul intelectualității în 
perioada avîntului revoluției so
cialiste. Subliniind rolul uriaș al 
intelectualității în perioada ma
relui avînt al transformărilor 
socialiste, Go Mo-jo a arătat că 
pentru ca știința chineză să se 
situeze pe o poziție de frunte pe 
plan mondial în decurs de 12 
ani este necesar ca pînă în 1967 
să existe în China cel puțin un 
milion de specialiști cu înaltă 
calificare. In prezent, a spus el, 
avem peste 100.000 de specia
liști, dintre care 35% au fost 
pregătiți după eliberare. Această 
cifră rămîne însă cu mult în 
urma necesităților noastre.

Apoi, Cen Șu-tun, vicepreșe
dinte al Comitetului pe întreaga 
Chină al C.C.P.P., a prezentat 
raportul cu privire la transfor
marea socialistă a industriei și 
comerțului particular.

NOTE EXTERNE

VACANȚĂ
la Nicosia

Tablou neobișnuit.
Elevii celui mai mare liceu 

din Cipru — gimnaziul din 
Nicosia — nu au fost astăzi 
la cursuri. Sălile au rămas 
pustii ; domnea o tăcere de 
cavou. Nici în bănci și nici 
la catedre nu se afla nimeni.

Vacanță ? Intr-un fel da. 
Sînt țări în care sfinții prile
juiesc vacanțe școlare. In Ci
pru, fără a fi sfînt, rolul a- 
cesta și l-a asumat Harding.

Harding ? Da, mareșalul 
britanic devenit guvernator al 
insulei Cipru. Am fi nedrepți 
însă dacă am pune vacanța 
școlară de la Nicosia pe so
coteala dorințelor de sanctifi
care ale mareșalului britanic. 
Nici gînd. Harding are alte 
năzuințe, mai pămîntești: să 
pună „ordine“ în Cipru, adi
că să reprime — mijloacele 
îi sînt la libera alegere — 
mișcarea de eliberare naționa
lă. Și pentru că în această 
direcție succesele întirzie să 
se arate, mareșalul britanic a 
pornit pe o cale pe care pă
rea să-i surîdă o victorie u- 
șoară: a ordonat închiderea 
gimnaziului grec din Nicosia.

„Victoria" a fost obținută. 
La porțile școlii s-au instalat 
soldați ai majestății sale. Clă
direa este păzită cu strășni
cie. La Nicosia e vacanță...

Victoria lui Harding a avut 
efectul unui pumn de sare az- 
vîrlit pe o rană deschisă. Or
dinul mareșalului britanic a 
răscolit o opinie publică , afla
tă de multă vreme în eferves
cență. Rezultatul : manifestații 
de protest, noi arestări și, 
bineînțeles, noi victime ale 
poliției. (Britanicii dacă le-au 
închis școlile le-au oferit în 
schimb elevilor o lecție prac
tică la Paphos despre ceea ce 
sînt... gazele lacrimogene).

De unde se vede că vacanța 
de la Nicosia nu i-a adus lui 
Harding liniștea sperată. Dim
potrivă.

E.O.

Interviul lui Nasser 
acordat ziarului

PRAGA 1 (Agerpres). — CE- 
TEKA trasmite: La 30 ianuarie, 
primul ministru al Egiptului, 
Gamal Abdel Nasser, a acordat 
un interviu corespondentului la 
Cairo al ziarului „Rude Pravo“, 
organ central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia. La în
trebarea: în ce fel și în ce direc
ție se pot dezvolta după părerea 
dvs., domnule prim ministru, re
lațiile dintre Egipt și Cehoslova
cia și ce importanță acordați vi
zitei dvs. în Cehoslovacia, Nasser 
a răspuns: Cred în mod sincer 
că înțelegerea reciprocă și priete
nia cordială care au caracterizat 
întotdeauna relațiile dintre Ceho
slovacia și Egipt ar putea să se 
întărească și mai mult prin cola
borarea dintre cele două țări în 
domeniile politic, economic, cultu
ral și în alte domenii. Această 
colaborare, după cum constat cu 
satisfacție, a și fost stabilită și 
sper că ea se va dezvolta necon
tenit în avantajul celor două țări. 
Mă bucur de vizita pe care o voi 
face în Cehoslovacia unde voi 
duce cu mine sincerele urări de 
bine ale poporului egiptean și 
sentimentele cele mai prietenești 
față de poporul cehoslovac și față

de
va

„Rude Pravo“
de conducătorii săi. Mă bucur 
acest prilej deoarece el îmi
oferi posibilitatea să mă informez 
personal în legătură cu progresul 
și succesele țării dvs. La întreba
rea : Ce influență au exercitat re
zultatele conferinței de la Ban- 
dung asupra politicii externe a 
Egiptului, Nasser a răspuns între 
altele :

Hotărîrile adoptate la confe
rința de la Bandung corespund 
întru totul cu ceea ce considerăm 
extrem de important pentru pacea 
în întreaga lume și pentru dez
voltarea colaborării ntre popoare
le asiatice și africane. Politica 
noastră externă va continua să se 
bazeze, ca și în trecut, pe princi
piile incluse în hotărîrile confe
rinței de la Bandung. La întreba
rea: Ce 
stituție 
Nasser

Noua 
mată ca bază a noii orînduiri de
mocratice egiptene și pentru apă
rarea ei. Drepturile și libertățile 
fundamentale ale cetățenilor pro
clamate de principiile revoluției 
noastre au fost consfințite în noua 
constituție.

importanță are noua con- 
a Republicii Egiptene, 

a răspuns între altele : 
constituție a fost procla-

Tratativele anglo-americane 
de la Washington

NEW YORK 1 (Agerpres). — 
La 31 ianuarie au continuat tra
tativele ang'o-americane de la 
Washington. In cadrul expozeu
lui făcut ziariștilor la Casa Al
bă, reprezentanții delegațiilor a- 
mericană și engleză au arătat 
că pînă în prezent nu s-a ter
minat discutarea niciuneia din
tre problemele care figurează pe 
ordinea de zi.

Ziarele subliniază că deocam
dată nu s-a ajuns la „netezirea“ 
divergențelor existente între 
S.U.A. și Anglia asupra unor 
importante probleme de politică 
externă. Corespondentul ziarului 

Tribune"Herald 
prilejul discutării 
privind Asia

„New York 
scrie că cu 
problemelor 
sud-est și apropiata conferință a 
țărilor participante la S.E.A.T.O. 
între S.U.A și Anglia s-au ivit 
divergențe din cauza că S.U.A. 
caută să obțină ca Anglia „să 
sprijine mai energic“ acest pact 
militar.

Reprezentanții delegațiilor au 
arătat că s-a discutat de aseme
nea problema comerțului cu
R. P. Chineză. Potrivit afirma
țiilor presei, partea engleză a 
propus slăbirea restricțiilor im
puse comerțului cu R. P. Chine
ză. După cum au declarat însă 
reprezentanții delegațiilor, „nu 
s-au primit nici un fel de in
strucțiuni în privința modificării 
politicii americane sau luării de 
hotărîri" în această problemă 
Reprezentanții delegațiilor au 
lăsat să se înțeleagă că nici una 
din părți nu și-a schimbat pozi
ția în această problemă.

Potrivit relatărilor
S. U.A. exercită presiuni 
Angliei în proo'.ema 
anglo-americane față de R. P. 
Chineză. Comentatorii ziarelor 
scriu că sub presiunea S.U.A, 
Anglia a renunțat să examineze 
problema repunerii R. P. Chi
neze în locul ce-i revine de drept 
in O.N.U.

După cum au arătat reprezen
tanții delegațiilor, în cursul dis
cutării problemelor Orientului A- 
propiat nu s-au făcut nici un fel 
de propuneri concrete.

Presa subliniază că cu prile
jul discutării problemelor Orien
tului Apropiat S.U.A. și Anglia 
se lovesc de divergențele cele 
mai acute la baza cărora, după 
cum a arătat corespondentul zia
rului „New York Times" Bald 
win, stă „concurența anglo-ame- 
ricană în domeniul petrolului".

Miercuri delegația americană 
și cea britanică, împărțite pe co-

de

presei, 
asupra 

politicii

In acest an va începe 
construcția 

unei autostrăzi care 
va înconjura Moscova

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite : La institutul de 
stat „Soiuzdorproiekt“ a fost ter
minat proiectul unei autostrăzi 
care va înconjura Moscova. Con
strucția ei va începe în acest an.

Lungimea autostrăzii-cențură 
va fi de 108 km. Ea va lega toate 
șoselele care converg spre Mos
cova, ceea ce va permite o mai 
bună organizare a transportului 
auto pe aceste șosele, precum și 
descongestionarea circulației auto
vehiculelor pe străzile principale 
ale orașului.

Noul traseu va înconjura capi
tala sovietică la o distanță de 12- 
20 km. de centrul orașului.

Lărgimea șoselei principale de 
centură va fi de 24 mețri. Cele 
două părți carosabile ale șoselei 
vor fi despărțite Intre ele printr-o 
fîșie verde lată de 4 metri.

♦

diversioniste 
S. U. A. 
R. 0. Germane

Control reciproc
Pe membrii colhozurilor „Kali- 

nin" și „Bolșevik“ din regiunea 
Kiev îi leagă o veche prietenie. 
Tot atît de veche este și întrece
rea care se desfășoară între ei.

In zilele din preajma Congre
sului al XX-lea al P.C.U.S., 
comsomoliștii, care se află în 
fruntea tuturor acțiunilor colho
zurilor, au luat o inițiativă in
teresantă — Instituirea unui periența prietenilor, 
control reciproc asupra pregăti
rilor pentru muncile de primă
vară.

Membrii brigăzii-raid din col
hozul ,,Kalinin“, care i-au vizitat 
pe vecinii lor, au cercetat amă
nunțit fiecare colțișor al acestei 
mari gospodării. Ei s-au interesat

...în contul
Succese însemnatevobține co

lectivul uzinei constructoare de 
turbine din Kaunas „Pergale“. 
Constructorii de turbine muncesc 
cu mare avînt. Ei sînt în între
cere în cinstea celui de al XX-lea 
Congres al

In cadrul 
este deținut

P.C.U.S.
întrecerii primul loc 
de strungarul Ivan
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Lucrările plenarei Consiliului 
Central al Sindicatelor din R.P.R. 
au continuat în cursul zilei de 
miercuri.

La discuții, pe marginea ra
poartelor privind executarea bu
getului mișcării sindicale pe a- 
nul 1955, și prezentarea proiec
tului de buget pe anul 1956, și 
cu privire la executarea bugetu
lui Asigurărilor Sociale de Stat 
pe anul 1955 și prezentarea pro
iectului de buget pe anul 1956, 
au luat cuvîntul activiști sindi
cali. conducători ai ministerelor.

Subliniind grija pe care o a- 
cordă statul nostru democrat- 
popular îmbunătățirii continue a 
condițiilor de muncă și de viață 
ale oamenilor muncii, vorbitorii 
s-au angajat ca printr-o mai

bună gospodărire a fondurilor 
puse la dispoziția sindicatelor d« 
către stat pentru asigurări so
ciale. să îmbunătățească activi
tatea organizațiilor sindicale și 
în acest domeniu.

Plenara a ascultat raportul Co
misiei de Revizie. A fost adop
tată o hotărîre care aprobă exe
cutarea bugetului mișcării sin
dicale pe anul 1955 și bugetul pe 
anul 1956. De asemenea a fost 
aprobată executarea bugetului a- 
sigurărilor sociale de stat pe 1955 
și proiectul de buget pe anul 
1953.

In încheierea lucrărilor s-a dat 
citire scrisorii adresată de Ple
nara Consiliului Central al Sin
dicatelor Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Semnarea unui acord între R. P. R 
și R. P. F. iugoslavia

La 1 februarie 1956 a fost sem
nat la Belgrad la Secretariatul de 
Stat pentru Afaceri Străine, Acor
dul cu privire la serviciile aeriene 
dintre Republica Populară Ro- 
mînă și Republica Populară Fe
derativă Iugoslavia.

Din partea Guvernului R. P. R. 
Acordul a fost semnat de către 
Gheorghe Văduva, director gene
ral adjunct al Flotei Aeriene Ci
vile, iar din partea Guvernului 
R.P.F.I. de către Batric Iovano-

vie, director general al Aviației 
Civile.

Acordul încheiat dă posibilitate 
întreprinderilor de transport ae
rian ale celor două țări să pună 
în exploatare o linie aeriană re* 
gulată care să lege cele două ca
pitale.

Tratativele pentru încheierea 
Acordului susmenționat au decurs 
într-o atmosferă de caldă priete
nie și de înțelegere reciprocă, ( 

(Agerpres) ,

— ajutor reciproc
de munca echipelor de tineret și 
de condițiile in care iernează ani
malele, de felul cum sînt păstra
te furajele, au cercetat fiecare 
plug și fiecare semănătoare pre
gătită pentru primăvară, au con
trolat fondul de semințe și ghi- 
vecele nutritive. Comsomoliștii 
au dat sfaturi prețioase și, la rtn- 
dul lor, au învățat multe din ex-

Petrectndu-i cu căldură pe 
membrii brigăzii, președintele 
colhozului „Bolșevik“ le-a spus :

— Vom fine seama de toate 
observațiile voastre. In curtnd vă 
vor vizita comsomoliștii noștri. 
Să vedem cum v-ați pregătit voi 
pentru însămințări !...

anului 1964
Jukov. El învață prin corespon
dență la Institutul industrial din 
Leningrad. Executînd una din 
cele mai complicate operații — 
finisarea rotorului turbinei — tî- 
nărul muncitor a reușit s-o ia cu 
mult Înaintea timpului. In pre
zent, el lucrează în contul anu
lui 1964.

in memoria marelui savant american 
Benjamin

In cadrul marilor aniversări 
culturale inițiate de Consiliul 
Mondial al Păcii, miercuri după 
amiază a avut loc în aula Bi
bliotecii Centrale Universitare 
din Capitală, festivitatea aniver
sării a 250 de ani de la nașterea 
marelui savant american și mili
tant pe tărîm social, Benjamin 
Franklin.

Festivitatea a fost organizată 
de Comitetul Național pentru A- 
părarea Păcii din R.P.R. și Insti
tutul Romîn pentru Relațiile Cul
turale cu Străinătatea.

La festivitate au luat parte M. 
Roșianu, președintele Institutu
lui Romîn pentru Relațiile Cul
turale cu Străinătatea, Ștefan 
Cleja, locțiitor al ministrului A- 
facerilor Externe, Atanase Joja, 
reprezentantul R.P.R. la O.N.U., 
Sanda Rangheț, secretar al Co
mitetului Național pentru Apă
rarea Păcii din R.P.R., S. Bru- 
can, deputat în Marea Adunare 
Națională, M. Bălănescu, direc-

Franklin
tor în Ministerul Afacerilor Ex» 
terne, funcționari superiori ditt 
Ministerul Afacerilor Externe, 
oameni ai științei, culturii și 
artei.

Au participat Robert H. Thayor, 
ministrul plenipotențiar al S.U.A. 
la București, H. Bartlett Wells, 
consilier, lt. col. K. G. Taylor, 
atașat militar și alți membri ai 
legației S.U.A. la București.

In prezidiul adunării au luat 
loc M. Macavei, președintele de 
onoare al Institutului Romîn 
pentru^ Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, acad. Horia Hulu
bei și Valeriu Novacu, membru 
corespondent al Academiei R.P.R.

A luat cuvîntul prof. univ. dr. 
Teofil Vescan, care a vorbit des
pre „Considerațiuni asupra dez
voltării studiului electricității în 
prima jumătate a secolului al 
XVIII-lea și contribuția lui Ben
jamin Franklin“.

Conferința a fost ascultată cu 
un deosebit interes.

misii, au continuat convorbirile. 
S-au examinat din nou proble
mele Orientului Mijlociu și în 
special problemele legate de înar
marea cu arme atomice și cu 
hidrogen. Convorbirile au fost 
strict secrete. Comentatorii de 
presă, mai cu seamă cei englezi, 
amintesc cu acest prilej vechile 
resentimente manifestate de gu
vernul britanic pentru 
S.U.A. au refuzat să 
Angliei secretele lor 
Or se pare că nici în 
de față Statele 
modificat atitudinea.

în general, în cercurile ziaris
tice din Washington se exprimă 
părerea că miercuri s-au căutat 
cele mai potrivite formule pen
tru redactarea documentelor fi
nale care vor trebui cel puțin în 
aparență să dea impresia exis
tenței „unui front anglo-ameri- 
can‘‘ considerat necesar de am
bele guverne pentru continuarea 
războiului rece.

faptul că 
dezvăluie 
atomice, 

momentul 
Unite nu și-au

Acțiuni 
ale 

împotriva
BERLIN 1 

transmite: După cum comunică 
departamentul de presă de pe 
lîngă primul ministru al R. D. 
Germane, zilele acestea pe teri
toriul R. D. Germane au fost 
scoase din uz cîteva baloane de 
diferite dimensiuni care conți
neau utilaj tehnic complex. In 
baloane erau montate radioinsta- 
lații cu o greutate pînă la o to
nă pentru efectuarea de releve- 
uri la mari înălțimi. Baloanele 
sînt fabricate în S.U.A. și sînt 
lansate de pe teritoriul Germa
niei occidentale și al țărilor 
scandinave.

Fără îndoială se spune în co
municat, că în aceste cazuri 
este vorba de acțiuni diversio
niste care contravin dreptului 
internațional. Lansarea unor ast
fel de baloane comportă un pe
ricol serios pentru zborul avioa
nelor în spațiul aerian al R. D. 
Germane și pentru comunicația 
aeriană dintre Germania occi
dentală și Berlin. Răspunderea 
deplină pentru aceste acțiuni 
care contravin dreptului inter
național revine nu numai autori
tăților S.U.A., ci și autorităților 
țărilor de pe teritoriile cărora 
sînt lansate baloanele.

(Agerpres). A.D.N.
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Harta regiunii Irkuțk, care 
ocupă o suprafață mare cît 
zece state europene la un loc, 
este brăzdată de numeroase 
linii șerpuitoare. Acestea sînt 
itinerariile „Ștafetei tinereții“ 
care se organizează aici în 
cinstea Congresului al XX-lea 
al P.C.U.S.

Ștafeta se desfășoară în trei 
etape dintre care prima a luat 
sfîrșit. In uzine și în fabrici, 
în colhozuri și gospodării sil
vice au avut loc trecerile în 
revistă ale activității artistice, 
competiții sportive. Membrii 
colectivelor artistice s-au vizi
tat reciproc, au dat reprezen
tații în fața vecinilor lor. 
Toate repetițiile începeau cu 
un raport: artiștii amatori 
vorbeau despre succesele obți
nute în muncă de către colec
tivul întreprinderii sau colho
zului respectiv. Prima etapă 
s-a încheiat cu o serbare a 
tinereții, organizată în între
prinderile și colhozurile din 
regiune. In cea de-a doua

tinereții Jooeooeoooooooooooor 

tapă a „Ștafetei tinereții“ ra
poartele cu privire la succesele 
în muncă ale tineretului sînt 
aduse la centrul raional de 
către fruntașii în producție, de 
către cei mai buni artiști a- 
matori și sportivi.

In etapa a treia, rapoartele 
fruntașilor în întrecere vor fi 
aduse la Irkuțk. Ștafeta va fi 
purtată din raion în raion, din 
oraș în oraș, de către grupuri 
compuse din cei mai buni 
schiori, de către mecanici de 
locomotivă, echipaje ale 
vioanelor, șoferi-fruntași
întrecerii socialiste în cinstea 
Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S.

Toate ștafetele vor sosi la 
Irkuțk în ziua deschiderii 
Congresului Partidului. In a- 
ceastă zi vor avea loc pretu
tindeni serbări ale tineretului 
în cadrul cărora învingătorilor 
întrecerii socialiste și ai con
cursurilor artistice și sportive 
li se vor înmîna Diplome de 
onoare.
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MOSCOVA. — Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. l-a 
numit pe Nikolai Pavlovici Dudo- 
rov ministru al Afacerilor In
terne al U R.S S. Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. 
eliberat pe Serghei 
Kruglov din funcția 
al Afacerilor Interne

MOSCOVA. — La 
la Teatrul Mare al 
avut loc spectacolul de încheiere 
a concursului artiștilor amatori 
— muncitori și funcționari din 
orașul și regiunea Moscova. La 
spectacol au asistat N. S. Hruș- 
ciov, G. M. Malenkov, A. 1. 
Mikoian. In sală se aflau de ase
menea reprezentanți ai corpului 
diplomatic.

DELHI. — Potrivit relatărilor 
ziarului „Hindustan Standard“, 
în portul Bombay a sosit moto
nava „Stavropol“ venind de la 
Odesa, care a adus în India 
prima partidă de mașini agri
cole oferite ca dar Indiei de 
către Uniunea Sovietică.

VARȘOVIA. — Direcția gene
rală de statistică a R.P. Polone 
a dat publicității comunicatul cu 
privire la îndeplinirea planului de 
dezvoltare a economiei naționale 
a țării pe anul 1955. In comuni 
cat se arată că planul produc
ției industriale globale a fost în-

l-a
Nikiforovici 
de ministru 
al U.R.S S.

31 ianuarie. 
U.R.S.S. a

deplinit în proporție de 103,4 la 
sută. In 1955, producția indus
trială a crescut cu 11 ia sută în 
comparație cu anul 1954.

MOSCOVA. — Răspunzînd in
vitației comitetului Consiliului 
britanic pentru stabilirea rela
țiilor culturale cu U.R.S.S., la 1 
februarie N. A. Mihailov, minis
trul Culturii al U.R.S.S. a pără
sit Moscova plecînd în Anglia, 
pentru a discuta probleme legate 
de extinderea colaborării cultu
rale dintre U.R.S.S. și Anglia.

BELGRAD. — La 31 ianuarie 
a sosit în capitala Iugoslaviei o 
delegație guvernamentală a R.P. 
Chineze condusă de Van Țu-can, 
locțiitor al ministrului Poștelor și 
Telecomunicațiilor. Delegația ur
mează să ducă tratative în vede
rea încheierii unui acord cu pri
vire la serviciile poștale și de 
telecomunicații între R.P. Chineză 
și R.P.F. Iugoslavia.

TOKIO. — După cum anun
ță posturile de radio japoneze, 
la 28 și 29 ianuarie a avut loc 
la Tokio cea de a 4-a plenară a 
C.C. al Partidului Comunist din 

a examinat 
printre care 

mișcării

Japonia. Plenara 
cîteva probleme, 
problema dezvoltării 
naționale pentru restabilirea re
lațiilor diplomatice cu Uniunea 
Sovietică.

Institutul meteorologic ne comunică
In țara noastră pătrunderea 

valului de aer rece, și-a făcut a- 
pariția în cursul zilei de 29 către 
30 ianuarie. Temperatura a în
ceput să scadă simțitor din nor
dul către sudul țării. Cu toate 
că cerul a fost mai mult acoperit 
în nord, și variabil în sud, totuși 
au fost observate temperaturi 
care au atins pînă la —18° C. 
la C. Lung-Moldovenesc și —23° 
la Curtea de Argeș. Cerul fiind 
acoperit a împiedicat o coborîre 
mai pronunțată a temperaturii. 
Incepînd cu ziua de 31 ianuarie 
a.c., presiunea atmosferică a scă
zut mult în bazinul meditera
nean, ceea ce a înlesnit accelera
rea deplasării aerului rece către 
regiunile noastre. Cerul s-a aco
perit iar vîntul a început să sufle 
puternic, în cursul zilei de ieri

atingînd peste 80 km/oră la Con
stanța, București etc.

Ninsoarea căzută în Moldova, 
Dobrogea și toată cîrtipia Dună
rii a fost viscolită în cea mai 
mare parte. In Banat și în Tran
silvania, viscolul a fost semna
lat numai local. Temperatura ae
rului în tot cursul zilei de eri a 
oscilat în jurul lui —10° iar în 
nordul Moldovei, în jurul lui 
—17°.

PENTRU
TREI ZILE se prevede că vre
mea se va 
ninsorii abundente, mai ales în 
cîmpia Dunării, unde zăpada va 
fi și viscolită. Ninsoarea va cu
prinde toată țara. Temperatura 
va fi scăzută la început, va creș
te apoi ușor. Vîntul va sufla pu
ternic din sectorul estic.

URMĂTOARELE

menține favorabilă

ternie din sectorul

( SPORT T
Jocurile Olimpice de iarnă

Miercuri, în cea de a 7-a zi a 
Jocurilor Olimpice de iarnă prima 
probă a zilei care s-a desfășurat 
a fost ștafeta feminină pe distan
ța de 3x5 km. Fondistele finlan
deze au terminat pe locul întîi 
realizînd timpul de lh.09’01”. Lo
cul doi a fost ocupat de echipa

AZI ÎN ORAȘUL-EROU

Se împlinesc 13 ani de la 
încheierea glorioasei bătălii 
de la Stalingrad. Victoria is
torică repurtată atunci de Ar
mata Sovietică in lupta cu co
tropitorii naziști, victorie care 
a însemnat o cotitură radi
cală in mersul războiului, a 
fost salutată cu bucurie de toți 
oamenii cinstiți din lume, le-a 
întărit încrederea în izbînda 
asupra fascismului urît de po
poare.

Orașul-erou, ai «ărui apără
tori au dat atîtea jertfe în 
anii grei ai Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei, a re
născut cu repeziciune din rui
ne. Giganți ai industriei so
cialiste ca, de exemplu, vestita 
Uzină de tractoare din Stalin
grad dau țării tot mai multe 
produse.

Pe locurile unde s-a desfă
șurat istorica bătălie trece a- 
cum marele canal navigabil 
Volga-Don „V. I. Lenin", ri
dicat prin munca eroică a oa
menilor sovietici. La Stalin- 
grad se inalță una din cele 
mai mari hidrocentrale din 
lume.

Stalingradul este un oraș al 
construcțiilor. încă la începu
tul anului 1953, acest oraș in 
care cotropitorii nimiciseră cu 
sălbăticie aproape 85 la sută 
din locuințe, dispunea de un 
spațiu locativ mai mare decit 
cel dinaintea războiului. In 
locul sutelor de școli, institu
ții culturale, spitale, pe care 
războiul le distrusese, 
înălțat și continuă să se 
țe altele mai frumoase, 
bine amenajate.

s-au 
inal- 
mai

Primei dintre magistralele 
orașului-erou, construite pe lo
cul ruinelor lăsate de război, 
locuitorii Stalingradului i-au 
dat un nume scump — Strada 
Păcii. Pe această stradă se 
înalță o mare clădire Încunu
nată de o cupolă. Aci se află 
planetariul dăruit poporului 
sovietic de oamenii muncii din 
Republica Democrată Germa
nă. Locuitorii orașului-erou 
vin la planetariu să cunoască 
structura universului, să ur
mărească mișcarea corpurilor 
cerești, să admire aurora bo
reală.

In fotografie: Strada Păcii 
din Stalingrad; in fund clă
direa planetariului.

Uniunii Sovietice 
iar pe locul 3 s-a 
Suediei cu lh.09’48”.

La ora 11,30 a început pe pîr'.ia 
de pe masivul Tofana, proba de 
coborîre femei. Cea mai bună co- 
borîre a fost realizată de schioa- 
rea elvețiană Madeleine Berthofi,- 
care a cucerit titlu! olimpic cu 
timpul de 1’40’7/10.

Marți seara, în cea de a doua 
zi a turneului final de hochei, cei 
aproape 10.000 de spectatori pre- 
zenți la stadionul de gheață au 
fost martorii unei mari surprize. 
Echipa Canadei, una dintre prin
cipalele pretendente la titlul olim
pic a fost învinsă de echipa 
S.U.A. cu scorul de 4-1 (2-0, 0-1, 
2-0). Reprezentativa Uniunii So
vietice a întrecut fără prea mari 
dificultăți echipa Germaniei cu 
8-0 (0-0, 7-0, 1-0). Hocheiștii so
vietici au făcut o demonstrație 
viu aplaudată. După două etape 
în clasament conduc echipele 
U.R.S.S. și S.U.A. cu cîle 4 puncte 
fiecare neînvinse pînă în prezent.

Pe stadionul de gheață a ltiât 
sfîrșit miercuri proba masculină 
de patinaj artistic. După desfășu
rarea figurilor impuse și libere pe 
primul loc s-a clasat patinatorul 
american Allan Jenkins.

După desfășurarea a 16 din 
cele 24 de probe cuprinse în pro
gramul Jocurilor Olimpice de iar
nă în clasamentul neoficial pe țări 
conduce Uniunea Sovietică cu 94 
de puncte. Pe locurile următoare 
se găsesc: 2. Austria 481/,; 3.
Norvegia 44; 4, Suedia 43; 5. Fin
landa 38; 6. Elveția 33'/,; 7.
S.U.A. 28'/,; 8. Italia 21'/,; 9.
Germania 10; 10. Franța 9. Echipa 
R.P. Polone ocupă locul 12 cu 6 
puncte, iar R. Cehoslovacă locul 
16 cu 2 puncte.

Pe scurt
La 31 ianuarie au început îl 

sala Pierre de Coubertin din Pa
ris campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Franței. La 
ediția din anul acesta a campio
natelor țara noastră este repre
zentată de campioana mondială 
Angelica Rozeanu. In proba de 
simplu femei, Angelica Rozeanu 
a întrecut cu 3-0 pe jucătoarea 
franceză Saan, iar în turul doi ea 
a dispus tot cu 3-0 de Johns (An
glia). La dublu femei, cuplul 
Angelica Rozeanu-Elliot (Scoția) 
a jucat împotriva cuplului francez 
Delay—Tarlet, obținînd victoria 
cu 3-0.

cu lh.09’28”, 
clasat echipa
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