
Activul pionieresc

Tovarăși pionierif... 
Măi băieți, măi... Tova
rășul instructor a spus...

Roșu la față, agitat și trans- 
pirat, puștiul cu semnele dis
tinctive pe mînecă nu poate 
izbuti să convingă clasa că 
tovarășul instructor a hotărît 
că se va renunța la meciul pa
sionant de după amiază și se 
va merge într-o acțiune de 
muncă voluntară, la curățatul 
zăpezii de pe stradă. Băieții 
nici nu vor să audă, în clasă 
e larmă, fiecare își vede de 
treburile lui. Ce se întimplă 
într-un asemenea caz ? Ins
tructorul vine personal, face 
cuvenita „morală" băieților 
„indisciplinați și lipsiți de 
tragere de inimă“ și hotărăște 
că toată lumea se va aduna 
Ia școală după amiază la ora 
4. Bineînțeles, nu vin decît 
cîțiva băieți, cei care s-au o- 
bișnuit să facă tot ce li se 
spune, iar mai tirziu, instruc
torul recunoaște amărît că 
munca merge prost în unitate, 
dar că și copiii sînt de vină 
— răi, neînțelegători, leneși.

Intr-adevăr, munca merge 
prost într-o asemenea unitate, 
dar aceasta nu se întîmplă cî- 
tuși de puțin din vina copiilor. 
Instructorul, care trebuie să-i 
conducă și să-i organizeze, a 
procedat ca un prost pedagog. 
El a ales calea cea mai simplă 
și mai ineficace: a hotărît ce 
trebuie făcut și a ordonat — 
ca un „comandant", nu ca un 
conducător și organizator po
litic. Ce-ar fi trebuit el să 
facă, ajungînd la concluzia că 
e necesar ca într-o zi copiii 
să renunțe la o plăcere ca să 
facă o treabă utilă? Intr-o dis
cuție cu pionierii activiști, în 
care instructorul, cu tact pe
dagogic, ar fi vorbit despre 
drumurile inaccesibile, despre 
greutățile pe care le întîm- 
pină din această cauză cetă
țenii, s-ar fi referit la spiri
tul de inițiativă și dragostea 
pentru muncă pentru care ei 
au fost aleși în colectivele de 
conducere, pionierii înșiși ar fi 
sugerat organizarea unei ac
țiuni de muncă voluntară, ar 
fi fost entuziasmați de faptul 
că pot face o treabă 
Venită nu „de sus“, ci fiind 
hotărîrea lor colectivă, luată 
la inițiativa pionierilor acti
viști, ideea i-ar fi captivat pe 
copii și ei s-ar fi simțit mîndri 
să renunțe la o plăcere nu 
„pentru tovarășul instructor", 
ci pentru că și-ar fi dat sea
ma că e necesar.

I.lunca de conducere a co
piilor este o adevărată artă. 
Ea cere cunoștințe și simț pe
dagogic, preocupare și multă 
sensibilitate. A obține de la 
copii o ascultare mecanică 
este un succes de suprafață, 
fără urmări educative; ins
tructorul trebuie să obțină 
participarea efectivă a fiecă
rui copil la orice acțiune.

La realizarea acestui obiec
tiv instructorul nu trebuie să 
pornescă insă discutînd, la în- 
timplare, cu orice pionier, ci 
bazîndu-se în prițpul rînd pe 
activul pionieresc.

Procedînd greșit, iată re
zultatele : la începutul muncii, 
o instructoare a purtat nesfîr- 
șite convorbiri prietenești cu 
cei mai indisciplinați, a încer
cat să-i apropie de munca 
pionierească dîndu-le multă a- 
tenție, respectîndu-le toate 
preferințele. Era apropiată de 
fiecare copil, muncea, dar, în
cetul cu încetul, activul — de
venit inutil și redus la rolul 
de spectator — a încetat să 
mai existe și ea s-a trezit sin
gură, cu o masă de copii fără 
conducători. E drept, pionierii 
țineau la ea și o respectau, 
dar toate sarcinile le îndepli
neau penlru ca să-și mulțu
mească instructoarea și nu ca 
pe niște sarcini primite din 
partea organizației, pentru 
îndeplinirea cărora să se sim
tă răspunzători față de colec
tiv. îndată ce instructoarea a 
fost trecută la altă școală, a- 
ceiași pionieri au redevenit 
inactivi și indisciplinați. Dacă 
s-ar fi bizuit pe colectivul de 
conducere și în general pe 
activul pionieresc, copiii ar fi 
simțit că de la ei așteaptă nu 
un om, ci întregul colectiv, to
varășii ; ei nu și-ar fi îndepli
nit sarcinile concesiv, după 
pofta inimii, ci cu spirit de 
răspundere și seriozitate,

De aici instructorii nu tre
buie să înțeleagă că ei au un 
rol mărunt, că pionierii tre
buie lăsați de capul lor. Dim- 

- potrivă. Oricît ar fi de disci-
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plinațl și de serioși, aceștia 
sînt totuși copil; cunoștințele 
lor sint reduse, experiența 
este săracă. Conducerea tre
buie să fie exercitată însă cu 
pricepere, în așa fel încît co
piii să se obișnuiască 
autoconducă practic 
greși.

Procedează bine în 
privință instructoarea 
8 din București, 
Stroe, care folosește orice pri
lej pentru a întări prestigiul 
activului pionieresc în școală. 
Atunci cînd, în clasa a VH-a C., 
începuseră să existe manifes
tări de indisciplină și o se
rioasă rămînere în urmă la în
vățătură, ea n-a ținut o șe
dință „de prelucrare" cu clasa 
sau cu colectivul de condu
cere al detașamentului, ci a 
sugerat colectivului de condu
cere al unității să se ocupe 
de această problemă. Acesta 
a chemat în fața sa colectivul 
de conducere al detașamentu
lui, făcîndu-i o critică severă 
și cerîndu-i să ia măsuri. 
Clasa a fost în stare să se în
toarcă din drumul greșit pe 
care pornise pentru că s-a sim
țit răspunzătoare în fața între
gii unități care o dezaproba și 
nu în fața unui singur om. 
Iată cum, fără intervenția 
aparentă a instructoarei, pio
nierii au știut 
independent, au 
tiviști.

De multe ori 
cînd vine într-o unitate, ins
tructorul nu găsește un activ 
gata format, cu inițiativă, pre
gătit să conducă. Degeaba o 
să aștepte ca un asemenea ac
tiv să-i cadă din cer sau să 
i-I formeze comitetul raional; 
instructorul trebuie să-și 
crească singur activul, să-l 
instruiască, să-I educe, ca 
mai tîrziu să aibă pe cine se 
bizui. Fără îndoială, sînt foar
te importante formele de in
struire ale activului, semina- 
riile periodice care se organi
zează. Dar spiritul de răspun
dere, orientarea, cunoașterea 
oamenilor nu se învață nu
mai la seminar, ci în fiecare 
zi, atunci cînd activul are în 
față probleme de a căror re
zolvare nu trebuie scutit. El 
trebuie îndrumat să ia hotă- 
riri, să acționeze, să conducă 
efectiv, nu să fie doar un fel 
de legătură între instructor și 
copii. Activul trebuie să fie 
acela care să încredințeze fie
cărui pionier sarcina potrivi
tă, să-l controleze asupra în
deplinirii ei, să inițieze ac
țiuni și să coordoneze îndepli
nirea lor. Instructorul să dea 
un sfat, să orienteze, să con
troleze; dacă însă, dezarmat 
și dezorientat de mulțimea 
treburilor, se va apuca să 
facă totul cu mîinile lui, dacă 
va conduce adunări, va dese
na singur gazeta de perete, va 
scrie articole, va mustra și va 
lăuda de dimineață pînă 
seara, spunîndu-și părerea cu 
orice prilej, în loc să-i ajute 
pe copii să ajungă singuri la 
concluzia justă, degeaba se 
va culca frînt de oboseală — 
tot nu va merita mulțumirea 
omului care a realizat ceva.

In organizație, fiecare pio
nier trebuie să se formeze ca 
om activ și priceput. Atunci 
cînd va împături într-un ser
tar cravata și va primi car
netul de utemist, organizația 
îl va număra de acum printre 
constructorii viitorului, prin
tre oameni cu inițiativă, cu 
spirit de răspundere, devotați. 
Aceasta nu este o sarcină care 
se realizează într-o săptă- 
mînă, într-o lună sau într-un 
an. Dar, pentru ca nici o săp- 
tămină, nici o lună, nici un 
an să nu treacă fără folos, 
instructorul trebuie să-și per
fecționeze necontenit metodele 

. de muncă, să-i ajute pe copii 
să muncească orientat, spri- 
jinindu-se în aceasta pe mîna 
Iui dreaptă — activul pionie
resc.

Scînteia tineretului

să se 
fără a

această 
unității 

Georgeta

să acționeze 
crescut ca ac-

insă, atunci
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Creșterea 
productivității muncii 
— sarcină de seamă 

în noul cincinal
celui de al II- 
al partidului 

1 arată că°în cel de al doilea 
plan cincinal productivitatea 
muncii trebuie să crească cu 
cel puțin 45—50 Ia sută în 
industrie, cu 50—55 la sută 
în construcții și cu 40—45 la 
sută în sectorul agricol de

stat.
Baza trainică a creșterii 

<? productivității muncii o con-
" stituie dezvoltarea multilate

rală a progresului tehnic, 
Î perfecționarea organizării

producției, ridicarea nivelu
lui cultural și tehnic al mun
citorilor, tehnicienilor, ingi
nerilor și organizarea mai 
bună a întrecerii socialiste.

Directivele 
lea Congres

Proletari din tosto t*rlle, unifi-vài

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XII, Seria Il-a Nr. 2105

In inttmpînareâ 
celui de al XX-lea Congres

al P.C.U.S

marți 7 februarie 1956
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„La sfîrșltul celui de al doilea cincinal se va ajunge la o pro
ducție de 5 ori mai mare decît aceea din 1955, la o capacitate de 
producere în uzina a 30.000 autocamioane anual" — aceasta este 
năzuința care trăiește acum în mintea, în preocupările fiecărui membru 
al colectivului uzinelor „Steagul Roșu“ din Orașul Stalin. Pășind în 
incinta uzinei, acesta a fost primul lucru despre care ni s-a vorbit.

La întrebarea : „Ce înseamnă pentru dvs. sporirea producției ©înă la nivelul de un 
camion la fiecare 20 minute?“ am primit următoarele răspunsuri

UN AUTOCAMION
LA 20 MINUTE

Problema atingerii unei capa
cități de 30.000 camioane anual, 
la noi în uzină, este legată de o 
serie de condiții care trebuiesc 
create atît în cadrul uzinei noas
tre cît și la unitățile colabora
toare. La drept vorbind, realiza
rea acestui obiectiv este legată 
în primul rînd de posibilitățile 
unor uzine furnizoare nouă de 
a satisface necesitățile de mate
riale și semifabricate care ne sînt 
necesare la construirea autoca
mioanelor.

Așa, de exemplu, dacă ne refe
rim la materialele feroase pe care 
trebuie să ni le furnizeze între
prinderile siderurgice, cantitățile 
de oțeluri în diferite profile și 
tablă sînt cu mult mai mari de
cît acelea care au fost necesare 
în anul 1955. Producerea acestor 
cantități de oțeluri în uzinele si
derurgice este legată de creșterea 
substanțială a capacității actuale 
a acestor uzine.

Un alt exemplu îl poate re
prezenta problema anvelopelor, a 
căror producție trebuie să crească 
de zece ori față de cea a anului 
expirat.

De asemenea, o problemă deo
sebit de importantă și dificilă este 
aceea a creării condițiilor pentru 
fabricația la debitele necesare și 
de calitatea corespunzătoare a 
agregatelor și pieselor electrice 
pentru autocamion, cum sînt elec- 
tro-motorul, generatorul, bobina 
de inducție, releul automat, acu
mulatorul, becurile etc.

Asemănătoare acestora mai 
sînt o serie de alte probleme 
care se pun unităților colabora
toare și ministerelor de care de-' 
pind aceste unități și care se cer 
rezolvate ca atare

Dacă ne referim Ia problemele 
proprii uzinei noastre, atunci 
creșterea capacității actuale de 
producție presupune' în primul 
rînd un studiu tehnic de ansam
blu care să trateze și să rezolve 
problemele esențiale legate de a- 
ceastă dezvoltare proiectată.

Asemenea probleme sînt: sec- 
torizarea în linii mari a uzinei, 
ridicarea construcțiilor necesare, 
amplasarea noilor clădiri ținînd

seama de actuala formă a uzinei, 
fluxul tehnologic general, mișca
rea materialelor, racordul la 
căile generale de transport, de
pozitele de materiale, crearea 
unor unități separate (fabrici a- 
nexe) etc.

După ce acest studiu general 
va fi întocmit, se va trece la de
tailarea lui pe etape în cadrul ce
lui de al doilea plan cincinal, 
mergîndu-se în amănunt pînă la 
determinarea tuturor mijloacelor 
de bază, a forțelor de muncă, a 
proiectelor de flux tehnologic.

Se vor proiecta apoi sculele 
verificatoare și dispozitivele nece
sare fabricației propuse pentru 
fiecare etapă. Se va analiza și 
hotărî asupra posibilităților de 
execuție practică a acestor scule.

De asemenea și pentru unele 
mașini, agregate complexe, 
care serviciile de
nei le proiectează și le vor proiec
ta, ne punem de pe acum pro
bleme serioase...

întreaga problemă în ansam
blul ei trebuie să fie considerată 
întotdeauna sub aspectul renta
bilității, ținîndu-se seama de vo
lumul investițiilor 
amortizarea 
de un preț 
zut.

Problema
de 30.000
presupune din partea colectivu
lui de muncă al uzinelor noastre 
o activitate 
care sîntem

victorie.

Pe
studii ale uzi-

necesare, de 
acestor investiții și 
de cost cît mai scă-

atingerii capacității 
autocamioane anual

la

susținută și tenace, 
siguri că ne va duce

Ing. șef
GHEORGHE IONESCU

Cunoștințe profesionale 
la nivelul tehnicii avansate

Brigada noastră de tineret fiin
țează de curînd și de aceea, pen
tru noi, problemele organizării 
sale prezintă un deosebit interes. 
Ne frămîntă mai cu seamă fap
tul că in raport cu sarcinile care 
reies pentru uzina noastră din 
Directivele Congresului partidu
lui, brigada noastră va trebui să 
se dezvolte din toate punctele de 
vedere, va trebui să ajungă a fi 
o unitate mai puternică de pro
ducție. La drept vorbind, acesta 
este și scopul pentru care s-a în
ființat brigada.

Iată cîteva probleme privind 
munca brigăzii tntr-un viitor a- 
propiat.

Pentru a ajunge la un randa
ment sporit în fabricația de mare 
serie este necesar ca mașinile să 
fie aranjate pe cicluri de fabri
cație, pe fluxuri tehnologice, după 
specificul reperelor.

Se va introduce boxa de ma-

terii prime la capul liniei de re
pere, ca acestea să intre pe ciclul 
de fabricație. Transportul repere
lor de la o operație la alta se va 
face pe bandă rulantă. Pentru ca 
brigada noastră să poată face 
față unui asemenea ritm înain
tat de producție, pentru ca să pu
tem ține pasul cu tehnica mereu 
mai nouă care-și face loc tn uzi
na noastră, tinerii noștri trebuie 
să-și ridice mereu calificarea pro
fesională la nivelul tehnicii noi. 
De asemenea, o preocupare per
manentă trebuie să fie întărirea 
disciplinei tn producție — princi
pală condiție a sporirii produc
tivității muncii.

Vor trebui părăsite
La fiecare autocamion ieșit de 

pe poarta uzinelor noastre, noi 
oțelarii simțim pe deplin mîndria 
muncii noastre, a acejora care 
am plămădit metalul din care 
s-a nesr.ut această mașină. Mîn
dria noastră este cu atît mai 
mare cu cît numărul de autoca
mioane fabricate la noi sporește 
mereu.

Metodele vechi de elaborare a 
oțelului nu mai pot satisface ce
rințele unei producții mereu spo
rite.

Muncitorii oțelari, cum sînt 
Vartolomeu Aurel de la cuptorul 
electric, Gogea Andrei de la cup
torul Siemens Martin, împreună 
cu echipele lor, aplică o serie de 
metode care duc la scurtarea du
ratei de elaborare a șarjelor, deci 
la un număr mai mare de tone 
de oțel elaborate. Ei reușesc să 
facă aceasta printr-o organizare 
strictă a locului de muncă și a 
procesului de producție, prin 
scurtarea diferitelor perioade ale 
șarjei. Aceasta este, dacă vfeți, 
o adaptare la condițiile noastre

Pregătirile pentru lucrările agricole
de primăvară trebuie grăbite

ultima vreme, în unele re
ale țării, pregătirile pentru 
desfășurare a lucrărilor de

IOAN DUCARU 
maistru în brigada de tineret 

„Vasile Roaită" pe linia 
turnate, forjate și laminate, 
sectorul fabricației motoare

metodele vechi
a metodei sovietice Matulineț. Va 
trebui ca metodele folosite de a- 
cești oțelari fruntași să intre în 
specificul muncii noastre, în sis
temul de muncă al fiecărei 
echipe.

Va trebui de asemenea să se ci
menteze o colaborare strînsă în
tre schimburi.

Folosind experiența oțelarilor 
sovietici și bogata literatură de 
specialitate, noi, oțelarii trebuie 
să descoperim numeroasele .rezer
ve de sporire a productivității a- 
gregatelor noastre.

Tinerii oțelari care deservesc 
cuptoarele oțelăriei au datoria să 
se pregătească intens, să-și ri
dice necontenit nivelul cunoștin
țelor profesionale, pentru a pu
tea răspunde imediat și sigur 
noilor sarcini care ne așteaptă, 
pentru ca atunci cînd de pe poar
ta uzinei noastre va ieși ultimul 
camion al celui de al doilea plan 
cincinal, să putem simți întreaga 
bucurie a contribuției noastre.

Ing. șef
SERGIU LEVANDOVSKI

O nouă acțiune patriotică a tineretului sovietic

IN UNIUNEA SOVIETICA 
ziarele, revistele, cărțile se 
editează în tiraje uriașe. 

Numai pentru copii se editează 
în fiecare an 122.100.000 de cărți. 
Iar tirajul total numai al ziare
lor pentru copii este de peste 
4.000.000 de exemplare I

Pentru producerea hîrtiei, 
tonului, celulozei, industria 
vietică consumă milioane 
metri cubi de material lemnos 
care este foarte necesar și în 
alte ramuri ale economiei națio
nale.

Unul din înlocuitorii materia
lului lemnos în producția de hîr
tie este maculatura — cărți, ca- 

revlste vechi. Dintr-o tonă

car- 
so- 
de

Cetățeni!
Tineri

și tinere!

o 
o 
o 
o

Verificați de 
îndată la cen
trele de afișare 
dacă ați fost 
trecuți în lis
tele de alegă
tori.
Centrele funcțio
nează zilnic între 
orele 7,30-21,30

Tn
giuni 
buna _ ,___  _ ______
primăvară s-au intensificat. Me
canizatorii din S.M.T.-urile regiu
nii Stalin, Autonomă Maghiară, 
Suceava, Ploești. Cluj au efectuat
reparațiile la tractoare între 80— 
54%. Tn regiunile București, 
Constanța și Craiova, unde în 
urma studierii Documentelor Con
gresului partidului mii de familii 
de țărani au intrat în gospodării 
colective și întovărășiri agricole, 
S.M.T.-urile au de executat un 
volum sporit de lucrări. Cu toate 
acestea, ritmul reparațiilor la 
tractoare este slab. Multe din 
S.M.T.-uri ca Grivița, regiunea 
București, Filiași, regiunea Cra
iova, Dăeni, regiunea Constanța 
și altele desfășoară încă repara
țiile într-un ritm lent, necores
punzător cerințelor.

In gospodăriile agricole de stat 
din regiunile Stalin, Timișoara, 
Ploești și altele, viteza de repa
rații a fost depășită în ultima 
decadă. Față de posibilități repa
rațiile se mențin încă la un ritm 
scăzut în gospodăriile de stat din 
regiunile Bacău, Craiova, Galați

și Oradea. Această situație se 
datorește lipsei de preocupare a 
conducerilor trusturilor și gos
podăriilor agricole de stat față 
de pregătirea temeinică și din 
vreme a lucrărilor agricole de 
primăvară.

Gospodăriile agricole colective 
sînt fruntașe pe țară în pregăti
rea inventarului agricol pentru 
campania de primăvară.

Oamenii muncii de pe ogoarele 
patriei se preocupă și de alte 
lucrări în vederea asigurării unor 
bune condiții pentru desfășurarea 
muncilor agricole de primăvară. 
In regiunea Craiova, de exemplu, 
s-a încăput confecționarea a 
15.000 de marcatoare pentru în- 
sămînțarea culturilor prășitoare 
în cuiburi așezate în pătrat, se 
vor amenaja 11.000 de platforme 
de gunoi de grajd, s-a început 
încă de pe acum repartizarea cul
tivatoarelor, îngrășămintelor chi
mice.

începerea, din primele zile 
prielnice, a lucrărilor agricole de 
primăvară, impune pregătirea din 
vreme și calitativă a întregului 
inventar agricol.

(Agerpres)

MUNCA ESTE IN TOI

. de maculatură de pildă, se pot 
produce 750 kg. de hîrtie nouă 
și carton, adică atîta cît este ne
cesar pentru confecționarea a 
21.000 caiete pentru școlari.

Comitetul Central al Comso- 
molului și Ministerul Industriei 
Ușoare a U.R.S.S. a chemat pe 
comsomoliști, pionieri și școlari 
să participe în mod activ la strîn
gerea de maculatură.•------------ :--------------

Pentru maculatura adunată or
ganizațiilor de Comsomol li se 
vor plăti de către organizațiile 
de colectări sume de bani care 
vor fi folosite în munca de cul
tură de masă și sportivă in rîn- 
durile tineretului. Pionierilor și 
școlarilor care vor participa activ 
la strîngerea maculaturii li se 
vor inmina daruri ca: rechizite 
școlare, cărți, echipament sportiv.

La S.M.T.-Urziceni reparația tractoarelor și mașinilor agri
cole este în toi.

In fotografie: șeful de echipă Șerbănescu Vasile, împreună 
cu utemistul Nenu Constantin și Stroescu Constantin, repară o 
semănătoare. I

Deunăzi tini povestea un cunos
cut : Poate că sînt un om ciudat. 
Iată, am luat liniștit, ca tn fie
care dimineață, ziarul și am în
ceput să citesc pagina externă. 
O știre scurtă: „Maroc... la Mek- 
nes... poliția a deschis focul îm
potriva unui grup de 500 mani- 
festanți... La Alger au fost uciși 
2 algerieni... In masivul Aures 
au fost uciși 10 algerieni". Pri
veam la tovarășii care stăteau 
liniștiți la meseie de lingă mine 
și îmi venea să strig. Ce se pe
trece pe lume ? Voi nu vă dați 
seama, au fost uciși oameni ? 
Cine a blestemat atît de teribil 
graiul omenesc încît să-i fie cu 
putință a vorbi despre moartea 
unui om, doi, o mie, o sută de 
mii tn ctteva cuvinte ? Parcă îmi 
plezneau creierii. Cum e posibil 
să se consemne pieirea unei ființe 
vii, care a trăit și a năzuit, a 
iubit și a urît, atît de laconic, 
senin, simplu, ca și cum ai 
stinge un muc de țigară. Sfîrr... 
Ieri a murit un om. Sfîrr... Ieri 
au murit o sută de oameni...

Noroc că în acel moment a 
apărut glasul unui al doilea eu, 
mai rezonabil, mai realist: „Nu

UUUUUULWULWULWUlfi^1 te pripi. Cei care alcătuiesc, tele-

Prețul unu
gramele externe nu au mai puțin 
suflet ca tine, lor nu le e mai 
puțină milă. Dar ce să facă ? 
Trebuie să înțelegi că nu se poa
te scrie mai mult despre fiecare 
manifestant omorît tn țările ca
pitaliste, nu ne-ar ajunge hîrtia". 
Ah, iată deci... Nu ne ajunge hîr- 
tia. Sigur, cum să ne ajungă ? 
Ce, numai într-o zi s-au publicat 
știri ale agențiilor de presă despre 
uciderea unor oameni acolo ? Nu. 
Ia colecția și vezi că la data de 
24 iulie 1955 s-a publicat o tele
gramă arătînd că de la 14 la 22 
iulie au fost înregistrați la Casa- 
blanca 251 morți și răniți, la 
data de 14 iulie s-a scris că au 
fost omorîți 73 oameni tn protec
toratul Aden, ș.a.m.d. Anul aces
ta nu este nici el mai sărac In 
morți. La 19 ianuarie s-a scris 
despre 22 algerieni uciși, la 18 
ianuarie despre 45 de algerieni 
uciși, la 28 ianuarie despre uci
derea a 33 de persoane care ma
nifestau la Tel-Aviv împotriva 
războiului.

Iată monstruozitatea. In fie
care zi, poate în fiecare ceas este 
ucis cu premeditare, cu liniște în 
suflet și cu dexteritate cîte un 
om în lumea care mai trăiește 
sub. robia capitalistă,.

Mi se pare oribil să se vor
bească atît de calm de moartea 
unui om, să te obișnuiești cu 
ideea că în fiecare zi mor nea
părat ctțiva oameni și uit mereu 
că e posibil totuși să socotești 
dinainte, ca un gospodar chibzuit, 
cam cîți oameni vor muri mîine 
la manifestația anti-imperialistă 
din Algeria de pildă, așa cum 
face probabil în mod degajat 
șeful poliției dintr-o asemenea 
colonie cînd dă indicații „băie
ților" lui... „Mda, cred că o sil 
moară vreo zece arabi. Să aveți 
grijă să luați vreo două ambu
lanțe cu voi. Dați și un telefon 
din timp la dricar". Așa cum e 
adevărat că universul e infinit 
în timp și spațiu, cred că e pu
țin a spune că cinismul acestor 
indivizi este infinit.

Și de aceea cînd citesc aseme
nea telegrame, totul mi se răs
toarnă în cap și mi se pare că 
am uitat tot ce am învățat și am 
gîndit pînă acum, că am uitat 
pînă și ce este un om și îmi vine 
să întreb: Ce este un om, vă 
rog spune(i-mi ce este un om de 
vreme ce viața lui are un preț 
atît de redus în lumea capi
talului ? Poate că nu știm noi 
bine ce este un om și de aceea 
îl supraprețuim. Un almanah pe 
care l-am citit în urmă cu mulți 
ani, socotea că într-un om se afli

I m
fosfor cît e necesar pentru con
fecționat o cutie de chibrituri, apă 
cît ar încăpea într-o damigeană 
pîntecoasă, fier, carbon și altele, 
și calcula cam cît ar reveni în 
monedă curentă costul acestor 
substanțe. Oare la asta să se re
ducă omul: fier, carbon, o cutie 
de chibrituri, o damigeană etc. ? 
Aceasta să fie ființa despre care 
Gorki spunea că numele său 
răsună atît de minunat pe 
pămint? Două săbii nu încap 
într-o teacă. Nici aceste două pre
țuiri : omul ca cel mai minunat 
lucru de pe pămînt și omul — 
conglomerat de materie primă 
pentru industrie și pentru aba
jururile lisei Koch, nu vor mai 
exista mult timp împreună.

Nu, hotărît lucru, nu ne-ar a- 
junge toate ziarele din lume ca 
să plîngem victimele terorii im
perialiste. Să rămînem la scur
tele știri. Să ne deschidem în 
schimb inimile, să facem loc în 
ele urei pe care o dezlănțuie ci
tirea acestor telegrame externe și 
s-o adunăm acolo picătură cu pi
cătură pentru a o arunca toată, 
cu forța ei uriașă, tn lupta pe 
care o ducem pentru pace, pen
tru socialism, pentru victoria 
omului pe pămînt.

B, DUMITREȘqy



Mumia unita - „
CREȘTE NUMĂRUL COLECTIVIȘTILOR 
A fost o perioadă cînd o parte

dintre colectiviștii din gos
podăria noastră nu veneau 

regulat la muncă, iar alții, dacă 
veneau, nu munceau cu suficientă 
tragere de inimă. Aceasta aducea 
după sine întîrzieri, în efectuarea 
unor lucrări, recolte slabe, ceea ce 
se răsfrîngea asupra tuturor colec
tiviștilor. Printre 'ei ce nu veneau 
la muncă erau șl favarășii Sanda 
Ana, Dioșteanu d’Msrgne, Ata- 
nase Dință, Anghe'l Geantă și 
alții. Acum am reușit să convin
gem pe toți colectiviștii de nece
sitatea participării personale la 
munca în colectivă.

lin anul 1955, cea mai mare 
parte a colectiviștilor au venit 
regulat la muncă. Aceasta a fă
cut posibil ca gospodăria să exe
cute toate lucrările agricole la 
timpul optim. Pe de altă parte, 
au crescut posibilitățile noastre în 
aplicarea agrotehnicii înaintate, 
printr-o mai bună folosire a mij
loacelor mecanizate, ce ne sînt 
puse la dispoziție de SMT Cîrcea. 
Â crescut de asemenea preocupa
rea noastră pentru mărirea averii 
obștești care, după cum se știe, 
constituie principalul izvor al ve
niturilor personale ale colectiviști
lor. Am construit un grajd pen
tru bovine cu o capacitate de 30 
capete, un saivan de oi cu capa
citate de 500 capete și o mater
nitate de scroafe cu 20 boxe. Tot
odată, au crescut suprafețele cul
tivate cu legume, care ne-au adus 
în anul 1955, un venit de peste 
49.000 lei.

Producțiile obținute de gospo
dăria noastră au răsplătit efortu
rile colectiviștilor șl au fost cu 
mult superioare celor din secto
rul individual. Iată și cifrele : 
gospodăria noastră a obținut, în 
medie, la hectar următoarele re
colte : 2750 kg. grîu, 5200 kg. 
porumb, 3400 kg. mazăre, 1800 
kg orz, 2400 kg. ovăz. Pe lîngă 
celelalte lucrări ca: dezmiriștit, 
arături adinei, îngrășarea terenu-

lui, noi am dat o mare atenție 
polenizării artificiale și efectuării 
unui număr de 4 prașile la po
rumb, Cu aceeași grijă ne-am 
preocupat de plivitul păioaselor 
ori de cîte ori a fost nevoie pre
cum și de începerea recoltatului 
în pîrgă, îndeosebi la grîu. In a- 
celași timp, țăranii muncitori cu 
gospodărie individuală au obți
nut la grîu, o producție între 
800—1700 kg. la hectar, deși con
dițiile de climă și sol sînt ase
mănătoare cu ale gospodăriei co
lective.

Datorită recoltelor mari, au 
crescut simțitor și veniturile per
sonale ale membrilor gospodăriei 
colective. Să facem următoarea 
comparație: utemistul Constantin 
P. Florea a primit pentru cele 
259 zile-muncă prestate în gospo
dăria colectivă, 1500 kg. porumb, 
1000 kg. grîu, plus alte produse 
care totalizează peste 3000 kg, 
Țăranul muncitor cu gospodărie 
individuală Gheorghe Gh. Dință 
are patru hectare de pămînt. Cu 
o suprafață asemănătoare a intrat 
în gospodărie și colectivistul Con
stantin P. Florea. 
veniturile tînărului 
crescut an de an, 
Gheorghe Dință au
mă. Bunăoară, anul trecut, țăra
nul muncitor Gheorghe Dință a 
obținut de pe păm'ntul său 1800 
kg. porumb și 700 kg. grîu la ha. 
șl o cantitate neînsemnată de 
pepeni. De aici rezultă lim
pede cine e mal cîștigat. E grăi
tor în această privință și faptul 
că, pînă în prezent, un număr de 
13 colectiviști și-au ridicat 
noi.

Rezultatele tot mai bune 
care noi ie obținem, sporesc 
resul țăranilor muncitori cu 
podărie individuală față de

iti vreme ce 
colectivist au 

cele ale Iul 
rămas în ur-

case

pe 
inte- 
gos- 
gos-

Zestre a
carecît ale țăranilor muncitori 

n-au intrat încă In colectivă.
...Sala pentru dans s-a dovedit 

netncăpătoare. Nimeni nu s-a sin
chisit însă de asta, deoarece o- 
grada largă oferea condiții mi
nunate pentru încinsul horelor și 
strbelor. Și a ținut nunta două 
zile și două nopți și de-abia tn 
a treia zi nuntașii au început să 
plece pe la casele lor.

In picioare, rldictnd o stacană 
cu vin negru, președintele colec
tivei, Alexandru Cristea, a închi
nat:

— Colectiva le dă tinerilor 
căsătoriți un loc de casă și alte 
mici daruri printre care și... un 
cocoș.

Au izbucnit rtsete și urate pu
ternice. Apoi, președintele a con
tinuat :

— Dragi meseni, se însoară

— anfara răsuna pînă departe, 
iar chiuiturile făceau să

* clocotească împrejurimile. 
Era nuntă mare tn colectivă. în
căperile erau pline de mese pe 
care se lăfăiau curcani, găini și 
purcei pe tavă, alături de nelip
sitele sărmăluțe: O singură ca
meră rămăsese goală — pentru 
dans.

Se tnsurau doi dintre tinerii 
cei mai apreciați In colectivă: 
Ion Ghețu și Anghelușa Budacu, 
o utemistă harnică și pricepută 
la toate șl, pe deasupra, fru
moasă.

Bineînțeles că, la început, au 
fost unele discuții Intre puținii 
cetățeni din satul Sîrbi, raionul 
Btrlad, care tncă nu au intrat tn 
colectivă. „Ce nuntă o să facă 
ăștia? — ziceau ei. Niște sără
cani, fără pămînt, fără avere“.
Dur colectiviștii nu gîndeau așa.' azi doi tineri bogați. Bogăția le-o 
Tinerii sînt bogați. Marea lor fa- dă munca lori 
miile are 465 hectare de pămînt 
și recoltele lor sînt mai mari de- președinte, pentru că fiecare știa

Colectiviștii ascultau atenți pe

Pe urmeie materialelor nepublicate
Școlarii din satul Cerna comu

na Bcrini, regiunea Timișoara, 
doreau fierbinte să aibă un Iot ex
perimental și o pepinieră. O do
rință firească a școlarilor de a-și 
îmbogăți cunoștințele. Dar aceas
tă dorință nu o puteau realiza 
deoarece sfatul popular comunal 
a tărăgănat multă vreme pune
rea la dispoziția școlii a unui 
lot de pămînt.

De altfel, și în alte împrejurări 
sfatul popular din comună nu a 
acordat sprijinul necesar școlii.

Această situație sezisată de un

corespondent voluntar, am a- 
dus-o la cunoștința Sfatului 
popular al regiunii Timișoara. In 
scrisoarea de răspuns primită se 
confirma exactitatea faptelor re
latate în semnalul critic al co
respondentului și ni se comunicau 
măsurile luate pentru remedierea 
lipsurilor. Astfel, sfatul popular 
comunal va ajuta de acum înainte 
atît școala cît și cadrele didac
tice din comuna Berini. Un 
fapt este lotul experimental 
fost pus la dispoziția școlii.

prim 
ce a

f

Care dintre noi nu a văzut 
reporteri fotografi înarmați cu 
niște lămpi ciudate legate cu un 
fir, de niște valize atîrnate pe u- 
măr. fâcînd fotografii la o lu
mină care seamănă mult, prin 
scurtimea și strălucirea sa, cu 
a fulgerului ? 1

Primele aparate de acest fel 
erau destul de grele și de vo
luminoase. lată însă că indus
tria sovietică a produs un nou 
aparat de acest tip, cu perfor
manțe mult mai bune.

„fulger" este numele 
nou aparat produs de 
sovietică. Cu toate 
mensiunile sale sînt 
că este alimentat de 
baterie uscată, lumina 
durează cîteva milmi de secun
dă este de 100 de ori mai pu
ternică decît lumina unei lămpi 
electrice de 1000 de wați, în
dreptățind astfel numele pe 
care l-a căpătat.

Tensiunea bateriei încarcă un 
sistem de condensatori de mare 
capacitate, care se descarcă la 
o apăsare pe buton în lampa e- 
lectronică prin intermediul unei 
bobine de inducție care ridică 
tensiunea curentului electric ta 
15.000 de volți.

Aparatul este compus din 
lampă, care este un tub de

' > unui 
industria 

că di- 
mici și 

o simplă 
sa, care

cuarț tn formă de U, umplut cu ) 
xenon cu diametrul de 7 mm., 
un reflector și un miner cu dia
metrul de 53 de mm., tn care 
se află tntregul dispozitiv de 
producere a descărcărilor elec
trice.

Aparatul poate funcționa din 
5 tn 5 secunde (timpul de în
cărcare al condensatorilor). E- 
nergia cuprinsă într-o baterie 
este suficientă pentru 1.500 de 
„fulgere", iar lampa „se arde“ 
abia după 10.000 de „fulgere".

A. N.

podărla colectivă. Tinerii Florea 
I. Dință, Gheorghe Fota, Dioș- 
teanu ion și Ilie Dință, după ce 
au văzut rezultatele obținute de 
gospodăria noastră au intrat, îm
preună cu familiile lor, în gospo
dăria colectivă. De asemenea și-au 
mai manifestat dorința de a intra 
în gospodărie și alți țărani mun
citori cu gospodărie individuală.

Faptul că, în afară de munca 
harnică a tuturor colectiviștilor 
pentru ridicarea pe mai departe a 
producției la hectar avem și aju
torul SMT-ului, ne dă posibilita
tea să dezvoltăm din an în an a- 
verea obștească, să sporim necon
tenit veniturile personaje ale co
lectiviștilor. Astfel, noi avem 
posibilitatea să dăm viață sarci
nilor puse de cel de al II-lea 
Congres al partidului nostru ca, 
pe baza principiului liberului con- 
simtăm nt, să atragem din ce în 
ce mai muiți țărani muncitori în 
gospodăria colectivă»

Pentru aceasta ne-am propus 
să sprijinim diferite forme de a- 
sociere inițiate de țăranii munci
tori cum sînt: grupe de într-aju- 
torare, asociații simple etc. Ne-am 
propus de asemenea să întărim și 
mai mult legătura cu țăranii 
muncitori cu gospodării indivi
duale (lucru ce nu l-am făcut 
pînă acum tn suficientă măsură), 
invitîndu-i în gospodăria noastră 
cu felurite prilejuri ca: împărți
rea avansurilor și a veniturilor, 
manifestații culturale etc.

Numai sporind contribuția co
lectiviștilor Ia întărirea economică 
și organizatorică a gospodăriei 
colective, vom mări din ce în ce 
mai mult interesul țăranilor mun
citori cu gospodărie individuală 
pentru a păși și ei cu încredere 
alături de noi, pe drumul marii 
gospodării agricole socialiste,

M

MIHAI GALEȘANU 
președintele gospodăriei 

agricole colective „Victoria' 
din comuna Bratovoești, 

raionul Craiova

că Ionel fusese copil de oameni 
' Anghelușa era or- 
și, dacă era după 

știe de s-ar mai

tare săraci, iar 
fană de mică , 
zestre, nu se 
fi măritat.

Mesenii au i 

că ce au luat 
tru zilele-muncă din anul trecut. 
Registrul adus de moș Sterian 
Gonea, socotitorul colectivet, a 
fost luat tn mină de președinte 
care a zis, rtztnd:

— Vă citesc acum „foaia de 
zestre". Zestrea asta și-au obți
nut-o amtndol, prin cele 451 zile- 
muncă pe care le-au făcut tn 
1955: 2.480 kg. grtu, 2.255 kg. 
porumb, 375 kg. orz, 328 kg. floa
rea soarelui, 500 kg. cartofi, 45 
kg. fasole, 45 kg. brînză, 6,750 
kg. miere de albine, 13 kg. lină 
și multe altele... După cum ve
deți, hrană pentru 2-3 ani. La 
toate acestea — a adăugat pre
ședintele — se adună, bineînțe
les, păsările, mieii, banițele de 
grîne pe care voi le-ați dăruit 
acum, precum și darul colectivei: 
un loc de casă și, tn special, co
coșul — ca să se știe cine etntă 
în casă...

cerut să se citeas- 
cei doi tineri pen

GH. ANGELESCU

Artiștii amatori se pregătesc 
de concurs, în ciuda... 
„sprijinului" comisiei

Intr-una din zilele trecute, la 
clubul complexului C.F.R. Fetești 
se petrecea un fapt care merită 
reținut: tovarășul Ion Fotă, di

rijorul corului, intrase într-o „în
curcătură“ In ziua aceea venise 
la club, mai de vreme ca de obi
cei. Avea de alcătuit repertoriul 
corului pentru faza pe întreprin
dere a celui de al patrulea con
curs al cercurilor artistice de a 
matori ale sindicatelor, și drept 
vorbind, nu era o treabă atît ae 
ușoară. Toate merseseră bine, 
pînă la solista Elena Dobre. Fata 
aceasta este cea mai bună solistă 
a complexului. Faima ei s-a răs- 
pîndit în tot raionul. Pentru ce
feriști. tractoriști, țărani munci
tori — pentru toți are în reper
toriu cîntece după plac: de mun
că, de dragoste, doine, romanțe. 
Pe care să le aleagă Ion Fotă — 
că, dintre cîntecele fetei unul e 
mai frumos decît celălalt ?

Cum a scos-o la capăt dirijo
rul, nu se știe încă. Fapt este că 
fa rîndul soliștilor talentați ai 
corului mai sînt patru băieți și 
o fată, Maria Mărgărit. Ea va 
interpreta la concurs cîntecele 
„Tropa-tropa“, „în tren“, „Va- 
nia”. Corul format din 80 de 
persoane a inclus în repertoriu 
cîntece noi, cum ar fi „Partidul“ 
de V. Popovici, „Hora pentru îm
părțirea avansurilor în G.A.C." 
de Deriețeanu, „Frumosul vine 
pe apă“, de Gh. Cucu. In limba 
rusă, corul repetă cîntecul „Mă 
duc pe cursul repede al rîului“, 
de A. V. Popov.

Alexandru Dumitru , candidat 
de partid, utemistă Tița Năstase, 
tînăra Victoria Breotu sînt sufle
tul corului, după cum am aflat 
de la dirijor.

Dar vestea organizării celui de 
al IV-lea concurs al cercurilor ar
tistice de amatori ale sindicatelor, 
a entuziasmat nu numai pe co
riști.

Membrii echipei de teatru, încă 
de acum cîteva luni au început 
să se pregătească cu rîvnă. La 
faza pe întreprindere a concursu
lui, ei vor prezenta piesa într-un 
act „Să fie liniște“ de Virgil 
Puicea. Această comedie înfăți
șează un crîmpei din viata unui 
muncitor fruntaș, inovator care, 
uneori, în relațiile de familie ori 
în împrejurări din viața lui parti
culară se dovedește a fi încă tri
butar unor prejudecăți învechite.

Formația cea mai activă însă, 
cu cel mai variat repertoriu și în 
întregime original este brigada 
artistică de agitație.

Pe melodia cîntecului ciobănesc 
„Uhăi bade" vor fi cîntate rea
lizările ceferiștilor din stația Fe
tești, pe melodia cîntecului „în
florește țara mea“ — succesele 
muncitorilor din depou, obținute 
în primele zile ale noului plan 
cincinal. Mai este vorba în pro
gramul brigăzii, de acarul Radu 
Anton, decorat cu . Medalia Mun
cii, de șeful de manevră Durdici, 
fruntaș, cum și de muiți alți ce 
feriști care prin munca lor zil
nică, își dau contribuția la în
făptuirea sarcinilor celui de al 
doilea cincinal.

Un loc însemnat în programul 
brigăzii artistice de agitație îl 
ocupă numerele satirice, care ur
măresc înlăturarea lipsurilor ce 
mai există în activitatea unor 
muncitori. Intre altele va fi sati
rizată chiar comisia pentru con
curs a complexului.

De ce va fi satirizată tocmai 
comisia ?

Să vedem...
Comisia de organizare a con

cursului a fost constituită cu 8 
luni în urmă. Menirea ei era să 
se ocupe îndeaproape de organi
zarea și pregătirea tuturor forma
țiilor artistice pentru concurs. 
Răspunderile principale reveneau 
tovarășilor Ștefan Știrbu, secre
tarul organizației U.T.M. depou 
și Petre Mahov, președintele co
mitetului de întreprindere. Se ve
de însă că acești tovarăși au so
cotit că odată cu formarea comi
siei și-au îndeplinit îndatoririle, 
în pregătirea concursului. Altfel 
nu se explică de ce comisia nu 
s-a întrunit odată măcar, de la 
constituirea ei, pentru a-și anali
za munca depusă. Din cauza de
zinteresului comisiei fată de sar
cinile sale, echipa de dansuri nu 
face pregătiri pentru concurs, or
chestra nu are dirijor, de repara
rea unor instrumente ale orches
trei nu se îngrijește nimeni, iar 
brigada artistică de agitație este 
lipsită de acompaniament instru
mental.

Artiștii amatori de la Comple
xul C.F.R. Fetești, printre care 
sînt mai ales tineri, manifestă un 
interes tot mai mare pentru activi
tatea^ cultural-artistică. Dar, în 
pregătirea pentru cel de al IV-lea 
concurs, ei nu au sprijinul co
misiei. Dacă corul și celelalte for
mații artistice au activitate rodni
că, faptul se datorește dragostei 
cu care muncesc artiștii amatori, 
dorinței lor de a se prazenta bine 
la concurs.

Cărți
Molière — Opere (volumul II). 

(Colecția „Clasicii literatu
rii universale“). Editura de 
Stat pentru literatură și artă. 
516 pagini 6,20 lei

I. S. Turgheniev — Mumu 
(Colecția „Lectura“ nr. 13). 
Editura Cartea rusă.
64 pagini 40 bani

Eusebiu Camllar — împărăția 
soarelui. Editura de Stat 
pentru literatură șl artă. 
404 pagini 7J55 lei

Eugen Frunză — Oamenii în
ving (însemnări din carne
tul unui scriitor). Editura 
de Stat pentru literatură po
litică.
68 pagini 55 bani

Traian Coșovei — UriașuLPre- 
ludiu (Colecția „Patria 
noastră“). Editura tinere
tului.
312 pagini 4,90 lei

Al. Ivan Ghilia — Frații Hu- 
țulea — povestiri. Editura 
de Stat pentru literatură și 
artă.
164 pagini 1,55 lei

noi
Ivan Novicov — A. S. Pușchin
(viața și opera). (Colecția 
„Oameni de seamă“). Editu
ra tineretului.
216 pagini 4,20 lei

Florlca Șelmaru, Tr. Șelmaru—
Turneu în occident (scenariu 
cinematografic). Editura 
neretului.
136 pagini

de la moartea lui
ION VID U

Un sfert de veac

Povestea vieții lui Ion Vidu 
începe tn anul 1863, tntr-un să
tuc, tn casa unui dascăl. Acesta 
nu l-a putut nici vedea mare, 
nici îndruma pe fiul său pentru 
că a murit de timpuriu lăsînd în 
urmă jale și sărăcie. Alături de 
ceilalți copii rămași orfani, Ion 
Vidu a cunoscut zbuciumul vieții 
încă de la începutul ei. Și în du
rerile și bucuriile acestei vieți, 
cîntecul popular îi era tovarăș 
nedespărțit, avea să stea la teme
lia creației sale.

Care dintre noi nu a vrut să 
aibă, cînd era mic, un fluier? Do
rința aceasta o avea pe atunci 
și Ion Vidu. Intr-o bună zi și-o 
văzu împlinită. S-a apucat să 
cînte de îndată din el. Cînd cu 
foc, cînd cu dor. „Talentul în
născut a izbucnit din vreme“ 
spunea un discipol apropiat al 
său, I. Velceanu. I. Vidu și-a fă
cut ucenicia muzicală mai tntti 
la Arad, la Școala Normală. A- 
poi a devenit învățător și mai 
apoi dirijor al corului din Lugoj, 
primul cor de oraș din Banat, 
înființat cu mai bine de un veac 
în urină.

Tînărul talent a fost remarcat 
de Gavril Muzicescu, compozi
torul nostru înaintaș, crescut la 
înalta școală muzicală din Pe
tersburg tn spiritul dragostei 
pentru artistul popular și creația 
sa. Muzicescu ajunsese pînă la 
Lugoj tn cadrul turneului său cu 
minunatul cor metropolitan din 
Iași și l-a povățuit pe Vidu să 
vină la Iași. Și iată-l 
Vidu lutnd calea Iașilor, 
du-se să-și desăvtrșească 
tințele la conservatorul

Muzicescu. Și după
nouă ucenicie, se retntorcea 

Lugoj unde desfășoară un a-

devărat apostolat In favoarea 
cîntecului și artei corale.

Alături de prelucrări numeroase 
de cîntece populare, „de la lume 
adunate și apoi iară la lume 
date" cum spunea Pann, Ion 
Vidu se afirmă cu creații pro
prii tn care păstrează din plin 
legătura cu muzica populară. 
Astfel, sînt, de pildă, lucrări ca 
„Bobocele și inele“, „Lugojană“, 
„Dragă și iar dragă“, „Vraja" 
ș.a., astfel sînt o serie de cîn
tece de dor sau de bucurie pre
cum și cîntece patriotice, îndrep
tate împotriva asupririi habsbur- 
gice. Tocmai aceste cîntece, ca 
și întreaga atitudine a lui Vidu 
fac ca la începutul războiului 
din 1916-18, Siguranța habsbur- 
gică să-l aresteze și să-l inter
neze pe Vidu în lagărul de la 
Șoprov. Eliberat în 1918 el des
fășoară în Banat activitatea sa, 
cu și mai mare avtnt, difuztnd 
larg tn mase muzica corală, du- 
cînd faima artei interpretative a 
corului său din Lugoj tn toate 
colțurile țării.

In anul 1922 a luat ființă, 
din inițiativa lui Ion Vidu și a 
lui losif Velceanu, .Asociațiunea 
corurilor și fanfarelor romtnești

din Banat" tn fruntea căreia a 
activat neobosit I. Vidu, îndru- 
mînd și tnchegînd laolaltă multi
plele formații corale și instru
mentale de amatori care apăru
seră și se dezvoltaseră după e- 
xemplul vestitului cor de plugari 
din Chizătău înființat la 1875.

Activitatea creatoare de cea 
mai mare însemnătate a lui Ion 
Vidu s-a încheiat la 7 februarie 
1931, cu un pătrar de veac în 
urmă, cînd moartea l-a răpus.

Dar amintirea lui trăiește mal 
vie acum ca orietnd. In casa de 
cultură din Lugoj zeci șt zeci de 
tineri și vtrstnici activează tn 
cadrul diferitelor ceicuri muzi
cale. Prin nenumăratele concerte 
pe care le-a dat la radio, tn 
Capitală, sau în multe orașe și 
sate din (ară, interpretînd mi
nunate bucăți de muzică clasică 
și populară și tn special din etn- 
tecele populare create sau culese 
de Ion Vidu, corul Casei de cul
tură din Lugoj, condus de dirijo
rul Dumitru Stan, stă cu cinste 
la tnălțimea frumoasei tradiții 
cultivate de venerabilul lui 
înaintaș.

C. TEODORIU

Concursul literar 
al revistei „Tînărul Scriitor”

Scriitor“ organizează 
acesta tradiționalul 

d ca o-

de 
de 
la

pe Ion 
ductn- 
cunoș- 
condus 
doi ani

„Tînărul 
și în anul 
său concurs literar, avîm 
biectiv principal stimularea tine
rilor cu înclinații spre arta cu- 
vîntului. Se primesc : poezii, nu
vele, schițe, povestiri, reportaje 
sau piese de teatru, scenarii ci
nematografice și radiofonice — 
inspirate dîn diversele aspecte 
ale luptei poporului nostru pentru 
construirea socialismului, lucrări 
axate în special pe reliefarea

TELEFONISTE DE SERVICIU
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C. SLAVIC

chipului 
noastre, 
articole, 
întindere, cronici, menite să in
terpreteze fenomenul literar con
temporan.

Lucrărilor merituoase li se vor 
acorda numeroase premii și men
țiuni.

Lucrările premiate și mențio
nate vor fi publicate în „Tînărul 
Scriitor“ sau în alte reviste lite
rare. Autorii lor vor primi în a- 
fară de premii și drepturile de 
autor cuvenite conform tarifelor 
în vigoare.

La concursul acesta poate să 
participe orice tinăr cu înclinații 
spre literatură, indiferent de pro
fesie sau studii. Nu pot partici
pa la concurs membrii — stagiari 
sau definitivi — ai Uniunii Scri
itorilor. \

Lucrările pentru concurs, dacti
lografiate sau scrise citeț, se vor 
trimite pe adresa redacției (Bucu
rești, Bulevardul Ana Ipatescu, 
nr 15) pînă la data de 31 mar
tie 1956. Plicurile vor purta men
țiunea : „Pentru concursul lite
rar". Participanții nu vor semna 
lucrările. Fiecare lucrare va purta 
însă un motto, transcris de par
ticipant și pe un plic anexat lu
crării, plic închis în care își va 
trece numele și adresa.

Rezultatele vor fi anunțate în 
nr. 4 (aprilie) 1956, al revistei 
„Tînărul Scriitor“.

omului nou al epocf 
Se primesc de asemene., 
eseuri, studii de mică

LITERATURA 
PENTRU COPII

Mihail Eminescu — Poezii 
lese (Colecția „Biblioteca 
școlarului“). Editura tine
retului.
160 pagini 2,95 lei

Făy Andrăs — Fabule. Edi
tura tineretului.
32 pagini

Profira Sadoveanu —
Sadoveanu. Editura 
tului.
38 pagini

M. Solomon — Pe căile chi
miei (Colecția „Știința în
vinge“). Editura tineretului. 
196 pagini 2,95 bani

a-

1,60 lei
O zi cu 

tinere-

3,90 lei

Ridici receptorul și ceri comod Instalat In birou, telefonistei 
de serviciu o legătură interurbană. Iți răspunde o voce grăbită 
și după cîteva clipe ai legătura. Ți se pare simplu, firesc și de 
cînd lumea, ca o lege indestructibilă a vieții. Socotești pe tele
fonista care-ți dă legătura ca ceva integrat în această invenție 
minunată care este telefonul. Dar te-ai gîndit vreodată cîtă 
muncă, cîtă bătaie de cap și continuă încordare presupune acea
stă muncă ? De cît calm, răbdare și adîncă cunoaștere a pro
blemelor profesionale trebuie să dispună o telefonistă ?

Iată în fotografia noastră trei tinere fete de la oficiul din 
Urziceni. Tînăra de la prima poziție este utemistă Maria Dră- ; 
gan. Aflați că e fruntașă în muncă, a avut 124 la sută depășire j 
de normă la planul de prestații și venituri, iar anul trecut a : 
primit „Medalia Muncii".

Munca telefonistelor este tot atît de prețioasă și importantă : 
ca și a multor altora. Știind aceasta, nu-i așa că nu vei mai ;

8 striga nervos în aparat, tinere cititor, cînd vreme de cîteva ■ 
8 secunde a întîrziat tonul sau legătura...?
8 Foto: D. F. DUMITRU i
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Premierà la Bacâu
BACĂU (de la corespondentul 

nostru).— Colectivul Teatrului de 
Stat din Bacău a prezentat în 
premieră piesa „La ora 6" de Pe
tru Dumitriu și Sonia Filip. Ro
lurile principale sînt interpretate 
de I. Niculescu-Brună, artist e« 
merit al R.P.R., Pascu Valeriu, 
Ion Giurgiuveanu, C. Constanti- 
nescu și de Kitty Stroescu și Li
liana Russu. Regia artistică erte 
semnată de 1. G. Rusu și de
corurile de W. Siegfried, maes
tru emerit al artei din R.P.R., 
laureat al Premiului de Stat.

Experiența anilor trecuți și rezultatele obținute 
de oficiul nostru în anul 1955 ne-au dovedit că 
îndeplinirea planului de foraj al unei brigăzi, sec
ții sau oficiu este determinată în cea mai mare 
parte de felul în care sînt cunoscute și aplicate 
metodele înaintate.

Aceste metode contribuie la îndeplinirea pla
nului, la creșterea continuă a productivității mun
cii și la reducerea prețului de cost pe metru 
forat.

Aplicarea lor începe întotdeauna cu luarea ce
lor mai bune măsuri tehnico-organizatorice și 
crearea condițiilor materiale necesare aplicării.

In afară de măsurile tehnico-organizatorice și 
crearea condițiilor necesare, o etapă importantă 
în aplicarea metodelor rapide este însușirea teh
nologiei metodelor noi, la început de toți mun
citorii din una sau două brigăzi, care aplică pen
tru prima dată metoda cu titlu de experiență.

Alegerea metodei care urmează să fie aplicată 
se face ținîndu-se cont de condiția geologică a 
terenului, la formațiunile mai adînci și nestabile, 
folosindu-se procedee tehnologice care permit 
menținerea aceluiași ritm de foraj fără nici 
pericol.

Generalizarea acestor metode este urmată 
importante succese atunci cînd ea se face 
mod organizat și susținut, cînd se combate 
tărie caracterul de campanie al aplicării lor.

Îndeplinirea planului de foraj este strîns 
gată de realizarea la timp a construcțiilor, mon
tajelor și instalațiilor.

Una din preocupările noastre de bază a consti
tuit-o încă anul trecut scurtarea timpului de 
executare a acestor lucrări.

La acestea a contribuit in bună măsură intro
ducerea pe scară largă a micii mecanizări. De 
pildă, am folosit buldozerul la săpăturile de su 
prafată, la batale, la amplasamentul sondei, la 
drumuri și alte lucrări. Astfel, buldozerul înlocu
iește la fiecare sondă munca a treizeci de oa
meni pe timp de 3-4 zile. Montarea a 40 de 
turle pe fundații de bușteni, pe lîngă scurtarea 
timpului de montare, ne-a adus și o economie de 
peste 290.000 lei prin recuperarea și folosirea 
materialului de mai multe ori, de la o sondă la 
alta. Mutarea în picioare a 46 turle și monta

rea și transportarea în blocuri mari a instala
țiilor de foraj duce de asemenea la mari eco 
nomii.

Dacă începerea forajului propriu zis la o son 
dă este determinată de încheierea lucrărilor de 
construcții, montaj și instalații, aplicarea foraju
lui rapid este determinată de folosirea rațională 
a instalației și de coordonarea justă a celor mal 
importanți factori ai forajului, ca apăsare, tura
ție și debit de noroi.

A fost o perioadă mare de timp, cînd cu toată 
dorința de a aplica forajul rapid, noi nu dădeam 
atenția cuvenită verificării utilajului Înainta de

un

de 
în 
cu

Ie

METODE ÎNAINTATE
ș i eroism

montare și neglijam dotarea brigăzilor cu ma 
terialele și sculele necesare. Experiența și dis
cuțiile purtate la locul de producție cu șefi de 
secție, brigadieri, maiștri sondori, sondori, me
canici și electricieni ne-au ajutat la înlăturarea 
acestor lipsuri.

De la membrii colectivului nostru au plecat 
propuneri și în vederea dotării pompelor cu că
măși cu diametru mare pentru obținerea unui 
debit sporit de fluid, în vederea măririi turației 
mesei rotative prin înlocuirea roților dințate de 
la reductor și masa de foraj, ca și altele.

Din măsurile de mai mare importanță luate 
fa vederea aplicării forajului rapid mai fac parte 
încărcarea mai mare a lamei sapelor cu material 
dur, ceea ce mărește durata timpului de lucru și 
micșorează numărul introducerilor și extragerile 
prăjinilor în sondă, folosirea prăjinilor grele pen
tru a avea o apăsare puternică pe sapă și folo
sirea sapei cu role pentru perforarea rocilor tari.

Cu sprijinul organizației de partid și organi
zației U.T.M. noi am stabilit și măsurile prin 
care să se asigure generalizarea aplicării acestor 
metode. In acest scop, brigăzile mai slabe și cele 
care subapreciau importanța aplicării forajului 
rapid au fost programate să lucreze în apropie
rea brigăzilor care au obținut cele mai bune re
zultate în aplicarea acestor metode. întotdeauna 
aplicarea forajului rapid a constituit cel mai 
important obiectiv al întrecerii pornite între bri
găzi. Aplicarea întocmai a principiului cointere
sării materiale și schimburile de experiență au 
fost alți factori care au făcut ca în cinstea celui 
de-al doilea Congres a! partidului, tehnologia fo
rajului rapid să fie însușită și aplicată în procent 
de peste 90 la sută din numărul total al bri
găzilor.

Extinderea și aplicarea forajului rapid au adus 
brigăzilor și oficiului nostru realizări care depă
șesc cu mult pe cele planificate și așteptate de 
noi.

Depășirea vitezei comerciale planificate a ajuns 
la 66,5 la sută. Aceasta ne-a dat posibilitatea 
să săpăm în anul trecut peste plan 11 sonde și 
să lucrăm la începutul noului an în contul lunii 
mai 1956.

Aceste rezultate au făcut ca productivitatea 
muncii pe cap de muncitor să fie realizată în 
proporție de 148,7 la sută. Creșterea productivi
tății muncii a atras după sine reducerea cu 16 
la sută a prețului de cost pe metru forat și creș-

terea salariului mediu pe cap de muncitor în 
proporție de 117,3 la sută. In urma rezultatelor 
obținute, oficiul nostru s-a situat în fruntea ce
lorlalte oficii din cadrul trestului III foraj Pi
tești.

Cu toate rezultatele obținute, în munca noas
tră au persistat și mai persistă încă o serie de 
lipsuri.

Lucrările celui de-al doilea Congres al P.M.R. 
ne-au ajutat să analizăm mai adînc lipsurile 
existente și să găsim căile care în scurt timp 
să ducă la înlăturarea lor.

In timpul anului trecut, noi am avut destule 
cazuri care ne-au dovedit că strînsa colaborare 
dintre toate sectoarele, secțiile șl serviciile ofi
ciului este un factor hotărîtor în îndeplinirea pla
nului de foraj. De pildă, serviciul mecanic a re 
condiționat un mare număr de cămăși, pistoane, 
tije de la pompele de noroi și alte piese pe care 
oficiul nu le putea procura din altă parte. Folo
sirea în comun a unor mijloace de transport de 
către secțiile de montaj și foraj a înlăturat timpii 
morți și risipa de materiale Acestei colaborări 
noi nu i-am dat întotdeauna atenția cuvenită, 
din care cauză s-au iscat deseori „frecușuri“ 
nejuste între sectoare.

Nu de puține ori, din cauza nestudierii și necu
noașterii posibilităților existente în cadrul oficiu
lui, noi am trecut cu ușurință peste organizarea 
unor acțiuni care puteau duce la folosirea pe 
scară mai largă a metodelor înaintate de lucru.

De foarte multe ori, chiar dacă nu am avut 
condițiile necesare, am mers mai mult pe linia 
extinderii și generalizării experiențelor din afara 
oficiului, neglijînd să facem acest lucru cu me
todele și experiența fruntașilor noștri, pentru 
care aveam și posibilitățile necesare. Acest fapt 
a dus în unele cazuri la frînarea inițiativei mun 
citorilor noștri.

In foraj sînt dese cazurile cînd îndeplinirea 
unei sarcini nu se poate asigura decît prin ade
vărate acte de vitejie și eroism. Condițiile natu
rii adesea nefavorabile au fost înfruntate de 
muncitorii oficiului nostru pentru asigurarea bu
nului mers al producției. Astfel, utemiștii Găman 
Ion, Pitulice Apostol și tinerii Neacșu Gheorghe, 
Stanciu Gheorghe, Petre Vasile și muiți alții, cu 
riscul vieții lor, au luptat zile și nopți, pe vije
lie, pentru restabilirea funcționării liniilor de 
forță și punerea fa funcțiune a instalațiilor de 
foraj.

De acest lucru s-a bucurat atunci Întreaga con
ducere a oficiului, dar nimeni nu s-a gîndit să 
popularizeze aceste fapte, în vederea cultivării 
permanente a entuziasmului muncitorilor, pent-u 
îndeplinirea planului și păstrarea bunurilor ob
ștești. De asemenea, prea puțin ne ocupăm de 
popularizarea eroismului de fiecare zi al tine
retului, abnegația lui în munca pentru plan.

In oficiul nostru lucrează ca mecanici, electri
cieni, sondori, maiștri sondori și în alte munci, 
peste 170 utemiști și tineri. Elanul cu care au 
muncit pentru îndeplinirea planului podarul ute- 
mist Coman Ion, electricianul utemist Urzică 
Mihai și alți peste 115 tineri confirmați fruntași 
în producție, dovedește că, sporirea contribuției 
tineretului la îndeplinirea sarcinilor este determi
nată de organizarea lui în producție și de an
trenarea și îndrumarea lui cu continuitate, ceea 
ce se poate realiza numai printr-o strînsă cola
borare cu comitetele organizațiilor U.T.M. din 
oficiu.

Ținînd seama de cele arătate în raportul pre
zentat la Congresul partidului de către tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej, cu privire la munca tinere
tului, sub îndrumarea organizației de partid, im 
preună cu comitetul organizației de bază U.T.M., 
noi am stabilit încă de la începutul anului măsu
rile care trebuie luate pentru creșterea și pe 
mai departe a contribuției tineretului la îndepli
nirea sarcinilor petroliștilor. Din aceste măsuri 
fac parte crearea pentru prima dată în oficiul 
nostru a două brigăzi de tineret, reorganizarea 
și activizarea posturilor utemiste de control, apa
riția decadală a foii volante și înființarea la fie
care sondă a unei biblioteci. La propunerea co
mitetului U.T.M., conducerea oficiului a hotărît 
să sprijine organizarea unor consfătuiri ale tine
rilor fruntași.

Nu de mult, în cadrul oficiului nostru s au 
dezbătut sarcinile de plan pe noul an.

Discuțiile purtate asupra lipsurilor existente 
în anul 1955 și asupra sarcinilor ce ne stau în 
față au scos la iveală faptul că folosind pe scară 
mai largă rezervele interne, întărind și mai mult 
colaborarea dintre sectoare, acordînd o atenție 
mai mare formelor de organizare a tineretului în 
producție, înlăturînd lipsurile care se manifestă 
și la noi și care au fost scoase la iveală de lu
crările celui de al doilea Congres al partidului, 
noi putem îndeplini planul de foraj pe acest an 
înainte de sfîrșitul lunii noiembrie 1956.

Acesta este aportul pe care muncitorii, tehni
cienii și inginerii oficiului nostru sînt hotărîti să-I 
dea la îndeplinirea sarcinilor trasate de Congre
sul partidului, în vederea obținerii la sfîrșitul cin
cinalului a unei producții anuale de 13.500.000 
tone țiței.

ION STOICULESCU 
directorul oficiului de foraj nr. I 

Trestul III foraj-Pitești



In legătură cu studierea
Documentelor Congresului
învățăminte aplicate în practică

In cadrul unei adunări generale a organizației de bază 
U.T.M. și în cele trei cercuri de învățământ politic exis- 
tenie în comuna Peretu, raionul Roșiori de Vede, au 

fost dezbătute cu viu interes lucrările celui de-al II-lea Con
gres al P.M.R. încă înainte de a lua sfîrșit lucrările Con
gresului, uțemiștii au propus să ia ființă în comuna lor o 
nouă întovărășire agricolă. Ei au înțeles mai bine necesitatea 
acestui lucru studiind apoi capitolul cu privire la agricultură 
din Directivele Congresului, fapt ce i-a îndemnat să traducă 
in viață această propunere.

S-a trecut apoi la lucru. Rînd pe rînd, alături de inițiatori, 
s-au înscris in întovărășire și utemiști!: Mocanu Alexandru, 
Vinătoru Dumitru, Mehedințu Ispas, Șerban Floarea, Toma 
Tudor și alții precum și numeroși țărani muncitori vîrstnici. 
întovărășirea cuprinde 23 membri care și-au unit pămîntul 

pe o suprafață de 25,87 hectare. Țăranii muncitori întovără
șiți au hotărît ca întovărășirea lor să poarte numele „Al 
li-;ea Congres al P.M.R.“.

In comuna Peretu există și întovărășirea „Porumbelul 
Păcii" cu care intovărășiții din „Ai II-lea Congres al P.M.R." 
s-au luat la întrecere pentru a obține o producție de cereale 
sporită la hectar prin aplicarea celor mai avansate metode 
agrotehnice.

Corespondent
ROVIN SUVĂILĂ

Mai multă răspundere

LA spitalul de urgentă din București există o organi
zație de bază U.T.M. cu un număr mic de membri. 
Aci muncesc doar 14 utemiști. 14 fete îmbrăcate in 

halate și bonete care sclipesc de curățenie — uniformă obiș
nuită a surorilor de spital — își aduc contribuția lor mo
destă, dar adeseori eroică, la îngrijirea sănătății oamenilor 
muncii. Nu se poate vorbi cu privire la activitatea acestor 
fete, nici de indisciplină, nici de lipsă de pasiune pentru 
profesia lor. Neobosite, fie că e vorba de serviciu de noapte, 
la camera de gardă, ori la sala de operații, prezența lor se 
face simțită permanent. Mai mult decît atît. Obligațiile lor 
profesionale sint îndeplinite cu o mare gingășie și blîndețe, 
iar aceste sentimente — izvorîte dintr-un adine simț uman 
— ușurează suferințele bolnavilor, contribuie la readucerea 
lor mai de vreme în mijlocul familiilor lor și la locurile lor 
de muncă.

In timpul liber ele se ocupă de complectarea cunoștințelor 
lor politice și culturale. Toate sînt încadrate și studiază 
într-un cerc de politică curentă. în zilele desfășurării celui 
de-al II-lea Congres al partidului, din inițiativa biroului 
organizației se strîngeau pe schimburi și citeau relatările 
din ziare privitoare Ia Congres.

De la terminarea Congresului a trecut mai mult de o lună. 
In întreaga tară, utemiști! și tinerii au început studierea sis
tematică a bocumentelor Congresului. Era normal ca in
strucțiunile privitoare la felul în care trebuie organizată stu
dierea documentelor să ajungă și în această organizație. Era 
normal, dacă comitetul raional U.T.M. Stalin, în raza căruia 
se află organizația de bază de la Spitalul de urgență, s-ar 
fi ocupat cu răspundere de fiecare organizație, indiferent de 
numărul ei de membri. Care este insă situația ? De mai bine 
de două luni nici un instructor al comitetului raional n-a 
mai dat pe aci. Și nu numai în privința studierii Documente
lor Congresului este necesar să fie mai mult ajutată această 
organizație ci și în alte direcții. Iată doar două aspei^p: 
aproape jumătate din numărul uteiniștilor nu și-au pre
schimbat documentele de organizație; a fost abandonată 
inițiativa bună ca utemistele de aci să participe la activita
tea culturală a unui club muncitoresc din apropierea spi
talului. Ar mai putea fi date și alte exemple, dar nu aceasta 
este esențialul. Esențial ar fi să înțeleagă comitetul raional 
că nu-i este permisă neglijarea nici unei organizații de bază 
a nici unui utemist. Cu atît mai mult acum, cînd studierea 
și însușirea Documentelor Congresului este sarcina primor
dială a organizației noastre, comitetul raional trebuie să li
chideze cu lipsa sa de preocupare pentru viata tuturor or
ganizațiilor de bază din raza sa de activitate.

MARIETA VIDRAȘCU

LA spitalul de urgentă 
zație de bază U.T.M. 
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Lumina științei de carte în fiecare sat 
din regiunea Pitești

Analfabetismul este astăzi a- 
proape complect lichidat în re
giunea Pitești.

Zeci de mii de foști analfa- 
beți din regiune au îndrăgit car
tea, sînt vizitatori obișnuiți ai 
bibliotecilor.

Puținii neștiutori de carte care 
au mai rămas urmează cu re
gularitate cursurile de alfabeti
zare.

înainte vreme pe cuprinsul ac
tual al regiunii rămîneau în a- 
fara școlii în fiecare an aproape 
21.000 de copii, care îngroșau 
rîndurile analfabeților. Astăzi, 
peste 76.000 de copii de vîrstă 
școlară, chiar și cei din cele mai 
îndepărtate cătune, urmează șco
lile elementare de 4 sau de 7 
ani. Pentru buna desfășurare a

învățămîntului numai în anii din 
urmă s-au construit 161 de școli 
cu 344 săli de clasă înzestrate 
cu mobilier, material didactic și 
sportiv în valoare de 6.200.000 lei. 
In anii care au trecut de la re
forma învățămîntului, rețeaua 
școlilor de 7 ani a crescut cu 
247 de unități, iar numărul șco
lilor medii a crescut cu 50 la 
sută față de anul 1948. Au fost 
create 350 de laboratoare dotate 
cu aparatură și material didactic 
în valoare de 20.000.000 lei.

Astăzi, 63 la sută din absol 
venții școlilor elementare urmea
ză mai departe cursurile școlilor 
de 7 ani. iar mii de copii urmea
ză cursurile școlilor medii.

Din realizările 
sfaturilor populare

întreprinderile industriei lo
cale ale Sfatului Popular al Ca
pitalei se caracterizează printr-o 
activitate care are la baza valo
rificarea resurselor locale de ma
terii prime și a unei părți din de- 
șeurile provenite din producția 
Industriei republicane. Dar nu 
numai atît: industria locală tre
buie să asigure deservirea popu
lației cu unități ca: ateliere de 
reparat încălțăminte, haine, mo
bilă, curățătorii chimice, boian- 
gerii și centre de comandă pen
tru confecții. Acestea au o mare 
importanță, deoarece industria 
locală descongestionează indus
tria republicană de o seamă de 
activități — absolut necesare, dar 
mărunte — permițînd întreprin
derilor republicane o profilare 
mai precisă și o mai bună orga
nizare a muncii lor.

In București realizările obținu
te în domeniul industriei locale 
merită a fi remarcate, deoarece 
ele au fost realizate, nu pe bază 
de noi investiții, ci mai ales pe 
baza descoperirii și folosirii re
zervelor interne existente.

Sarcinile din planul anual pri
vind producția globală pe tota
lul industriei locale a Capitalei 
a fost realizată pe data de 17 
noiembrie 1955.

Producția bunurilor de larg 
consum a crescut în 1955 față de 
anul precedent cu circa 18,5 la 
sută. Analizînd pe sortimente — 
constatăm că la unele din pro
duse s-au realizat creșteri impor
tante. Așa sînt: săpunul de rufe 
și semitoaletă, gheața artificială, 
mașinile de gătit cu aragaz, la
mele de ras, robinete pentru 
gaze, ceasornicele deșteptătoare, 
crema de ghete, bucătăriile-gar- 
nituri, mesele de sufragerie, di
verse jucării, articolele de maro-

Vie activitate în Casele alegătorilor
In întreaga țară alegerile de la 

11 martie sînt întîmpinate cu un 
puternic avînt politic al oameni
lor muncii.

In orașul Cluj, Casele alegăto
rilor sînt vizitate zilnic de mii 
de oameni ai muncii. La Casa a- 
legătorului nr. 9, aflată în gara 
Cluj, se organizează numeroase 
manifestații culturale la care își 
dau concursul artiști ai teatrelor 
din oraș, precum și echipe artis
tice de amatori. In ziua de 3 fe
bruarie numeroși cetățeni au par
ticipat la o convorbire despre De
cretul cu privire la alegerea de- 
putaților în sfaturile populare, iar 
seara au asistat la un program 
artistic. O activitate rodnică des
fășoară și casa alegătorului de 
la Universitatea „Bolyai“. In 
ziua de 2 februarie numeroși ce
tățeni au luat parte la o convor
bire în jurul problemelor interna-

ționale actuale. Și în Casa ale
gătorului aflată la căminul cultu
ral „23 August“ din cartierul Iris, 
cetățenii participă zilnic la dife
rite manifestări la care-și dau 
concursul numeroși oameni ai 
muncii și artiști ai teatrelor și 
ansamblurilor din oraș.

In Orașul Stalin s-au deschis 
pînă acum 10 Case ale alegăto
rului dintre care una în gara ma
re a orașului. Aici călătorii pri
mesc lămuriri în legătură cu fe
lul cum se va desfășura alegerea 
deputațiior în sfaturile populare 
și găsesc un bogat material do
cumentar privind realizările din 
ultimii ani ale sfaturilor populare. 
De asemenea, la Orașul Stalin, nu
meroși agitatori ai F.D.P. merg 
din casă în casă și stau de vorbă 
cu cetățenii, lămurind diferitele 
probleme legate de alegerile de la 
11 martie.

Cu coteîe achitate 
în întâmpinarea alegerilor

în adunările care au avut loc 
în comunele și satele raionului 
Arad pentru propunerea de can
didați în vederea alegerii depu- 
taților în sfaturile populare, nu
meroși țărani muncitori s-au an
gajat să-și îndeplinească pînă 
la 11 martie obligațiile față de 
stat pe primul trimestru al anu
lui acesta. In majoritatea comu
nelor raionului acest angajament 
a început să prindă viață. In co
muna Mîsca, de pildă, unde în 
fruntea acestei acțiuni s-au si
tuat comuniștii și deputății sfa
tului comunal, planul trimestrial 
de predare a cotelor de carne a 
fost realizat în proporție de 157 
la sută, iar planul de predare

a cotei de lapte a fost realizat 
în proporție de aproape 40 la 
sută.

In comunele Curtici, , Vinga 
Pîncota și Livada s-a predat pînă 
acum mai bine de 90 la sută din 
cantitatea de carne planificată 
pentru trimestrul I și peste 60 la 
sută din cantitatea de lapte.

In cursul lunii ianuarie, 11 co
mune din raion și-au îndeplinit 
înainte de termen planul de pre
dare a cotei de carne și 13 co
mune și-au depășit planul de 
predare a cotei de lapte. Pînă la 
1 februarie planul trimestrial de 
colectare pe raion s-a realizat în 
proporție de 50,2 la sută la carne 
și 92 ia sută ia lapte.

Prima expoziție a inovatorilor 
din agricultură

în curînd, se va deschide la 
București prima expoziție a ino
vatorilor din agricultura R.P.R. 
La această expoziție vor fi pre
zentate cele mai importante ino
vații ale muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor din gospodării a- 
gricole de stat, S.M.T.-uri, sta
țiuni experimentale și diferite 
instituții. Aceste inovații aduc o 
contribuție însemnată la sporirea 
recoltelor, îmbunătățirea condiții
lor de muncă, la creșterea meca
nizării lucrărilor agricole, Ia rea
lizarea de economii etc.

Inginerul Ion Dimitriu din Di
recția generală S.M.T. a construit 
un dispozitiv care adaptat la ba
toza tip „Vasile Roaită“ econo
misește 10 milioane lei anual.

Inginerii Ion Duicu și Emeric 
Șelei de la uzinele de tractoare 
din Orașul Stalin au realizat un 
dispozitiv pentru montat și de
montat ambreiajele la tractoarele 
K.D. cu ajutorul căruia se redu
ce simțitor durata de montare șl 
demontare a ambreiajului și se 
obțin economii de circa 100.000 
lei.

Studiind propunerea venită din 
rîndurile mecanizatorilor, un co

lectiv de tehnicieni șl mecanici 
de la S.M.T.-Budești, regiunea 
București, au confecționat în sta
țiune o mașină de însămînțat po
rumbul în cuiburi așezate în pă
trat, ce se montează direct pe cul
tivatorul C.U.T.-21, avînd pro
prietatea de a executa în același 
timp cultivatul și însămînțatul 
în cuiburi așezate în pătrat.

Printre inovațiile în curs de 
generalizare este și „Incubatorul 
universal D-3“ al inginerului Ion 
Donciulescu, laureat al Premiului 
de Stat. Noul incubator imită 
procesul natural de clocire a ouă- 
lor. După antecalculele făcute, 
în primul an de folosire, în ur
ma introducerii în producție a 
400 de incubatoare cu o capaci
tate de 2.500 de ouă fiecare, se 
vor obține economii de circa 16 
milioane lei.

în anul 1955 s-au înregistrat 
pentru sectorul agricol 1.415 pro
puneri de inovații, adică cu 300 
mai multe decît în 1954. Inova
țiile aplicate aduc economii a- 
nuale în valoare de 28.448.000 
lei. Inovatorii au fost premiați 
cu 492.352 lei.

INFORMAȚII
Sîmbătă au părăsit Capitala, 

înapoindu-se în patrie, prof. Lu- 
casz Kurdybach de la Institutul 
de cercetări istorice al Academiei 
Polone de Științe și Iosef Miaso, 
asistent la Universitatea din Var. 
șovia, care ne-au vizitat țara în 
cadrul acordului de colaborare 
culturală între țara noastră și 
R. P. Polonă.

Tot s'mbătă a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Varșovia, 
conf. univ. Barbu Cîmpina, invi
tat să participe la discuția orga
nizată de Academia Polonă de 
Științe asupra machetei volumu
lui 1 al istoriei Poloniei.

(Agerpres)

Industria locală din București 
în plină dezvoltare

★ Noi bunuri de
★ Deschiderea unor
★ Planuri de vutor

chinărie, articolele de sticlărie 
etc.

La întocmirea planului de pro
ducție pe anul 1956, noi am mers 
pe linia trasată de Directivele 
Congresului partidului cu privire 
la cel de al doilea plan cincinal. 
Acestea prevăd că producția in
dustriei locale se va mări cu 45- 
50 la sută în anii 1956—1960, 
iar această Creștere se va pro
duce în special prin ridicarea 
producției bunurilor de larg con
sum, în deosebi pe bază de ma
terii prime locale, cît și de de
șeuri industriale. Pentru aceasta 
s-a prevăzut introducerea în plan 
a dezvoltării sortimentelor cerute 
pe piața locală, pentru care sînt 
asigurate condițiile organizării 
unei producții de serie, de o ca
litate bună și la un preț de cost 
mai redus. In urma pregătirilor 
făcute, în anul acesta se vor rea
liza în serie următoarele sorti
mente noi: articole de lăcătușe- 
rie pentru mobilier, jucării me
talice nemecanizate, lame de ras 
(model nou), port-bagaje de 
mînă din piele, mantale de ploaie 
din mătase cauciucată, pijamale 
pentru copii, dormitoare com
plecte, vin din fructe de pădure 
(ravac) etc.

La unele sortimente de bunuri 
de larg consum, realizate în anul 
1955, s-au prevăzut pentru anul 
1956 creșteri importante. In aces
te categorii intră : mașini de gă
tit cu aragaz, articole de tablă 
zincată pentru clădiri, lămpi de 
gătit cu petrol, ceasornice deș
teptătoare, catarame de celuloid, 
rame pentru ochelari, nasturi de 
sidef, covoare, preșuri, plăpumi 
de olandă, încălțăminte ușoară, 
divane studio, înghețată popu

larg consum
magazine și centre de reparații

lară, produse de patiserie, dul
ceață, săpun de rufe calitatea 
I-a etc.

Odată cu creșterea volumului 
de lucrări în sectorul construc
țiilor, s-a născut problema lărgi
rii sortimentelor materialelor de 
construcții. In acest scop s-a pro
dus în anul 1955, pentru prima 
dată în industria locală a Capi
talei, țigle de ciment, cărămizi 
găurite, blocuri de agregate din 
beton și s-au luat masuri pentru 
trecerea la producția industrială 
de serie a acestor produse. Tot
odată se studiază înființarea a 
două unități producătoare de 
cărămizi silico-calcaroase și 
blocuri prefabricate din material 
silico-calcar.

De curînd secțiunea industriei 
locale a S.P.C. a luat măsuri 
pentru a lărgi sfera prestărilor 
de servicii în vederea satisfacerii 
nevoilor zilnice ale populației. 
Astfel, în curînd se va deschide 
în centrul orașului un mare ma
gazin de confecții pentru femei 
și bărbați, avînd și secții pentru 
reparații de îmbrăcăminte, cen
tre de reparat încălțăminte, ate
liere de reparat biciclete, obiecte 
de uz casnic, electricitate, tini- 
chigerie.

O atenție deosebită la întocmi
rea planului pe anul acesta s-a 
dat reducerii prețului de cost al 
produselor. Prin planul întocmit 
pe totalul industriei locale s-a 
planificat reducerea prețului de 
cost cu 1,40 la sută. S-au anali
zat în amănunțime de către în
treprinderi, sub directa îndru
mare a secțiunii industriei locale, 
elementele care pot să contribuie 
în mod substanțial la reducerea 
prețului de cost.

Intre acestea un loc deosebit 
îl ocupă introducerea pe o scară 
cît mai mare a micii mecanizări 
la o serie de operațiuni, care se 
mai fac manual, irosindu-se for
țele de muncă, lucrîndu-se cu o 
productivitate scăzută și obți- 
nîndu-se produse de calitate infe
rioară. Prin introducerea micii 
mecanizări și prin ridicarea con
tinuă a nivelului tehnico-profe- 
sional atît al muncitorilor cît și 
al tehnicienilor, pentru 1956 s-a 
prevăzut o creștere medie a pro
ductivității muncii de peste 4 la 
sută față de 1955.

In privința îmbunătățirii cali
tății bunurilor de larg consum se 
iau o serie de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice. Astfel, pînă Ia data 
de 1 martie 1956, se va trece la 
fixarea unor termene de garan
ție pentru principalele produse 
și în special la bunurile de larg 
consum (de exemplu: mașini și 
arzătoare aragaz, lame de ras, 
mobilier). Această măsură va 
duce la întărirea răspunderii în 
întreprinderile producătoare.

Secțiunea industriei locale va 
introduce un sever regim de eco
nomii în întreprinderile ce le tu
telează, urmărind necontenit re
ducerea consumului de materii 
prime și combustibil, eliminînd 
risipa și cheltuielile fără rost.

Sprijinirea inițiativei maselor 
largi în direcția valorificării re
surselor locale și a deșeurilor 
este una din condițiile esențiale 
ale unei juste activități pe tă- 
rîmul economiei locale. Această 
inițiativă, împreună cu eforturile 
depuse de colectivele întreprin
derilor industriei locale, ne va 
permite să obținem noi și însem
nate realizări.

ING. H. DELEANU 
directorul secțiunii industriei 

locale a Sfatului popular al 
Capitalei

i> 
p * Sportivii sovietici — reve’ația Olimpiadei de iarnă

* înaintea campionatelor mondiale de tenis de 
masă * O pasionantă întiecere sportivă a tineretului
* La hochei — un cîștigător așteptat dar ...și o surpriză

hchderea Jocurilor 
olimpice

CORTINA D’AMPEZZO (prin 
telefon de la trimisul special al 
Agenției Agerpres).

Titlul de campion olimpic la 
sărituri speciale a fost cîștigat 
duminică dimineața de Antti Hy 
varinen (Finlanda). El a obținut 
234,5 puncte avînd. două sărituri 
de 81 și

Seara, 
avut loc 
dere a 
Jocurilor

După înmînarea premiilor cîști- 
gătorilor turneului de hochei a 
urmat festivitatea de închidere a 
jocurilor.

Jocurile olimpice de iarnă de la 
Cortina d’Ampezzo s-au încheiat 
cu un strălucit succes al repre
zentanților sportului sovietic. Pa
tinatorii, schiorii și hocheiștii so
vietici au repurtat victorii de mare 
răsunet în minunata întrecere cu 
reprezentanții a 31 de țări din 
lumea întreagă. Sportivii sovietici 
au cucerit titlul de campioni 
olimpici la 6 probe. Lor li s-au 
atribuit 26 medalii de aur de cam
pioni olimpici, 22 medalii de cam
pioni mondiali și 17 de campioni 
europeni. In afara acestora ei au 
mai primit 5 medalii de argint 
și 6 medalii de bronz.

84 m.
pe stadionul de gheață a 
festivitatea de închi- 

celei de a 7-a ediții a 
olimpice de iarnă.

Clasamentul pe țări după! 
disputarea celor 24 de probe j
desfășurate în cadrul Olimpia- j 
dei de iarnă : 1

1. U.R.S.S. 121 puncte; 2.] 
Austria 78'/2; 3. Finlanda 66; J 
4. Suedia 62; 5. Elveția 55V2; 1 
6. S.U.A. 54'/2; 7. Norvegia
47; 8. Italia 31'/2; 9. Germania j 
24; 10. Canada 16; 11. Franța J 
10; 12. Olanda 7; 13. R.P. Po- j 
lonă 6; 14. R. Cehoslovacă 5; J 
15. Japonia 5; 16. R. P. Ungă-1 
ră 4; 17. Anglia 4; 18. Spa- ] 
ni a 3. J

Ne pregătim
Se apropie ziua cînd în Capi

tala Japoniei, Tokio, cele mat 
bune „palete" ale lumii își vor 
disputa întîietatea în cadrul 
Campionatelor mondiale de tenis 
de masă. In vederea acestui mare 
eveniment sportiv al anului 1956, 
fruntașii tenisului de masă din 
țara noastră au început încă de 
acum clteva luni pregătiri inten
se, astfel ca la marea 
mondială forma lor 
mai desăvlrșită.

întorși în urmă cu 
din turneele făcute în 
goslavia, Austria, Italia, Suedia 
și Anglia — turnee în care teni
sul de masă din Republica Popu
lară Romînă a înregistrat succese 
frumoase, jucătorii și jucătoarele 
noastre au continuat și continuă 
și în prezent să se pregătească 
cu mult entuziasm.

In fiecare zi, în sala Sportu
rilor Floreasca, fruntașii lotului 
de tenis de masă al R. P. Romîne 
își desăvîrșesc pregătirile meto
dic, pe baze științifice, sub di
recta îndrumare a antrenorilor 
Nicu Naumescu — maestru al 
sportului — și Victor Marcu. Per
sonal doresc din toată inima ca 
la cea de a patra ediție a Cam
pionatelor mondiale de tenis de 
masă la care voi participa să am 
o comportare cît mai bună, să 
confirm rezultatele pe care le-am 
obținut în ultimele întîlniri in
ternaționale. Este cea mai fru
moasă năzuință pe .care o poate 
avea un sportiv.

îmi amintesc cu emoție de pri
mul campionat mondial la care 
am participat tn anul 1953, în Ca-

competiție 
să fie cit

cîtva timp
R.P.F. Iu-

pentru Tokio
pitala patriei noastre. Contactul 
cu cei mal valoroși jucători de 
tenis de masă din lume a consti
tuit pentru mine un eveniment de 
seamă, un prilej de mari învă
țăminte. Au urmat apoi campiona
tele mondiale de la Londra (1954) 
și Utrecht (1955).

In prezent jucătoarele și jucă
torii de tenis de masă din lotul 
Republicii Populare Romîne se 
găsesc tn fața unui nou și impor
tant examen. La începutul lunii 
aprilie, capitala Japoniei va 
găzdui cea mai interesantă com
petiție de tenis de masă a anu
lui. Conștienți de însemnătatea 
examenului ce-l vom avea de dat 
la Tokio, noi ne pregătim cu in
tensitate. In prezent eforturile 
antrenorilor șl ale noastre se în
dreaptă în direcția acumulării 
unor cunoștințe teoretice cit mai 
înaintate și insistăm în mod deo
sebit asupra pregătirii fizice a tu
turor jucătorilor. Maestra emerită 
a sportului și campioana mondială 
Angelica Rozeanu, Ella Zeler, 
Maria Golopența, Geta Struga- 
ru, Irma Magyari, Toma Reiter, 
Mircea 
și alții 
atenție 
ttlnirl 
menite
rea lotului nostru, să înlăture 
deficiențele existente. Astfel, 
plnă la campionatele mondiale 
vom lua parte la mai multe 
concursuri de verificare: la Bu
dapesta unde vom tntîlni repre
zentativa R. P. Ungare, la Bucu
rești tn cadrul unui turneu la 
care vor participa cel mai valo-

roșl jucători din R. P. F. Iugo
slavia, iar tn luna martie vom 
susține ultimele jocuri de verifi
care cu ocazia campionatului re
publican individual.

Noi, jucătorii de tenis de masă 
din reprezentativa Republicii 
Populare Romine slntem însufle
țiți de dorința de a aduce patriei 
noastre noi victorii sportive. Do
rim din toată inima să justificăm 
astfel încrederea și speranțele 
pe care le pun 
patriei noastre.

T1BERIU 
maestru

în noi sportivii

Patinatoarele sovietice — 
cele mai rapide 

din lume
STOCKHOLM. — în orașul 

suedez Borlenge s-au desfășurat 
în zilele de 4 și 5 februarie cam
pionatele mondiale feminine de 
patinaj viteză. La ediția din a- 
nul acesta a campionatelor au 
participat cele mai bune patina
toare de viteză din Uniunea So
vietică, Suedia, Finlanda, R. Ce
hoslovacă, R. P. Ungară, R. D. 
Germană și Coreea.

Patinatoarele sovietice au ob
ținut un mare succes, ocupînd 
primele 5 locuri în clasamentul 
general. Titlul de campioană 
mondială absolută pe anul 1956 
a fost cucerit de Sofia Kondako
va (U.R.S.S.) care a totalizat la 
multiatlon 207.484 puncte. Pe 
locurile următoare se găsesc: 
Rima Jukova cu 208.383 puncte, 
Tamara Rîlova cu 208.833 puncte, 
Nina Iasașkina cu 211.050 punc
te și Lidia Selihova cu 212.900 
puncte.

Boris Spasski 
conduce detașat
LENINGRAD 6 (Agerpres). In 

runda a 15-a a campionatului 
unional de șah tînărul mare ma
estru Boris Spasski l-a învins pe 
Lisițîn, sporindu-și în mod serios 
șansele de a cuceri titlul de cam
pion al țării.

Taimanov a cîștigat la B șev 
Toluș la Hasin, iar partida Hol- 
mov-Korcinoi s-a încheiat remiză.

Partidele întrerupte din run
dele a 13-a și a 14-a s-au termi
nat cu următoarele rezultate: 
Hasin-Bîșev 0-1; Bîșev-Korcinoi 
‘/z—*/s ; Taimanov-Banik '/2—*/a; 
Banik-Boleslavski ’/2—*/2. Partida 
Korcinoi-Tal, care se întrerup- 
sese pentru a doua oară, a luat 
sfîrșit cu remiză la mutarea 133.

înaintea ultimelor două runde, 
în clasament conduce Spasski cu 
11 puncte. Urmează Taimanov 
și Holmov cu oîte 9'/2 puncte și 
Korcinoi cu 9 puncte.

Popescu, Paul Pesch, eu 
— ne antrenăm cu multă 
tn vederea viitoarelor tn- 

internaționale, tnttlniri 
să asigure omogeniza-

DUPA 2 ANI

HARASZTOSI 
al sportului

★

Duminică a avut loc concursul 
de verificare al lotului republicau 
masculin de tenis de masă, care 
a fost cîștigat de Matei Gantner. 
Acesta a întrecut în finală cu 
3—0 pe tînărul Tiberiu Haraszto- 
si care a avut o comportare 
ritorie în întregul concurs.

Merită a fi subliniată și 
moașa comportare a tinerilor 
lincan și Bottner care au
întrecuți în sferturile de finală de 
T. Reiter și respectiv T. Harasz- 
tosi. în schimb, Mircea Popescu 
nu a putut trece de Naumescu 
pentru a lua parte la întrecerile 
semi-finale.

me-

fru- 
Sir- 
fost

Hocheiștii au jucat din nou în București
Minus 18 grade înseamnă că 

« destul de frig... Mai ales că 
trebuie să stai cîteva ore pe 
același loc, să-ți agiți brațele, 
picioarele, să-ți împingi grijuliu 
urechile mai înăuntru sub că
ciulă pentru a le feri de înțepă
turile celor 18 grade sub zero. 
Gerul nu se dă bătut; cu o te
nacitate evidentă te împinge să 
abandonezi „întrecerea“ aceasta 
inegală.

Și totuși, în această ambianță 
de seară polară — de mai mici 
proporții ce-i drept — cîteva 
mii de bucureșteni entuziaști 
au fost prezenți duminică seara 
în tribunele velodromului de la 
„Dinamo“ pentru a urmări două 
partide interesante de hochei pe 
gheață. Iată în sfîrșit că după 
doi ani de zile, vedem din nou 
hochei în București 1 Capriciul 
naturii care a dezorganizat pînă 
acum orice plan al organizatori
lor de competiții pe gheață, s-a 
dovedit de data aceasta a fi cel 
mai bun „organizator“. Gheața 
a fost excepțional de bună, de 
parcă s-ar fi jucat pe patinoarul 
artificial atît de așteptat de 
toată lumea.

Cele două jocuri ale finalei 
Cupei „16 februarie“ au plăcut

mult spectatorilor. După ce cu 
o zi înainte „Metalul Steagul 
Roșu“ a realizat surpriza-surpri-

zelor, învingîndu-i pe hocheiștii 
din Miercurea-Ciuc, de data a- 
ceasta a trebuit să cedeze ho-

cheiștilor din Cluj. Scor final : 
„Știința“ Cluj—„Metalul Steagul 
Roșu“-Orașul Stalin 4-1 (3-0,
1-0, 0-1). Apoi au apărut pe 
gheață în aplauzele spectatorilor 
cele două echipe fruntașe ale 
hocheiului nostru. Hocheiștii de 
la Casa Centrală a Armatei în
cep puternic. Jucătorii aleargă 
pe gheață cu o viteză uluitoare. 
Cu greu poți urmări traiectoria 
pucului. Tzaka, impetuosul jucă
tor al militarilor, execută spec
taculoase curse spre poarta „A- 
vîntului“ din Miercurea Ciuc. O 
dată, după ce a driblat cîțiva 
apărători ai echipei adverse, 
Tzaka, aflat în fața porții a 
simulat o lovitură de crosă. Por
tarul s-a aruncat 1 Atunci, ho- 
cheistul a trimis calm pucul în 
poarta goală. Prima repriză s-a 
încheiat cu scorul de 5-0 pentru 
militari. In a doua repriză C.C.A. 
mai înscrie două puncte, după 
care slăbește ritmul în ultima 
repriză, permițînd hocheiștilor 
din Miercurea-Ciuc să înscrie și 
ei un punct. Scor final 8-1. Du
pă sfîrșitul meciului, Tzaka, că
pitanul echipei C.C.A. a primit 
din partea comisiei centrale de 
hochei și patinaj, cupa „16 fe
bruarie". In clișeu : Tzaka, cîteva 
clipe după primirea cupei.

M. Z.

Spartachiada de iarnă a tineretului
Pe pîrtiile de schi
Profitînd de vremea prielnică 

sporturilor de iarnă, tinerii din 
raionul Piatra Neamț participă 
cu entuziasm la întrecerile Spar
tachiadei de iarnă a tineretului. 
Datorită muncii perseverente a 
comisiei raionale, în întreg raio
nul au fost mobilizați peste 6000 
de tineri și tinere.

Astfel, pe șantierul național al 
tineretului Hidrocentrala „V. I. 
Lenin“-Bicaz, întrecerile sportive 
ale tinerilor constructori se des
fășoară intens. Pînă în prezent 
au luat parte la competițiile pre
văzute în regulamentul Sparta-

chiadei, 1453 tineri și tinere. Nu
mai la schi și săniuțe s-au între
cut 745 de tineri printre care 154 
fete. In comuna Negrești din a- 
celași raion, organizația de bază 
U.T.M., cu sprijinul organizației 
de partid a reușit să antreneze în 
întrecerile Spartachiadei 158 ti
neri și tinere.

întrecerile de schi sînt mult iu
bite și de tinerii din raionul Cea
hlău. Acum cîteva zile, pe pîrtia 
de schi de la centrul de raion a 
fost organizat un concurs de 
schi și săniuțe în cadrul căruia 
s-au întrecut peste 60 de tineri 
și tinere.

Corespondent
C. COJOCARU

S-a prelungit etapa i-a
In urma zăpezii abundente care 
a căzut pe întreg cuprinsul țării, 
pentru a da posibilitate ca un nu
măr cît mai mare de tineri, elevi 
și studenți, să participe la pro

bele de schi, patinaj șl săniuțe, 
Comisia centrală de organizare a 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului a hotărît prelungirea etapei 
a l-a pînă la 25 februarie.

P întrecerile de trîntă se bu- ) 
(cură de mult succes in Ce- j 
(tatea reșițeană a oțelului. In { 
j- clișeu ; lăcătușul Gh. Berea- J 
( nu întreeîndu-se cu strunga- j 
{ rul Thal Reinhold. 1

Un bun organizator
Pentru buna desfășurare a 

Spartachiadei de iarnă a tinere
tului, colectivul sportiv „Voința" 
din Odorimi a adresat o chemare 
la întrecere către toate colective
le sportive din Regiunea Auto
nomă Maghiară.

De asemenea, pentru pregătirea 
în vederea trecerii probelor 
G.M.A., colectivul sportiv „Voin
ța" din Odorimi a întocmit un 
plan concret de acțiune cuprinzind 
datele și pe cei ce răspund de 
desfășurarea fiecărei ramuri în 
parte, din cadrul Spartachiadei.

A fost constituită și comisia 
de întrecere formată din preșe
dintele consiliului sportiv re
gional „Voința", reprezentanți 
ai comitetului raional C.F.S., 
U.T.M. precum și activiști ai co
lectivului „Voința" din Odorimi.

Din punctajul întrecerii se 
desprind cîteva obiective impor
tante ca — participarea unui cît 
mai mare număr de sportivi la 
întrecerile Spartachiadei, organi
zarea concursurilor la cît mai 
multe ramuri sportive etc.

★

Colectivul sportiv „Voința“ din 
Tg. Mureș a mobilizat pînă în 
prezent la Spartachiadă 534 con- 
curenți, „Progresul“ Tg. Mureș 
446 concurenți, dintre care 70 
fete, iar „Voința" Gheorghieni — 
26 partlclpanfi.

Corespondent 
ION PAUȘ



din S. UPj-asa
despre schimbul 
de mesaje dintre 
N. A. Bulganin și 

D. Eisenhower

Răspunsurile luiN.A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniștri al U. R. S. S., 
la întrebările agenției telegrafice 

of Pakistan“
ÎNTREBARE: Tn ce domenii poate avea loc o 

colaborare între Uniunea Sovietică și Pakistan ?
RĂSPUNS : Uniunea Soviet'că este pentru sta

bilirea și dezvoltarea celor mai largi legături cu 
toate țările. Fără îndoială că între Uniunea Sovie
tică și Pakistan se poate dezvolta cu succes co
laborare în domeniul economic, tehnic, cultural 
și în alte domenii.

ÎNTREBARE: Care sînt posibilitățile de colabo
rare economică între Uniunea 
tan ?

Uniunea Sovietică este oare 
kistanului ajutor economic și 
acest ajutor de vreo condiție?

RĂSPUNS: După părerea noastră există sufi
ciente posibilități pentru o colaborare economică 
reciproc avantajoasă între Uniunea Sovietică și 
Pakistan, bineînțeles, dacă ambele părți vor da do
vadă că doresc aceasta.

Uniunea Sovietică a acordat și acordă ajutor 
tehnic multor țări atît prin Organizația Națiuni
lor Unite cît și pe baza unor acorduri bilaterale. 
Este larg cunoscut faptul că, acordînd un aseme
nea ajutor, U.R.S.S., spre deosebire de puterile 
occidentale, nu l-a condiționat niciodată de vreo 
pretenție politică, militară sau de altă natură care 
să afecteze suveranitatea unei țări sau alteia.

Cele spuse se aplică întrutotul și la Pakistan.
ÎNTREBARE: Care sînt posibilitățile de lărgire 

a comerțului între Uniunea Sovietică și Pakistan ?
Ce mărfuri ar vrea să cumpere U.R.S.S. în Pa

kistan, ce mărfuri ar putea ea să vîndă Pakista
nului și care ar fi formele de plată ?

RĂSPUNS: Există posibilități reale pentru lăr
girea legăturilor comerciale între U.R.S.S. și Pa
kistan.

Uniunea Sovietică ar putea să cumpere produ
se agricole, produse animale, precum și alte măr
furi pe care are nevoie să le desfacă Pakistanul. 
Uniunea Sovietică la rîndul ei este gata să vîndă 
Pakistanului utilaj industrial complect, mașini a- 
gricole și alte mașini, diferite mărfuri industriale 
și alte mărfuri pe care Pakistanul va dori să le 
achiziționeze.

In această ordine de idei ar avea o însemnă
tate pozitivă încheierea unui acord comercial între 
Uniunea Sovietică și Pakistan.

ÎNTREBARE : Poate oare Uniunea Sovietică să 
împărtășească Pakistanului cunoștințele ei tehnice 
în domeniul folosirii energiei atomice în scopuri 
pașnice ?

RĂSPUNS: Da, poate.

Dl. Kutubuddin Azlz, redactor al agenției tele
grafice pakistaneze „United Press of Pakistan" l-a 
rugat prin intermediul ambasadei U.R.S.S. tn Pa
kistan, pe N. A. Bulganin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., să răspundă la unele 
întrebări privind relațiile sovieto-pakistaneze.

Iată răspunsurile lui N. A. Bulganin la întrebă
rile d-lui Kutubuddin Aziz, redactor al Agenției 
telegrafice pakistaneze:

ÎNTREBARE: Luînd cuvîntul la sesiunea Sovie
tului Suprem, premierul sovietic și-a exprimat spe
ranța că relațiile dintre U.R.S.S. si Pakistan se 
vor îmbunătăți. Ce posibilități există, după păre
rea sa, pentru îmbunătățirea acestor relații ?

RĂSPUNS: Tn relațiile sale cu alte state Uniu
nea Sovietică a pornit întotdeauna și pornește de 
la posibilitatea și necesitatea coexistenței pașnice 
și a colaborării prietenești reciproc avantajoase 
între statele cu sisteme sociale diferite.

Politica externă sovietică se bazează pe recu
noașterea dreptului tuturor popoarelor la o dez
voltare națională și de stat independentă. Noi sîn- 
tem împotriva oricărui amestec în treburile interne 
ale altor state.

Aceasta se referă și la Pakistan al cărui popor 
are aceleași drepturi ca și toate celelalte popoare, 
de a rezolva problemele interne după cum găsește 
de cuviință.

Ducînd în mod invariabil o politică de pace, 
Uniunea Sovietică nu poate, firește, să aibă o 
atitudine indiferentă față de faptul că, pentru a 
satisface interese străine, unele state vecine cu ea 
intră în grupări miiitaro-politice agresive care a- 
menință securitatea Uniunii Sovietice. Sîntem ad
versari ai grupărilor miiitaro-politice agresive de 
felul S.E.A.T.O. și pactului de la Bagdad, la care 
participă și Pakistanul.

Relațiile de prietenie dintre U.R.S.S. și Pakistan 
ar putea să se întemeieze pe cunoscutele cinci 
principii ale coexistenței pașnice, care au fost puse 
deja la baza relațiilor dintre U.R.S.S., India, Re
publica Populară Chineză, Birmania și alte țări.

Aplicarea acestor principii și în relațiile dintre 
U.R.S.S. și Pakistan ar constitui, desigur, un mij
loc sigur pentru îmbunătățirea și dezvoltarea re
lațiilor sovieto-pakistaneze și ar corespunde în în
tregime intereselor și aspirațiilor popoarelor țări
lor noastre. Noi pornim în această privință de la 
faptul că poporul Pakistanului, la fel ca și cele
lalte popoare iubitoare de pace, este vital intere
sat în consolidarea păcii, în întărirea independen
ței și ridicarea bunăstării țării sale.

„ United Press

Sovietică și Pakiș-

gata să acorde Pa- 
tehnic fără a lega

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului S. 11, A.

ca privire la lansarea de baloane în spațiul aerian 
ai U.R.S,S* de către autorități militare americane

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 4 februarie, 
A. A. Gromîko — prim locțiitor 
al ministrului Afacerilor Ext^-ne 
al U.R.S.S., a primit pe dl. Cnar- 
les E. Bohlen, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
S.U.A. în U.R.S.S., căruia i-a re
mis o notă a guvernului sovie
tic cu privire la lansarea de ba
loane în spațiul aerian al 
U.R.S.S. de către autoritățile mi
litare americane de pe teritoriul 
Germaniei occidentale și de la 
bazele militare aeriene americane 
situate pe teritoriul cîtorva state 
vecine cu Uniunea Sovietică

Nota are următorul cuprins:
„Guvernul sovietic consideră 

necesar să declare guvernului 
Statelor Unite ale Americii ur
mătoarele :

In cursul lunii ianuarie a.c. în 
spațiul aerian al Uniunii Sovietice 
au fost capturate un mare număr 
de baloane cu diametrul pînă Ia 
15 metri, încărcate cu diverse a- 
parate, instrumente etc. Aceste 
baloane sînt construite din polie
tilenă și au un volum pînă la 1600 
de metri cubi. Greutatea totală 
a încărcăturii unui astfel de ba
lon se ridică la 650 de kilograme.

Din datele de care dispune gu
vernul sovietic, rezultă că aceste 
baloane sînt lansate de către 
autoritățile militare americane de 
pe teritoriul Germaniei occiden
tale și de la bazele militare ae
riene americane situate pe teri
toriul cîtorva state vecine cu 
Uniunea Sovietică.

Printre aparatele cu care sînt 
utilate baloanele se află aparate 
de fotografiat automate pentru 
fotografieri aeriene, aparate de 
radio-emisiune, radio-recepție și 
altele, 
turate

Cercetarea baloanelor cap- 
arată că atît baloanele cît

ți aparatele aflate pe bordul lor 
au fost construite în Statele Unite 
ale Americii. Acest lucru este do-

tuație s-ar crea dacă statele în al 
căror spațiu aerian sînt lansate 
aceste

ipațiu aerian sînt lansate
..... ............. ...... .................. ..... baloane cu încărcătură ar 

vedit în special de mărcile aflate proceda la fel și ar începe să lan- 
pe diferitele piese ale aparatelor seze aparate de zbor în direcția
ca „Made în U.S.A.“ (fabricat în 
S.U.A.), precum și de numele fir
melor americane care le-au pro
dus: „Atlas Engineering Co, Rox- 
bury, Mass“ ; „Elgin Neomatic 
Inc, Los Angeles, Calif' ; Ameri
can Phenolic Corp, Chicago“ etc.

In afară de baloane’e amintite, 
organizațiile americane continuă 
să lanseze în spațiul aerian al 
Uniunii Sovietice baloane cu ma
nifeste și literatură de propagan
dă cu caracter dușmănos față de 
U.R.S.S.

După cum se știe, încă la 23 
septembrie 1955, guvernul sovie
tic s-a adresat guvernului S.U.A. 
în legătură cu luarea măsurilor 
necesare pentru ca organizațiile a- 
mericane să pună capăt lansării 
de pe teritoriul Germaniei occi
dentale a unor astfel de baloane. 
Guvernul sovietic a arătat că a- 
ceste baloane sînt o primejdie 
pentru avioanele de pe liniile in
terne ale Uniunii Sovietice, pre
cum și pentru avioanele de pe li
niile internaționale, al căror tra
seu trece 
U.R.S.S. și 
ropene.

Guvernul 
că guvernul S.U.A. nu a luat nici 
pînă acum măsuri pentru a pune 
capăt acțiunilor inadmisibile mai 
sus menționate ale organizațiilor 
americane. Din datele aflate Ia 
dispoziția organelor sovietice com
petente rezultă că lansarea aces
tor baloane deasupra teritoriului 
Uniunii Sovietice nu numai că nu 
a încetat, dar în ultimul timp a 
luat o amploare și mai mare.

Nu este greu de înțeles ce si-

deasupra teritoriului 
mai multor state eu-

sovietic menționează

Nota guvernului

N. A. Balganîti 
și N. S. Hrușciov 

l-au primit 
pe mareșalul Ciu De

în

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
ASS transmite: Pre'sa ameri- 
ană continuă să comenteze 
chimbul de mesaje dintre N. A. 
îulganin și D. Eisenhower. Zia- 
ele arată că la Washington se 
tudiază cu atenție mesajul și se 
iregătește un răspuns.

Este demn de semnalat că
imp ce cercurile oficiale nu și-au 
«primat încă părerea asupra 
nesajului lui N. A. Bulganin, 
mele organe ale presei ameri- 
ane recomandă respingerea pro- 
ntnerilor cuprinse în mesaj, fără 
:ă aducă în fond nici un argu- 
nent. Ziarul „New York Times" 
ifirmă că mesajul lui N. A. Bul- 
janin urmărește „să semene dis- 
ordie" între aliații S.U.A. și de 
îceea ziarul cere acestora să și 
nențină „puterea militară“ și 
.unitatea“. In ace'ași sens se 
ironunță și ziarul „New York 
Terald Tribune“.

Totodată, unele ziare și unii 
îomentatori exprimă părerea că 
in răspuns nefavorabil la mesa- 
ui lui N. A. Bulganin ar putea 
prejudicia pozițiile S.U.A. și ale 
iliați'.or lor. Corespondentul din 
lYashington al ziarului „New 
7ork Times“, Abel, își exprimă 
eama că un răspuns negativ al 
S.U.A. ar atrage asupra acestora 
acuzația că e'.e poartă vina pen
tru faptul că „nu s-a înregistrat 
aici un progres'/ în rezolvarea 
problemelor litigioase dintre Ră
sărit și Apus Abel scrie că, după 
părerea unor reprezentanți ai 
cercurilor oficiale americane, „a 
sosit timpul ca S.U.A. să-și ma
nifeste inițiativa în domeniul de- 
ta.rmării". Sprijinind numai pla
nul „cerului deschis" (planul fo
tografierii reciproce din avion și 
a! schimbului de informații mi
litare — N.R.), scrie corespon. 
c'entul, guvernul ar putea fi de 
fapt acuzat ei încearcă să obțină 
inspecție fără dezarmare".

Revista „Nailon" scrie că res
pingerea propunerii sovietice de 
încheiere a unui tratat de priete
nie de 20 de ani, chiar sub pre
textul că ar fi un act de propa
gandă, nu va aduce foloase gu
vernului S.U.A.

Nota de răspuns a guvernului sovietic la nota 
guvernului Iranului din 10 decembrie 1955
„Guvernul sovietic confirmă 

primirea notei guvernului iranian 
din 10 decembrie 1955, care este 
un răspuns la nota guvernului 
U.R.S.S. din 26 noiembrie 1955 și 
consideră necesar să declare în le
gătură cu aceasta următoarele:

Poziția Uniunii Sovietice față 
de pactul militar de la Bagdad 
și de aderarea Iranului la acest 
pact este expusă și explicată în 
declarația guvernului sovietic din 
12 octombrie și in nota adresată 
de guvernul sovietic guvernului 
Iranului la 26 noiembrie 1955.

Guvernul sovietic notează că 
guvernul Iranului a ocolit, din 
păcate, în răspunsul său, princi
palele probleme ridicate de nota 
guvernului sovietic din 26 noiem
brie 1955 șț, că încearcă să justi
fice politica de înjghebare de 
blocuri agresive, precum și adera
rea Iranului la pactul militar de 
la Bagdad.

Guvernul U.R.S.S. consideră ne
cesar să declare din nou că ade-

rarea Iranului la gruparea milita
ră de la Bagdad este incompati
bilă cu interesele întăririi păcii 
și securității, servește scopurile 
politicii puterilor colonialiste și 
este în contradicție cu relațiile 
de bună vecinătate dintre Iran 
și Uniunea Sovietică și cu cunos
cutele obligații contractuale ale 
Iranului.

Guvernul Uniunii Sovietice ia 
cunoștință de declarația cuprinsă 
în nota iraniană din 10 decembrie 
1955 că guvernul Iranului „este 
extrem de interesat în întărirea 
bazelor prieteniei dintre cele două 
țări și a depus și va depune toate 
eforturile posibile pentru întărirea 
și dezvoltarea acestei prietenii“.

Guvernul U.R.S.S. nu poate 
însă să nu precizeze în legătură 
cu aceasta că aderarea Iranului 
la blocul militar de la Bagdad, 
precum și atacurile inadmisibile 
și lipsite de temei împotriva Uniu
nii Sovietice, cuprinse în nota ira. 
niană din 10 decembrie 1955, sînt

în contradicție cu această decla
rație.

Guvernul sovietic atrage aten
ția guvernului Iranului că ade
rarea Iranului la blocul militar 
de la Bagdad deschide posibili
tăți pentru folosirea teritoriului 
Iranului de către forțe agresive 
care urzesc planuri agresive îm
potriva U.R.S.S. Această situație 
implică o primejdie pentru fron
tierele Uniunii Sovietice și în le
gătură cu aceasta guvernul 
U.R.S.S. nu poate să nu tragă 
concluziile corespunzătoare.

Date fiind cele expuse mai sus, 
guvernul U.R.S.S. nu poate con
sidera satisfăcător răspunsul gu
vernului iranian din 10 decembrie 
1955 și confirmă declarația sa din 
12 octombrie și nota sa din 26 
noiembrie 1955 în problema blo
cului militar de la Bagdad și 
participării Iranului la el“.

a

în legătură cu reținerea în Norvegia 
a unor nave pescărești sovietice

(Agerpres). — 
După cum s-a

MOSCOVA 5 
TASS transmite: 
mai anunțat, nave de pază nor
vegiene au reținut în marea Nor
vegiei cîteva nave pescărești so
vietice care se ocupau cu pes
cuitul scrumbiilor. Căpitanilor 
navelor sovietice reținute li s-a 
adus învinuirea de a fi încălcat 
limitele zonei norvegiene de pes
cuit.

La 1 februarie, ambasada Nor
vegiei la Moscova a remis Minis
terului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. o notă în care se comu
nică reținerea a 13 nave pescă
rești pentru pescuit ilegal în li
mitele zonei norvegiene de pes-

apele Norvegiei. Guver-

Nimeni nu peate încătușa 
asthrtaisa Federapei Syndicate Mondiale

Declarația Secretariatului F. S. M.

VIENA 5 (Agerpres).— TASS 
transmite: In legătură cu hotă- 
rîrea Ministerului Afacerilor In
terne al Austriei de a interzice 
activitatea Federației Sindicale 
Mondiale pe teritoriul 
Secretariatul a publicat o decla
rație în care se spune printre al
tele :

Secretariatul F.S.M. protestea
ză în modul cel mai vehement 
împotriva acestei hotărîri și sub
liniază că un ministru din gu
vernul austriac vrea să-și aroge 
fără nici un temei dreptul de a 
exercita un control asupra con
greselor F.S.M. și asupra modu
lui de constituire a organelor sale 
conducătoare — Comitetul Exe
cutiv și Consiliul General.

Este vorba de un amestec fără 
precedent al unui guvern în tre
burile interne ale unei organiza
ții muncitorești și sindicale cum 
este F.S.M.

Secretariatul subliniază în con
tinuare că ministrul Afacerilor 
Interne al Austriei își întemeia
ză hotărîrea pe faptul că F.S.M. 
se pronunță în cadrul Organiza
ției Națiunilor Unite în apăra
rea popoarelor coloniale. F.S.M., 
se spune în declarație, s-a pro
nunțat întotdeauna în mod des
chis pentru dreptul popoarelor la 
autodeterminare. întotdeauna și 
în orice prilej ea a condamnat 
actele de violență ale colonia-

Austriei,

liștilor, indiferent de cine au fost 
conduse. Ea a făcut acest lucru 
și în cadrul Organizației Națiu
nilor Unite, cu care Federația 
Sindicală Mondială colaborează 
de zece ani, respectînd în între
gime principiile și Carta O.N.U.

Federația Sindicală Mondială 
nu poate admite ca activitatea 
ei normală și legală în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite să 
fie considerată ilegală. In scopul 
asigurării activității viitoare a 
F.S.M., secretariatul va convoca 
în viitorul cel mai apropiat o 
consfătuire a membrilor Comite
tului Executiv, în vederea discu
tării situației create.

Secretariatul declară că Fede
rația Sindicală Mondială nu va 
înceta nici o clipă lupta pentru 
apărarea intereselor oamenilor 
muncii din toate țările și că ea 
va sprijini și pe viitor legăturile 
frățești cu i " "
narii de toate orientările 
Austria.

Nimeni nu este în stare să în
cătușeze activitatea unei organi
zații care numără 85.000.000 de 
membri, organizație care aplică 
în fapt solidaritatea oamenilor 
muncii din țările capitaliste, so
cialiste și coloniale. Federația 
Sindicală Mondială continuă să 
lupte pentru pace, libertate și o 
viață mai bună a oamenilor mun
cii din întreaga lume.

cuit din 
nul Norvegiei protestează împo
triva încălcării zonei de pescuit 
a Norvegiei.

La 4 februarie, Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. a re
mis ambasadei norvegiene o notă 
de răspuns. în notă se arată că 
autoritățile norvegiene care au 
comunicat reținerea navelor so
vietice nu aduc date referitoare 
la limitele zonei norvegiene de 
pescuit în regiunea unde au fost 
reținute navele sovietice. Totoda
tă, știrile primite de autoritățile 
sovietice din partea căpitanilor 
unor nave sovietice arată că în 
momentul cînd au fost reținute, 
aceste nave se găseau în afara 
zonei de pescuit a Norvegiei. 
Totodată, căpitanii tuturor nave
lor pescărești sovietice au pri
mit instrucțiuni riguroase de a 
evita ca navele să intre în apele 
teritoriale norvegiene și zona de 
pescuit a Norvegiei. In notă se 
spune în continuare că din cau
za condițiilor meteorologice nefa
vorabile existente în regiunea 
unde au fost reținute aceste na
ve, precum și din cauza dificul
tăților de determinare a limitelor 
zonei de pescuit a Norvegiei, da
torită configurației litoralului în

această regiune, unii 
navelor sovietice ar 
nu determine exact 
se aflau navele. Intrucît în acest 
caz nu este vorba de trecerea in
tenționată a navelor sovietice în 
apele teritoriale ale Norvegiei, ci 
de o posibilă inexactitate în de
terminarea locului în care se a- 
flau navele sovietice, nu există 
temei pentru adresarea unui pro
test de către guvernul Norvegiei. 
In notă sînt amintite de aseme
nea repetatele cazuri de reținere 
în apele teritoriale ale Uniunii 
Sovietice a unor nave pescărești 
norvegiene, care deobicei, după 
lămurirea condițiilor în care a 
avut loc reținerea, au fost eli
berate neîntîrziat de către auto
ritățile sovietice, fără a li se 
aplica vreo sancțiune.

In încheiere, în notă acest in
cident este caracterizat drept o 
neînțelegere regretabilă, care 
poate fi reglementată între repre
zentanții sovietici și norvegieni 
ținîndu-se seama de situația rea
lă a lucrurilor și se exprimă spe
ranța că guvernul Norvegiei va 
lua măsurile necesare în vederea 
eliberării neîntîrziate a tuturor 
navelor pescărești sovietice care 
au fost reținute.

căpitani 
fi putut 
locul unde

ai 
să

Jl

și pe viitor legăturile 
muncitorii și funcțio- 

din

PARIS : La 5 februarie au 
avut loc în cea de a șaptea cir
cumscripție a orașului Marsilia 
alegeri parțiale pentru desemna
rea unui consilier general. Can
didatul Partidului Comunist 
Francez a fost ales întrunind 
17.525 de voturi din totalul de 
25.000, adică 63 la sută. Numă
rul voturilor obținute de candi
datul comunist este cu peste 
2.700 mai mare decît cel obținut 
la trecutele alegeri, în 1951.

PARIS: La 4 februarie a avut 
loc la Paris, în sala „Maison 
Française“, deschiderea unei ex
poziții de artă populară romî- 
nească în cadrul căreia sînt ex
puse scoarțe, țesături, obiecte din 
ceramică etc. Expoziția este vizi
tată de un public numeros.

ROMA: —Ministrul italian al 
Justiției, Moro, a recunoscut că

scoaterea lui G. Pajetta, membru 
al secretariatului Partidului Co
munist Italian de pe lista ale
gătorilor circumscripției electo
rale Milano este „o greșeală“ 
care va fi îndreptată. (După cum 
s-a mai anunțat Pajetta a fost 
șters de pe liste sub pretextul că 
în trecut a fost judecat pentru 
activitate antifascistă, pe < . .......

delict „penal“ — N. R.I.

, , ! care 
autoritățile au calificat-o drept 
delict „penal“ — N. R.L

KARACI: — După cum anun
ță postul de radio Karaci. la 4 
februarie a fost semnat în capi
tala Pakistanului un acord co
mercial între R.P. Polonă și Pa
kistan. Potrivit acordului, Pakis
tanul va livra Poloniei iută, bum
bac, lînă, ceai, iar R. P. Polonă 
va exporta în Pakistan mașini, 
utilaj electric, chimicale și alte 
mărfuri

spațiului aerian al țărilor care 
poartă răspunderea pentru acțiu

nile ilegale menționate mai sus.
Lansarea baloanelor cu încăr

căturile menționate în spațiul ae
rian al U.R.S.S., practicată de 
către autoritățile militare ameri
cane, reprezintă o gravă violare 
a spațiului aerian al Uniunii So
vietice și încalcă un principiu 
unanim acceptat al dreptului in
ternațional, conform căruia fie
care stat exercită suveranitatea 
deplină ți exclusivă asupra spa
țiului aerian de deasupra terito
riului său.

în conformitate cu acest prin
cipiu de suveranitate a statelor 
asupra spațiului lor aerian, zborțil 
oricăror aparate de zbor în spa
țiul aerian ai oricărui stat poate 
avea Ioc numai cu aprobarea sta
tului respectiv.

Avînd în vedere cele de mai 
sus, acțiunile menționate ale au
torităților militare americane re
prezintă o violare a integrității 
teritoriale a U.R.S.S., contravin 
obligațiilor asumate de către gu
vernul S.U.A. prin Carta O.N.U. 
și sînt incompatibile cu relațiile 
normale dintre state.

Guvernul sovietic protestează 
cu hotărîre și cere ca guvernul 
S.U.A. să ia măsuri pentru a pune 
capăt imediat acestor acțiuni 
inadmisibile ale autorităților mi
litare americane“.

Dl. Charles E. Bohlen a decla
rat că va transmite neîntîrziat 
guvernului său nota guvernului 
sovietic.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 6 februarie 
N. A. Bulganin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
primit pe vicepreședintele Repu
blicii Populare Chineze, mareșa
lul Ciu De, și persoanele care-1 
însoțesc.

N. A. Bulganin și mareșalul 
Ciu De au avut o convorbire 
caldă, prietenească.

MOSCOVA 6* (Agerpres). — 
TASS transmite: La 6 februarie, 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S. a primit pe vi
cepreședintele Republicii Populare 
Chineze, mareșalul Ciu De, și 
persoanele care-1 însoțesc.

N. S. Hrușciov și mareșalul 
Ciu De au avut o convorbire cor
dială, prietenească.

încheierea lucrărilor 
sesiunii Comitetului 

Executiv al F. M. T. D,

sovietic
adresată guvernului turc

privire la folosirea teritoriului Turciei pentrucu privire la folosirea teritoriului Turciei pentru 
lansarea de baloane în spațiul aerian al U.R.S.S,

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 4 februarie, 
A. A. Gro-mîko, prim locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a primit pe domnul 
K. N. Kavour, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Turciei în U.R.S.S., căruia i-a 
remis o notă a guvernului sovie
tic cu privire la folosirea terito
riului Turciei pentru lansarea de 
baloane aeriene în spațiul aerian 
al Uniunii Sovietice.

Iată textul acestei note:
„Guvernul Uniunii Republicilor 

Sovietice Socialiste consideră ne
cesar să declare guvernului Tur
ciei următoarele:

După cum comunică autorități
le sovietice competente, în ulti
mul timp prin frontiera sovieto- 
turcă, în regiunea dintre orașele 
Nahicevan și Erevan, au pătruns 
dinspre Turcia pe teritoriul și în 
spațiul aerian al Uniunii Sovieti
ce zeci de baloane mari, cu un 
diametru pînă la 15 metri și pur- 
tînd încărcături pînă Ia 300 de 
kilograme, formate din aparate 
pentru fotografieri aeriene, pre
cum și aparate de radio-emisie și

radio-recepție automate și altele. 
Cercetarea baloanelor capturate și 
descoperite pe teritoriul U.R.S.S. 
a arătat că atît baloanele cît și 
aparatele de pe bordul lor sînt 
fabricate în S.U.A. Acest lucru 
este dovedit printre altele de in
scripțiile „Made în U.S.A.“ („fa
bricat în S.U.A.“) de pe diverse 
piese ale aparatelor, de numele 
firmelor americane care au pro
dus aceste piese : „Atlas Engin
eering Co. Roxbury, Mass“ „Elgin 
Neomatic Inc, Los Angeles, Ca
lif", „American Phenolic Corp, 
Chicago’’.
Potrivit concluziilor specialiștilor 

sovietici cu competență în dome
niul aviației, aceste baloane consti
tuie o primejdie serioasă pentru 
transportul aerian. Zburînd la ore 
diferite, la înălțimi diferite și în 
diverse direcții, aceste baloane 
pun în primejdie viața pasagerilor 
și a membrilor echipajelor avioa
nelor care zboară pe liniile inter
ne ale Uniunii Sovietice, precum 
și pe cele internaționale. Potrivit 
datelor autorităților sovietice com
petente, aceste baloane sînt lan
sate de pe teritoriul Turciei.

Nu este greu de înțeles ce si
tuație s-ar crea dacă statele în 
al căror spațiu aerian sînt lan
sate aceste baloane ar proceda la 
fel și ar începe să lanseze apa
rate de zbor în direcția spațiu
lui aerian al țărilor care poartă 
răspunderea pentru acțiunile ile
gale menționate mal sus.

Lansarea în spațiul aerian al 
Uniunii Sovietice a acestor ba
loane aduce prejudicii inviolabili
tății teritoriale și suveranității 
U.R.S.S. și constituie o violare 
grosolană a principiilor unanim 
recunoscute ale dreptului interna
țional, consfințite în Carta ONU. 
Utilizarea în acest scop a terito
riului Turciei nu poate să nu facă 
guvernul Turciei răspunzător de 
aceste acțiuni ilegale.

Guvernul Uniunii Sovietice aș
teaptă din partea guvernului Tur
ciei luarea unor măsuri pentru a 
se pune capăt folosirii teritoriu
lui Turciei în scopul lansării de 
baloane în limitele spațiului ae
rian al Uniunii Sovietice’’.

Dl. K. N. Kavour a declarat că 
va aduce fără . întîrziere la cuno
ștința guvernului său această 
notă a guvernului sovietic, 

sovietic
F. Germane

Nota guvernului
adresată guvernului R;
cu privire la foîosîrea teritoriului R. F. G. pentru 
lansarea de baloane în spațiul aerian a! U.R.S.S.

MOSCOVA 6 
TASS transmite: 
V. A. Zorin, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în Republica Federală 
Germană, l-a vizitat pe W. Hal- 
lstein, secretar de stat la Ministe. 
rul Afacerilor Externe al Repu
blicii Federale Germane, și i-ă 
remis următoarea notă a guvernu
lui sovietic cu privire la folosirea 
teritoriului R.F.G. de către orga
nele militare americane pentru 
lansarea de baloane în spațiul ae
rian al Uniunii Sovietice :

„Ambasada Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste în Repu
blica Federală Germană exprimă 
respectul său Ministerului Aface
rilor Externe al R.F.G. și din în
sărcinarea guvernului U.R.S.S. 
are onoarea să declare următoa
rele :

In ultima vreme, deasupra teri
toriului Uniunii Sovietice au fost 
descoperite și capturate nume
roase baloane de proveniență 
străină, lansate pe teritoriul so
vietic de pe teritoriul Germaniei 
occidentale. Acestea sînt baloane 
mari din polietilenă, cu un volum 
de pînă la 1.600 de metri cubi și 
un diametru pînă la 15 metri. Ba
loanele poartă încărcături formate 
în unele cazuri din manifeste și 
alte materiale propagandistice, cu 
un conținut ostil Uniunii Sovie
tice, iar în alte cazuri — din apa
rate speciale inclusiv aparate de 
radioemisie și radiorecepție care 
funcționează automat, aparate fo
tografice cu rezerve de film pen
tru fotografierea teritoriului in 
scopuri de spionaj în timpul zbo
rului baloanelor, precum și alte 
dispozitive cu o greutate totală 
pînă la 650 de kilograme.

Cercetarea baloanelor capturate 
arată că atît acestea, cît și apa- 
ratajul atașat la ele sînt fabricate 
în Statele Unite ale Americii. A- 
cest lucru este dovedit între altele 
de inscripțiile „Made in U.S.A." 
(„Fabricat în S.U.A.“), de numele 
firmelor americane care produc 
aceste piese etc. de pe diferite 
părți ale aparatajului.

Potrivit datelor de care dispune 
guvernul sovietic, aceste baloane 
sînt lansate pe teritoriul Uniunii
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După ample dezbateri 
care au avut loc Intre 1 și 
4 februarie, sesiunea Comi
tetului Executiv al F.M.T.D. 
șl-a încheiat lucrările. La 
sesiune au participat mem
brii Comitetului Executiv și 
reprezentanții organizațiilor 
de tineret din 31 de țări.

Comitetul Executiv a con
statat că în ultimul timp a 
continuat să se lărgească co
laborarea între organizațiile 
cu orientări ideologice și 
credințe religioase diferite.

Comitetul Executiv reco
mandă ca cel de al Vl-lea 
Festival Mondial al Tinere
tului șl Studenților să se 
organizeze la Moscova între 
28 iulie și 11 august 1957 
și cheamă ca această ma
nifestare să fie transfor
mată tntr-un eveniment im
portant în lupta pentru în
tărirea colaborării, înțele
gerii reciproce, păcii și prie
teniei. La Festival urmează 
să participe aproximativ 
30.000 de tineri și tinere 
din toată lumea, de aparte
nență politică, origină so
cială și concepții religioase 
diferite.

Comitetul Executiv al 
F.M.T.D. s-a adresat diferi
telor organizații internațio
nale invitlndu-le ca împreună 
cu F.M.T.D. și Uniunea In
ternațională a Studenților 
să facă parte din Comitetul 
internațional de pregătire 
pentru a colabora la pregă
tirea celui de al Vl-lea Fe
stival. S-a propus ca prima 
ședință a Comitetului inter
național de pregătire să fie 
convocată în august 1956 la 
Moscova.

Comitetul Executiv a a- 
doptat de asemenea hotărt- 
rea de a se convoca în au
gust 1956 la Sofia o sesiu
ne ordinară a Consiliului 
F.M.T.D.

★

La 4 februarie, președin
tele Republicii Finlandeze, 
I. Paasikivi, a primit dele
gația Comitetului Executiv 
al F.M.T.D. în frunte cu 
Jacques Denis, secretarul ge
neral al F.M.T.D. Delegația 
a mulțumit președintelui re
publicii pentru ospitalitatea 
acordată de poporul finlan
dez, care a permis ca lucră
rile Comitetului Executiv să 
se desfășoare cu succes. De
legația a oferit un dar pre
ședintelui Paasikivi.
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J
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(Agerpres). — 
La 6 februarie,

Sovietice de către organele mili. 
tare americane de pe teritoriul 
Germaniei Occidentale.

După cum se știe, încă în tim
pul tratativelor dintre delegațiile 
guvernamentale ale U.R.S.S. și 
R. F. Germane care au avut loc la 
Moscova în septembrie 1955, gu
vernul sovietic a atras atenția 
d-lui cancelar federal Adenaiier 
că organizațiile americane care își 
desfășoară activitatea în R. F. 
Germană lansează în Uniunea So
vietică de pe teritoriul Germanie! 
occidentale baloane cu încărcături 
ale căror zboruri reprezintă o pri
mejdie pentru transporturile ae
riene, amenință viața călătorilor 
și a membrilor echipajelor avioa
nelor.

In declarația ministrului Aface
rilor Externe al U.R.S.S., V. M. 
Molotov, în această problemă se 
arăta că guvernul sovietic aș
teaptă ca guvernul R. F. Germane 
să ia măsurile necesare pentru a 
pune capăt acțiunilor sus-mențio- 
nate și pentru a înlătura primej
dia pe care o prezintă baloanele 
pentru avioanele care zboară pe 
liniile interne ale Uniunii Sovie
tice, precum și pe liniile interna
ționale care trec deasupra terito
riului Uniunii Sovietice și ale al
tor state europene.

Răspunzînd la acest apel al gu
vernului sovietic, cancelarul fede
ral Adenauer a confirmat că gu
vernul federal poate lua măsurii? 
corespunzătoare și în ceea ce-1 
privește a promis să se pună în 
legătură cu guvernul S.U.A. în a- 
ceastă problemă.

Or, zborurile baloanelor lansate

de pe teritoriul R. F, Germane, 
deasupra teritoriului Uniunii So
vietice, nu numai că nu au înce
tat, dar chiar după cum reiese din 
cele spuse mai sus, au luat în ul
tima vreme o amploare mai mare.

Asemenea zboruri s-au înregis. 
trat în noiembrie și decembrie a- 
nul trecut și în special în ianuarie 
1956.

Nu este greu de înțeles ce si. 
tuație s-ar crea dacă statele în al 
căror spațiu aerian sînt lansate 
aceste baloane cu încărcături ar 
proceda la fel și ar începe să lan
seze aparate de zbor în direcția 
spațiului aerian al țărilor care 
poartă răspunderea pentru acțiu
nile ilegale menționate mai sus.

In legătură cu cele expuse mai 
sus, guvernul sovietic declară că 
nu poate să nu considere răspun
zător guvernul R. F. Germane 
pentru folosirea teritoriului R. F. 
Germane de către organele ameri
cane în vederea efectuării unor ac
țiuni ilegale care violează în mod 
grosolan spațiul aerian al U.R.S.S. 
și care reprezintă o primejdie vă
dită pentru securitatea transportu. 
rilor aeriene și a vieții oameni
lor.

Guvernul U.R.S.S. insistă ca 
guvernul R. F. Germane să ia 
măsuri urgente și eficace, care să 
pună capăt folosirii teritoriului 
R. F. Germane pentru astfel de 
acțiuni inadmisibile.

Guvernul sovietic va fi recu
noscător guvernului R. F. Ger
mane dacă acesta îi va comunica 
măsurile care vor fi luate în le
gătură cu cele menționate mai 
sus“.

0 flagranta violare a spațiului aerian a! R. P. Bulgaria
SOFIA 6 (Agerpres). — A.T.B. 

transmite : In ultimul timp dea
supra teritoriului Republicii 
Populare Bulgaria au fost obser
vate baloane prevăzute cu utilaj 
fotografic și radiofonic și conți- 
nînd materiale de propagandă 
dușmănoasă.

Din însărcinarea guvernului 
Republicii Populare Bulgaria. 
Ministerul Afacerilor Externe a

adresat prin intermediul legației 
Elveției la Sofia, o notă de pro
test guvernului S.U.A. și o scri
soare secretarului general al 
O.N.U., în care se atrage aten
ția asupra faptului că aceste ac
țiuni sînt incompatibile cu prin
cipiile de colaborare internațio
nală și cu obligațiile asumate de 
guvernul S.U.A. în conformitate 
cu Carta O.N.U.

Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R.: Aida ; Teatrul de Stat 
de Operetă : Vînt de libertate ; 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le" (sala Studio) : Căsătorie si
lită și Doctor fără voie (sala 
Comedia) : O chestiune persona
lă ; Teatrul Municipal: Răzvan 
și Vidra ; Teatrul Armatei (sala 
Magheru) : Dragoste tîrzie ; (sa
la 13 Septembrie) : Avarul; Tea
trul Tinerelului : Hoții ; Studioul 
actorului de fiim „C. Nottara": 
Patriotica romînă ; Teatrul Mun
citoresc C.F.R. (Giulești) : Intri- 
gă și iubire; Teatrul Țăndărică, 
Ansamblul de marionete : Băiatul 
și vîntul; Ansamblul de Estradă: 
Cer cuvîntul; Circul de Stat: 
Spectacol excepțional.

Magheru, Filimon Sîrbu, Flacă
ra, Moșilor, N. Băkescu: Tata, 
mama, bona și eu ; Patria, V. A- 
iecsandri, Elena Pavel, Gh. Doja, 
Al. Sahia, Donca Simo: Vaga
bondul ; Republica, București, T. 
Vladimirescu : Aii Baba și cei 40 
de hoți; complectare „N. Grigo- 
rescu“; înfrățirea între popoare, 
Victoria, 23 August, Volga : Po
veste nelerminată; I. C." Frimu, 
Miorița: Rio Escondido; Maxim 
Gorki: Festivalul tineretului de 
la Varșovia, Concursul interna
țional de motocros; Lumina, Cul
tural : Pe baricadă ; Central, Bo- 
leslaw Bierut, Arta: Alarmă in 
munți și Șurubul lui Marinică ; 
Timpuri Noi: Actualitatea în 
imagini, Festivalul tineretului de 
la Varșovia, Vînătorii de tigri; 
Tineretului; Melodia pierdută; 
Al. Popov, Aurel Viaicu: Seară 
de petrecere; 8 Martie : Zvăpă
iata ; Grivița: Căderea Emiratu
lui ; V. Roaită: S-au cunoscut 
intr-o trăsură ; Unirea : Bancno
ta de 1.000.000 lire sterline; C. 
David : Prințesa Mary ; Munca : 
Giuseppe Vcrdi; Carpați : Vină, 
toarea de crabi; Ilie Pintilie: 
Domnișoara de Scuderi ; Popular: 
Lecția vieții; Eminescu : Solda
tul Ivan Brovkin; Libertății ; 
Stele pe aripi; 8 Mai: încerca
rea fidelității; Rahova: Jan 
Huss; Gh. Coșbuc : N-a dansat 
decît o vară; Olga Bancic: Ei 
au coborît din munți.
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