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Un eveniment 
de însemnătate istorică

ASTĂZI se deschide la Moscova cel de-al 
XX-lea Congres al marelui Partid Comu
nist al Uniunii Sovietice. Acest eveni

ment istoric de însemnătate internațională a 
fost așteptat cu un uriaș interes nu numai de 
oamenii sovietici, ci și de milioane și milioane 
de oameni ai muncii din toată lumea.

Partidul care conduce cu înțelepciune poporul 
sovietic spre victoria comunismului, partidul pe 
al cărui steag de luptă au fost înscrise întot
deauna interesele celor ce muncesc, și-a c'știgat 
dragostea fierbinte și prețuirea întregii omeniri 
muncitoare. Popoarele văd în P.C.U.S. înțelep
ciunea, cinstea și conștiința epocii noastre. Așa 
cum spunea Maiakovski: Creierul clasei / cauza 
clasei / forța clasei / gloria clasei / iată ce e 
partidul".

Avlnd drept far călăuzitor învățătura marxist- 
leninistă, P.C.U.S. a luptat neobosit pentru fău
rirea unei societăți noi în care să nu existe 
exploatarea omului de către om, pentru făuri
rea socialismului, a

Oamenii sovietici întîmpină cei de-al XX-lea 
Congres al P.C.U.S. strîngîndu-și rîndurile mai 
puternic ca orietnd în jurul partidului și al Co
mitetului său Central. Cu nețărmurit entuziasm 
întîmpină istoricul congres tînăra generație a 
Uniunii Sovietice căreia partidul i-a dăruit o 
tinerețe minunată, plină de perspective mărețe, 
plină de bucuriile creației.

Poporul sovietic se mtndrește pe drept cuvînt 
cu realizările mărețe din cel de al cincilea cin
cinal care a fost îndeplinit înainte de termen. 
In 1955, producția globală a întregii industrii 
a U.R.S.S. a depășit de 27 de ori nivelul anu
lui 1913, producția mijloacelor de producție a 
crescut de 60 de ori și cea a industriei con
structoare de mașini de peste 160 de ori față 
de 1913. Graiul impresionant al cifrelor vorbește 
despre marea forță creatoare a poporului sovie
tic, popor liber, popor constructor al comunis
mului.

Fiecare Congres al P.C.U.S. face un bilanț 
al înfăptuirilor dobîndite în perioada care s-a 
scurs de la congresul anterior și, pe baza unei 
ample analize științifice a situației, trasează 
căile spre noi victorii. Congresul al XX-lea este 
congresul constructorilor comunismului. Prin 
proiectul de Directive referitoare la cel de-al 
șaselea plan cincinal de dezvoltare a econo
miei naționale a U.R.S.S. pe anii 1956—1969, se 
deschide în fața poporului sovietic o largă pers
pectivă spre comunism. Principalele sarcini ale 
celui de-al șaselea plan cincinal de dezvoltare 
a economiei naționale a U.R.S.S. constau în a 
asigura, pe baza dezvoltării cu precădere a in
dustriei grele, a progresului tehnic neîntrerupt 
și a ridicării ne'ncetate a productivității muncii, 
continua creștere puternică a tuturor ramurilor 
economiei naționale, în a realiza un avînt rapid 
al producției agricole și a obține, pe această 
bază, ridicarea considerabilă a bunei stări ma
teriale și a nivelului cultural al poporului so
vietic.

In noul cincinal se vor face pași însemnați 
pe drumul îndeplinirii sarcinii economice fun
damentale a U.R.S.S. — aceea de a ajunge din 
urmă și a întrece țările capitaliste cele mai 
dezvoltate fn ce privește producția pe cap de 
locuitor.

Proiectul de Directive pentru cel de-al 
Vl-lea cincinal al U. R. S. S. are o mare 
însemnătate internațională, el constituind o do
vadă categorică a superiorității sistemului so
cialist asupra celui capitalist. îndeplinirea a- 
cestui cincinal va spori mult forța economică a 
întregului lagăr socialist și va crea totodată 
condițiile unei colaborări și mai rodnice a sta
telor socialiste în interesul cauzei comune.

Așa cum arată tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghlu-Dej: „...U.R.S.S. elaborează planuri în
drăznețe care deschid omenirii căi luminoase de 
progres. Popoarele lagărului socialist văd în 
aceste planuri imaginea zilei lor de mîine, ta
bloul minunat al propriului lor viitor“.

Desigur, grandioasele perspective ale celui de 
al Vl-lea cincinal al U.R.S.S. nu provoacă nici 
un fel de plăcere cercurilor monopoliste din oc
cident, cuprinse de teamă și îngrijorare în fața 
avîntulul impetuos și neîntrerupt al economiei 
sovietice.

Comentînd Intr-un articol de fond proiectul 
de Directive al celui de-al șaselea plan cincinal 
sovietic, ziarul trusturilor americane „New York 
Times“ recunoaște că noul plan demonstrează 
că „prin întrecerea economică pașnică, în cea 
mal scurtă perioadă istorică Uniunea Sovietică 
poate ajunge și întrece cele mai dezvoltate țări

comunismului.

In numărul de azi:Se extinde mecanizarea în mine

Au terminat
repararea mașinilor

și tractoarelor
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capitaliste șl îndeosebi Statele Unite în ce pri
vește producția pe cap de locuitor“. Este de re
marcat îngrijorarea manifestată în ultima vre
me de cercurile de afaceri occidentale în legă
tură cu uriașul progres industrial al țării sovie
tice, teama lor în legătură cu faptul că în 
întrecerea economică pașnică va învinge socia
lismul.

întreg poporul sovietic sprijină politica ex
ternă a Statului sovietic, politica de luptă pen
tru întărirea păcii, politica leninistă de coexis
tență pașnică și înrrecere pașnică între siste
mul socialist și cel capitalist. Politica externă 
a Uniunii Sovietice este o politică profund rea
listă și profund principială. Ea se bazează pe 
abordarea problemelor vieții internaționale de 
pe pozițiile marxismului creator. Identificîndu-se 
intru totul cu năzuința de pace a tuturor po
poarelor, a maselor populare de pretutindeni, 
politica externă a U.R.S.S. și-a cîștigat un uriaș 
prestigiu internațional. Niciodată încă n-a fost 
atît de mare prestigiul internațional al Uniunii 
Sovietice I

Uniunea Sovietică promovează o politică de 
pace și de respectare a drepturilor suverane ale 
popoarelor, o politică de neagresiune, egalitate 
și avantaj reciproc, de neamestec în treburile 
interne ale altor state. Conducîndu-se după 
aceste principii, statul sovietic a întreprins în 
anii de după Congresul al XlX-lea al P.C.U.S. 
numeroase acțiuni care au avut o puternică in
fluență binefăcătoare asupra situației pe arena 
internațională. Datorită eforturilor țărilor lagă
rului socialist și a celorlalte țări iubitoare de 
pace, s-a produs o oarecare destindere a încor
dării internaționale. încheierea tratatului de 
stat cu Austria din Inițiativa U.R.S.S., restabi
lirea și dezvoltarea relațiilor prietenești sovieto- 
iugoslave, reducerea efectivelor forțelor armate 
sovietice cu 640.000 de oameni, renunțarea de 
către U.R.S.S. la baza de la Porkalla-Udd 
ultima sa bază militară de pe teritoriul altor 
state, mesajele lui N. A. Bulganin către Eisen- 
hower în legătură cu propunerea de a se încheia 
un tratat de prietenie și colaborare sovieto- 
american și alte acțiuni perseverente ale 
U.R.S.S. oglindesc cu putere nobila politică de 
pace și colaborare internațională, întăresc con
vingerea popoarelor în faptul că Uniunea So
vietică este un puternic reazim al păcii în 
lumea întreagă.

încercările adversarilor destinderii în situa
ția internațională de a duce o politică „de pe 
poziții de forță“, „din pragul războiului“, sînt 
sortite eșecului pentru că nu țin seama de rea
litățile vieții, pentru că ele contravin interese
lor vitale ale popoarelor. Zadarnic mai visează 
unele cercuri din occident la „înăbușirea comu
nismului“. Nimeni și nimic nu poate opri mer
sul victorios al ideilor marxism-leninismului, ai 
ideilor invincibile ale comunismului. Aceste 
idei mărețe pătrund mereu mai adînc în con
știința a noi și noi mase de pretutindeni.

întreaga activitate a marelui Partid Comu
nist al Uniunii Sovietice — făuritorul primului 
stat socialist din lume și conducătorul luptei 
poporului sovietic pentru construirea comunis
mului — este un bogat izvor de învățăminte 
pentru toate partidele comuniste și muncitorești 
din lume. Experiența bogată a P.C.U.S. învață 
partidele comuniste și muncitorești cum trebuie 
întărită și consolidată unitatea rîndurilor lor, 
cum trebuie aplicată creator teoria marxlst- 
leninistă.

Partidul Muncitoresc Romîn, a cărui politică 
înțeleaptă și justă se întemeiază pe învățătura 
atotbiruitoare marxist-leninistă, se inspiră în 
întreaga sa activitate din istorica și bogata ex
periență a gloriosului P.C.U.S. Partidul nostru 
studiază cu perseverență această experiență 
uriașă și o aplică în mod creator în împrejură
rile istorice concrete ale țării noastre.

Comuniștii, utemiștii, toți constructorii socia
lismului din țara noastră sînt recunoscători 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice pentru 
lupta sa eroică, neobosită, pusă în slujba feri
cirii poporului sovietic, în slujba cauzei comu
nismului și a fericirii întregii omeniri munci
toare.

Tineretul nostru, alături de întregul popor 
muncitor, salută cu bucurie deschiderea celui 
de al XX-lea Congres al

Trăiască marele Partid 
Sovietice I

In seara zilei de 10 februarie 
stațiunea de mașini și tractoare 
Holboca, raionul Iași a terminat 
repararea tuturor mașinilor și 
tractoarelor necesare campaniei 
agricole de primăvară. Acum sînt 
gata pentru a intra în brazdă 33 
de tractoare și tot inventarul a- 
gricol ca semănători, discuitoare, 
cultivatoare și remorci de trans
port, remorci cisterne etc. Acest 
succes se datorește măsurilor teh- 
nico-organizatorice luate de con
ducerea stațiunii, bunei organi
zări a muncii, aprovizionării la 
timp cu piese și materiale și con
trolului permanent.

S-au evidențiat tractoriștii 
Constantin Ciubotaru, Gh. Leonte 
fierarul Emanuil Butnaru, strun
garul Dumitru Anghel.

In regiunea Iași au mai termi
nat reparațiile tractoarelor și ma
șinilor agricole și stațiunile de 
mașini și tractoare Huși și Podu 
Iloaiei.

P.C.U.S.
Comunist al Uniunii

Priviți prima fotografie, 
observă desigur o combină minie
ră „Donbass 1“. Dar se mai ob
servă parcă ceva... Intr-adevăr 
despre acest lucru vrem să vă 
vorbim mai jos.

La propunerea inginerului Du
mitru Costache, de la întreprin
derea carboniferă Filipeștii de 
Pădure combinei „Donbass 1" 
i-a fost cuplată o batoză. Prin 
aceasta extracția mecanizată a 
cărbunelui se face pe toată gro
simea stratului. In urma acestui 
sistem de exrracție a cărbunelui 
productivitatea muncii crește cu 
30 la sută. Utemistul Stroe Ale
xandru făcea tocmai ultima re
vizie a mașinii înainte de începe
rea lucrului cînd aparatul foto
grafic a surprins imaginea de 
mai sus.

A doua fotografie reprezintă 
un aspect de pe una din gale
riile minei Filipeștii de Pădure 
la care s-a făcut o însemnată 
economie de material lemnos, 
prin susținerea galeriilor cu ele
mente prefabricate, crescînd prin 
aceasta durabilitatea galeriei.

Foto: AGERPRES

Cu ajutorul metodei Matulineț
TIMIȘOARA (de la corespon

dentul nostru).
Cuptorului nr. 6 al ofelăriei 

Siemens Martin din cadrul Com
binatului metalurgic Reșița i se 
mai spune și „cuptorul tineretu
lui“.

Anul trecut — ne spune tova
rășul Bucateci Alexandru, prim- 
topitor, responsabil al brigăzii de 
la cuptorul nr. 6 — aici la oțe- 
lărie treburile nu au mers așa 
cum trebuia. Au fost multe greu
tăți in aprovizionarea la timp cu 
materie primă. După cum se știe 
al 11-lea Congres al partidului 
ne-a trasat nouă, oțelarilor, sar
cini de primă însemnătate. De 
aceea, munca în anul acesta la 
noi a început să fie mult mai 
bine organizată. Priviți graficul 
de colo.

M-am interesat îndeaproape de 
rezultatele obfinute in producție

oțelari de la cuptorul 
aflat cu această ocazie

de tinerii 
nr. 6. Am 
că în luna ianuarie a acestui an 
tinerii oțelari de la cuptorul nr. 
6 au dat o atenție sporită scurtă
rii timpului de elaborare a șar
jelor, așa cum au învăfat de la 
oțelarul sovietic Matulineț. In pri
vința aceasta toți muncitorii re- 
șițeni au aflat că cele 3 brigăzi 
de la cuptorul nr. 6 au elaborat 
26 șarje rapide in luna ianuarie 
și un număr de 13 șarje rapide 
în primele 8 zile ale acestei luni. 
Tinerii oțelari de la cuptorul nr. 
6 au ajuns să elaboreze șarje în 
mai puțin de 6 ore. In această 
perioadă brigada condusă de 
prim topitorul Mocea Vasile a 
întrecut realizările brigăzii con
duse de încercatul oțelar Constan
tin Moraru, brigadă care de mul
tă vreme deține titlul de fruntașă 
pe întregul combinat.
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Pqg. 3-q
* Meseria de mecani

zator — meserie de 
cinste.

* Recenzie — Călăto
rind dincolo de ocean.

pqg. 3-a
* Există numeroase re

surse pentru mărirea pro
ductivității muncii.

* Țara se pregătește 
de alegeri.

Pqg. 4-a
* In legătură cu schim

bul de delegații sovieto- 
americane. *

* Declarația ministeru
lui Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. referitoare la 
măsurile anglo-americane 
privind Orientul Apro
piat și Mijlociu.

* Noutăți despre tine
retul lumii.
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INTR-O FAMILIE DE COLECTIVIȘTI
Intîmplarea a făcut să tnoptez 

la o familie de colectiviști.
Căldura din casă, zîmbetele 

gazdelor, mirosul de pîine caldă, 
m-au făcut să-mi înfrîng stînje- 
neala, să uit noroiul de peste 
zi și umezeala care-mi pătrun
sese pîhă-n oase și să mă simt 
ca acasă.

Intr-un colț al camerei mama 
— stăpîna casei — torcea. Pe 
unul din paturi stăteau îngrămă
dite cinci fete și brodau. Un flă
cău spătos, îmbrăcat în salopetă, 
citea un roman de Jack London. 
Un alt băiat, așezat pe un scă
unel lîngă sobă, stătea cu capul 
rezemat in pumni. Ascultau „A 
12-a noapte“ a lui Shakespeare 
care se transmitea la radio Din 
cînd în cînd, cineva rîdea, mama 
se oprea din tors și asculta o 
replică mai interesantă...

Am simțit o dorință grozavă 
de a ști mai multe despre acea
stă familie.

Seara am dormit cu Șina, mij
locia familiei. N-a trebuit s-o 
descos. Parcă abia aștepta să-mi 
vorbească despre toți ai casei.

...E vesel la noi. Și încă n-am 
fost adunați cu toții. Atunci să 
te ții. Acum avem multă treabă. 
Se mărită Elvira, ea e studentă'la 
facultatea de medicină din Cluj. 
Noi îi coasem zestrea. Virgil, vii
torul ei soț, a zis că o lasă să-și 
continue studiile 
sta la cămin. El e geolog și a- 
cum pune bani 
cumpere mobilă.
de mese, perne și așternut, Elvira 
va căpăta de acasă. Abia aștept 
să fie nunta... Ce-o să mai pe
trecem ! Și puțin stânjenită re
luă cu o voce mai înceată : „După 
aceea vine rîndul zestrei mele... 
nu că mă mărit... dar... e bine 
să fie gata. Anul acesta voi lu
cra și eu în colectivă. Anul tre
cut nu m-au lăsat frații, am fost 
bolnavă. Cînd a fost Elvira în 
vacanță cu încă o colegă de la 
facultate, am luat de acasă de-ale

dar nu va mai

deoparte să-și 
Covoare, fete

gurii și am plecat la o mătușă 
la Constanța. Am stat pe plajă, 
ne-am distrat, m-am făcut să
nătoasă... Să nu crezi că mă duc 
la grădinărit. Nu, deși acolo se 
duc mai toate fetele. La cîmp mă 
duc. E mai grea munca, dar mie- 
mi place...

„Nu numai mie îmi place 
munca cîmpului — continuă ea; 
Ai văzut-o pe mama. Nici tînără 
nu mai e și nici prea sănătoasă. 
De multă vreme ne rugăm de ea 
să nu mai iasă la munca cîmpu
lui. N-are destulă treabă aca
să? Are. Și cu o mîndrie abia 
reținută începu să-mi înșire: 
„Avem vacă, porci, păsări“. A- 
poi adăugă cu multă importanță: 
„casă mare și grea“.

„Dar mama, nu și nu — reluă 
ea. Cică nu poate să reziste. Cînd 
începe munca cîmpului, n-o mai 
poți ține nici cu șapte boi. Merge 
la cîmp, vede și de casă. E vred
nică măicuța și bună, adăugă 
Șina și rămase puțin pe glnduri“.

Pauza impusă de Șina n-a fost 
prea mare. Mi-a spus că are doi 
frați mari „la casele lor", că al
tul e combiner și că n-aduce a- 
casă mai puțin de 1200 lei în fie
care lună, că al patrulea e colec
tivist și împreună cu mama au 
adus acasă atîtea bucate îneît ar 
apuca-o amețeala dacă ar începe 
să ml le înșire. Am aflat și cîte 
rochii are și în ce fel sînt cu
sute și că e meșteră la făcut pîi
ne și cozonac, că are o mulțime

de prietene cu* care merge la ba
luri.

Cu ajutorul Șinei și din pro
pria-mi experiență mi-am dat 
seama ce primitoare e familia 
Natu. In seara aceea se mai a- 
flau la ei o verișoară de prin alte 
părți, o fată din vecini care a ve
nit să le arate un nou model de 
față de masă, un băiat, prieten 
al fraților, care venise să as
culte radio...

Cocoșii începuseră primul cîn- 
tat. Șina nu terminase de poves
tit dar adormise copilărește lîn
gă mine, cu gura ușor întredes
chisă, cu părul blond,, bogat, re
vărsat pe pernă.

N-am putut adormi ușor. Mă 
gîndeam la cele spuse de fată. 
Satul lor se numește Strachina. 
Numele acesta 1 se trage din ur
mă cu ani. Atunci nu exista nici 
colectivă, nici băieți combinieri 
care cîștigau 1200 lei lunar, în 
casele multora străchinile erau 
goale. Dar acum? Un mare nu
măr de familii s-au unit în gos
podăria agricolă colectivă „Do- 
brogeanu Gherea", satul e radio- 
ficat, au dispărut străchinile 
goale, belșugul a început să pă
trundă în casele lor.

Dimineața, cînd eram gata de 
plecare. Șina îmi făcu loc la 
masă, îmi puse înainte un pahar 
cu ceai și o farfurie Cu cîteva 
felii groase de cozonac.

întreaga familie își lua gusta
rea de dimineață.

MARIETA VIDRAȘCU
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SURORILE ROWE 
S-AU ENTÎLNfTDIN 
NOU CU REPRE

ZENTANTELE
TĂRII NOASTRE

Peste 4.000 de spectatori au urmă
rit în sala sporturilor Floreasca, întîl- 
nirea internațională de tenis de masă 
dintre echipele reprezentative feminine 
ale R.P.R. și Angliei. Echipa țării 
noastre a repurtat o victorie strălu
cită cu scorul de 5—0. Angelica Ro- 
zeanu și Ella Zeller, cele două com
ponente ale echipei R.P.R., au prestat 
un joc de înaltă valoare, invingînd 
pe cunoscutele jucătoare engleze Ro
salinde și Diana Rowe în toate cele 
5 partide susținute.

A coborit serioasă în sală

Cînd s-a suit pe scenă să-și ia 
diploma, cei din sală o priveau 
uluiți și pe drept cuvînt. Nimănui 
nu-i venea să creadă că fetița 
asta — cît un pumn — a putut 
să strîngă o asemenea cantitate 
de fier vechi. Pioniera Cristina 
Mihăilescu a urcat voinicește scă
rile spre scenă cu cravata roșie la 
gît, a întins mina primului secre
tar al comitetului orășenesc 
U.T.M. și apoi a luat Diploma de 
Onoare a Comitetului Central al 
U.T.M.
lăsînd să se înțeleagă că ea cu
noaște importanța diplomei pe 
care a

Mulți curioși nu s-au putut stă- 
ptni să n-o întrebe cum a reușit 
să adune atîta fier vechi. Mereu 
gravă, ea le răspundea :

— Cum am reușit ? Păi nu-i așa 
mare lucru. In fiecare zi după 
ce terminam lecțiile mă duceam 
să adun...

Ce, parcă putea să se apuce să 
le povestească acestor curioși 
cum cotrobăise în cotloanele de 
pe acasă să strîngă toate crăti- 
țile, ligheanele, șuruburile rugi
nite și scoase din uzul gospodă
riei lor ? Cînd „resursele" de

primit-o...

acasă s-au terminat, au început 
investigațiile pe la vecini, apoi 
pe la rude, pe la prieteni. In fie
care după amiază, se întorcea 
acasă încărcată cu tot felul de 
obiecte din fier vechi. Și grămada 
din curte creștea văzînd cu ochii, 
pînă cînd a ajuns la 1.500 kg.

Și curioșii n-au mai insistat 
văzlnd-o cit de concentrată pri
vește diploma primită. Roșul a- 
prins al cravatei pionierești șl al 
steagului desenat pe diplomă se 
reflectau pe obrăjorul ei făcîndu-l 
să pară și mai îmbujorat de cît 
era de fapt.

Pe aceeași scenă — șl poate la 
fel de emoționat ca pioniera Cris- 
tina Mihăilescu — a urcat ute- 
mistul Gheorghe Aurel, controlor 
tehnic la uzinele „Tudor Vladimi- 
rescu“ din Capitală.

Niciodată pe etnd strlngea fier 
vechi prin curtea uzinei, nu s-a 
gîndit că această muncă va fi 
răsplătită cu o distincție atît de 
înaltă. Acum, etnd ținea în mtnă 
diploma șl tovarășii de muncă se 
îngrămădeau în jurul lui să-l feli
cite, aproape că uitase greutățile 
pe care le tntîmpinase în strtnge-

rea a 18.000 kg. fier vechi. Uzina 
e nouă și nu prea este fier vechi 
prin curte, dar angajamentul era 
angajament și apoi el era respon
sabil cu problemele organizato
rice în biroul organizației U.T.M. 
de la secția 1 mecanică și trebuia 
să-i stimuleze pe ceilalți prin 
exemplul lui personal. Apoi nu 
avea de gînd să se dea bătut, ast
fel că a început să caute totuși 
fier vechi în curtea uzinei. Și a 
găsit. Rămășițele a trei trac
toare, un maldăr de șpan, un alt 
maldăr de piese ruginite — toate 
acestea adunate laolaltă cîntăresc 
18.000 kg.

De necrezut că o singură pe
reche de mîini a putut să adune 
atît, dar adevărat totuși.

Cristina Mihăilescu și Gheor
ghe Aurel sînt doar doi din 
miile de tineri și pionieri din 
țara noastră, care au strîns bu
cată cu bucată 26.628.000 kg. fier 
vechi.

E de prisos să mal amintim ce 
a însemnat această cantitate 
uriașă de fier vechi pentru oțelă- 
riile patriei noastre.

Ș. RODICA

CITIȚI în pagina 3-a rubrica i

„Scìntela tineretului“

La Moscova au început să so
sească delegați la Congresul al 
XX-lea al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice. De la țăr
murile Oceanului Pacific, din 
Siberia, Asia centrală, Transcauca- 
zia — din toate colțurile nemăr
ginitei țări sosesc în capitală 
soli ai marelui partid. Ei au fost 
aleși în cadrul congreselor de par
tid din republicile unionale, la 
conferințele de ținut și regio-

Proiectul de Directive al 
celui de al XX-lea Con
gres al P.C.U.S. cu 

privire la cel de al Vl-lea 
plan cincinal a fost larg dez
bătut în întreaga Uniune 
Sovietică.

In fotografie: discutarea 
Proiectului de Directive în 
colhozul „Lenin“ din regiu
nea Kiev. In centru — agi- 
tatoarea brigăzii de con
structori A. P. Stolearcluk.

Țara sovietica în sărbătoare
nale, care s-au ținut în decursul 
ultimelor săptămîni.

Printre delegați sînt activiști 
pe tărîm politic și de stat, oa
meni de știință, ingineri, munci
tori de la cele mai mari între
prinderi industriale, de pe șantie
rele de construcții, din sovhozuri, 
colhoznici și oameni ai culturii.

Țara întîmprnă Congresul în- 
tr-o atmosferă de însuflețire u- 
riașă; Pregătirile pentru Congres 
s-au făcut în decurs de multe 
luni. Ele s-au transformat îhtr-o 
mișcare patriotică puternică a 
oamenilor muncii din orașe și 
sate. Mii de uzine și fabrici, mine 
și exploatări petrolifere, șantiere 
și întreprinderi de transport ra
portează în prezent victoriile în 
muncă cucerite în zilele între
cerii socialiste în cinstea Con
gresului al XX-lea al P.C.U.S.

Ducînd la bun sfîrșit angaja
mentele lor, metalurgiștii de la 
uzinele din Magnitogorsk, Kuz- 
nețk, Konstantinovsk și alte uzi« 
ne ale țării au dat de la începu
tul anului mii de tone de fontă, 
otel, aluminiu și laminate peste 
plan. In Donbas, Kuzbas, în re
giunea Moscovei, Karaganda 
și alte bazine carbonifere s-a ex
tras peste plan o mare cantitate

MOSCOVA 13 (Agerpres). 
TASS transmite: C .C. al 
P.C.U.S. anunță pe dele
gații la Congresul al 20-lea 
al Partidului că congresul 
se va deschide la 14 februa
rie ora 10 dimineața în sala 
de ședințe a Palatului Mare 
al Kremlinului.

de cărbune. Constructorii de ma
șini din marile centre industriale 
— Moscova, Leningrad, Kiev, 
Minsk, Tbilisi, Riga, Gorki, Sverd- 
lovsk, Stalingrad, Harkov și alte 
orașe întîmpină Congresul cu 
mare însuflețire.

In ajunul Congresului, colecti
vul uneia din cele mai mari uzine 
din țară — uzina de automobile 
„Stalin” din Moscova, raportează 
cu mîndrie îndeplinirea angaja
mentelor sale luate în cinstea 
Congresului. îndeplinind înainte 
de termen programul pe anul 
1955, constructorii de automobile 
au dat peste plan țării 2.745 de 
autocamioane, zeci de autobuse și 
autoturisme. El au început să 
modernizeze autovehicolele de 
diferite tipuri, au creat modelele 
unui nou autoturism „ZIS-111“ 
și ale autobusului „ZIS-129“.

Muncitorii de la uzina electroteh
nică „Vladimir Ilici” din Mos
cova, au dat multe motoare elec
trice peste plan. In această uzi
nă foarte mulți muncitori înde
plinesc cîte 2-3 norme.

Oamenii muncii din industria 
sovietică desfășoară lupta pen
tru îndeplinirea înainte de ter
men a planului economiei națio
nale pe anul 1956, mișcare ini
țiată de colectivele întreprinderi
lor industriale din Moscova și 
Leningrad în preajma Congresu
lui. Chemarea lor a avut un ecou 
în întreaga țară. Petroliștii din 
Republica Autonomă Bașkiră au 
răspuns la ea cu entuziasm. In 
întrecerea pentru îndeplinirea 
înainte de termen a planului pe 
anul 1956 se încadrează și pe
troliștii din Azerbaidjan, Tataria 
și alte regiuni.

Țărănimea sovietică de multe 
milioane întîmpină Congresul cu 
un mare avînt patriotic.

Colhoznicii din regiunea Voro- 
nej au chemat recent masele de 
milioane ale țărănimii la luptă 
susținută pentru avîntul conti
nuu al agriculturii și al creșterii 
animalelor. Ei au hotărît să du« 
bleze producția de carne, nu în 
cinci ani, ci intr-un an și să du

lucrează

In ciuda

bleze producția de lapte într-un 
an și jumătate, adică să înde
plinească cu mult mai devreme 
sarcina trasată de proiectul de 
Directive cu privire la cel de-al 
șaselea plan cincinal. Această 
inițiativă a fost călduros spriji
nită în multe raioane și regiuni 
ale Țării Sovietice.

Pe șantierul hidrocentra
lei de la Kuibîșev în
trecerea socialistă în 

cinstea Congresului P.C.U.S. 
a cunoscut o largă desfășu
rare. Succese frumoase a ob
ținut brigada de tineret a 
sudorilor electrici, condusă de 
comunistul Vasili Ejov. Lu- 
crind pe punctele cele mai 
înalte ale șantierului, bri
gada a îndeplinit anul trecut 
2 norme anuale.
condițiilor aspre ale Iernii, 
sudorii electrici 
după grafic, îndeplinindu-și 
normele de schimb în propor
ție de 200-300 la sută.

In fotografie: Șeful bri
găzii de sudori electrici Va
sili Ejov.
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In întîmpinarea 
Zilei ceferiștilor 1956; Cu locomotivele noastre

putem transporta mai mult și mai ieftin
„Sa caută urgent un Shakespeare“

Cu o floare
nu se face primăvară

— Tovarășe operator, eu mă 
angajez să duc trenul cu 200 
tone peste normă, fără întîrzie- 
re. Pentru asta însă trebuie să-mi 
asiguri trecerea fără oprire prin 
stațiile Banu Mărăcine, Malu 
Mare, Drăgănești-Olt, Olteni și 
Vîrtoape 1...

Cu răspunsul afirmativ al ope
ratorului de circulație, mecanicul 
Ion Mogoșan. responsabil de bri
gadă de tineret, s-a îndreptat 
grăbit spre mașina sub presiune, 
pe lîngă care tot trebăluia fo
chistul Constantin Chirițoiu. Nu 
lc-a lipsit nici bucuria, dar nici 
emoția. Reuși-vor oare să 
trenul în bune condițiuni și 
întîrziere ?!... Ce-i drept, nu 
la primul lor drum cu un 
cu tonaj ■sporit. Dar acuma era 
vorba de cu totul altceva. Ăsta 
era angajamentul lor în cinstea 
Congresului partidului și de nu 
reușeau, apoi cu greu ar mai fi 
îndrăznit să dea ochi cu tova
rășii lor de muncă.

Operatorul de circulație și-a 
respectat angajamentul luat prin 
contract. Trenul a ajuns la Bucu
rești la ora indicată în progra
mul de mers. La Craiova, în răs
timpul cît au oprit pentru ali
mentarea locomotivei, mecanicul 
Mogoșan a trebuit să răspundă 
— timid din fire și pe de-asu- 
pra emoționat — primirii sărbă
torești pe care le-au făcut-o 
feriștii complexului.

Apoi, odată angajamentul 
deplinii, lucrurile au reintrat 
normal. In zilele următoare, 
și înainte, trenurile pe distanța 
Bărbătești-București au circulat 
cu tonajul obișnuit și numai ra
reori și în mod întîmplător se 
mai încheia cîte un contract pen
tru remorcare de trenuri cu to
naje sporite. Ei, mecanicii, n-ar 
fi dat înapoi, dar operatorii de 
circulație nu prea dădeau ghes 
să încheie contracte de „cale li
beră“. Atunci te poți încumeta 
să pornești la drum cu un astfel 
de tren și cînd ți-e lumea mai 
dragă să te vezi oprit la sem
nal, în plină rampă ?!... Ce-ar ur
ma se știe: întîrzierea trenului, 
consum sporit de combustibil, 
perturbații în circulația altor tre
nuri și cîte altele.

Gîndul, însă, că în anumite 
condițiuni mașinile lor ar putea 
transporta mai mult decît preve
de norma tehnică, că la urma ur
melor, puținele trenuri cu tonaj 
sporit pe care ei le remorchează 
nu sînt altceva decît un fel de... 
„recorduri", fapte ocazionale și 
oarecum de paradă, nu dădea 
liniște mecanicilor fruntași din 
depoul Craiova.

Au discutat 
directivele Congresului

In anii cînd mișcarea cincisu- 
tistă în țara noastră era abia la 
primii ei pași, am cunoscut mulți 
mecanici și „tehnicieni“ care nu 
vedeau un viitor prea strălucit 
acestei mișcări, pentru simplul 
motiv Că mașinile noastre „înve
chite“ nu ar putea face față unui 
asemenea ritm de lucru, că noi 
nu avem mașinile pe care lucrea
ză feroviarii sovietici, care ne-au 
împărtășit metoda. Pe mulți din
tre aceștia nu i-am mai întîlnit 
și nici nu știu ce-or fi 
acum, cînd lozinca „nici 
motivă în afara mișcării 
tiste“ a fost tradusă în

Poate același gînd a 
și pe mecanicii fruntași 
poul Craiova, atunci cînd s-au 
hotărît să introducă noua meto
dă a trenurilor cu tonaj sporit.

Era într-una din primele zile ale 
anului acesta. Prezenți — mai 
toți acei care nu erau la drum 
sau în tură. Veniseră chiar tova
răși din direcția regională, de la 
serviciul de tracțiune, activiști de 
partid, de U.T.M. și sindicali. Di
rectivele Congresului le erau cu
noscute tuturor din ziare, dar tn 
adunarea aceea s-au pus, cum s-ar 
spune, punctul pe „i“ : au pus în

ducă 
fără 
erau 
tren

ce-

în-
în 
ca

spunînd 
o loco- 
cincisu- 
fapt.
stăpînit 
din de-

cumpănă, pe de-o parte, sarcinile, 
iar pe de altă parte, mijloacele 
cu care ceferiștii se înfățișează în 
cel de al doilea plan cincinal. 
Sarcini mărețe potrivit dezvoltă
rii economiei țării. Mijloace — 
locomotive noi, mai puternice și 
vagoane de mare capacitate, linii 
și poduri adaptate la traficul in
tens, ateliere de reparații moder
ne etc. Numai că aceste mijloace 
nu vor fi realizate decît treptat, 
în anii următori, în timp ce sar
cinile de transport sînt sporite 
chiar din anul acesta. Atunci, cu 
ce posibilități ? Dar Directivele 
vorbesc și despre acestea : dacă 
fiecare vagon va fi încărcat la 
capacitatea lui maximă, dacă fie
care locomotivă va remorca nu
mai trenuri cu tonajul complect 
sau sporit, dacă vagoanele vor 
sta mai puțin la încărcare și des
cărcare, sarcinile de transport pe 
anul în curs vor putea fi nu nu
mai îndeplinite, dar chiar depă
șite.

Așadar, Directivele se adresau 
și lor, mecanicilor de locomotivă, 
în ale căror posibilități stă una 
din cele mai importante rezerve 
interne de sporire a capacității 
de transport: remorcarea de tre
nuri cu tonaje sporite. Numai că, 
atîta timp cît vor lucra în mod 
neorganizat, atîta timp cît nu vor 
avea tot sprijinul ceferiștilor de 
la mișcare, treaba se va reduce 
tot la acțiuni izolate, de „cam
panie“, iar roadele vor fi slabe.

Așa au gîndit atunci muncito
rii și tehnicienii de la -depoul 
Craiova. De aici a izvorît și ho- 
tărîrea mecanicilor fruntași ai 
depoului de a organiza remorca- 
rea trenurilor cu tonaje sporite 
pe baze temeinice. Mare parte 
din propunerile pe care le-au făcut 
cu acel prilej mecanicii Gheorghe 
Trancă, Dumitru Gadarenco, Ion 
Mogoșan — responsabil de briga
dă utemistă, Mihai Pojereanu și 
alții, au fost găsite juste și în
sușite și de tovarășii de la miș
care, iar astăzi sînt traduse în 
fapt.

0 experiență 
și unele socoteli

arătătoarele numeroaselor apa
rate de înregistrat ale vagonului 
dinamometric au demonstrat com
portarea normală a locomotive
lor în condițiile remorcării tre
nurilor cu tonaje sporite. Trenul 
cu 1650 tone a ajuns la destina
ție prescurtînd chiar timpii de 
mers, dovedind justețea propune
rilor mecanicilor craioveni și po
sibilitatea traducerii lor în fapt. 
Ba mai mult, experiența a dat 
la iveală noi și prețioase învăță
minte în conducerea trenurilor 
cu tonaje sporite. Anume că, în
tre altele, se poate obține chiar 
un consum mai redus de apă și 
combustibil dacă mecanicul cir
culă cu regulatorul complect des
chis și cu o admisie a aburului 
în cilindri, mai mică.

La cîteva zile după aceasta 
s-au putut face și unele socoteli, 
ale căror rezultate au umplut de 
bucurie și mîndrie inimile cefe
riștilor craioveni. Tehnicianul 
depoului, de pildă, a putut de
monstra pe hîrtie că prin spori
rea parcursului mediu zilnic al 
locomotivelor, prin reducerea sta
ționării în. gara Craiova de la 
70 la 5—10 minute a trenurilor 
cu tonaje sporite, depoul econo
misește zilnic o locomotivă 1 In 
plus, aceasta face posibil ca alte 
trenuri întîrziate să-și redreseze 
mersul.

_ Socoteli edificatoare au făcut 
și mecanicii de locomotivă. Pe 
locomotiva 150.089 lucrează și a- 
cum tot o brigadă de tineret. Bri
gadierii Ion Mogoșan și Zaharia 
Ursu, mecanici, cu fochiștii Con
stantin Chirițoiu și Nicolae Pre- 
datu sint hotărîți să rămînă și 
de aici înainte pțlntre fruntașii 
în acțiunea de remorcare a tre
nurilor de tonaje sporite. Soco
telile pe care și' le-au făcut și ei 
în urmă cu cîtva timp stau măr
turie că hotărîrea și angajamen
tul lor nu-s vorbe goale: în pri
mele 11 zile ale anului ei au 
transportat peste normă un vo
lum de mărfuri egal cu aproape 
jumătate din tonajul remorcat 
peste normă în luna decembrie 
de toate echipele de drum ale 
depoului...

La Teatrul Muncitoresc C.F.R. Giulești s-a montat de curînd 
spectacolul cu comedia scriitorului german Heinar .Kipphardt „Se 
caută urgent un Shakespeare". Intîmplările din piesă ne poartă 
prin lumea literară din R. D. Germană, zugrăvind situațiile pline 
de haz prin care trece secretarul literar al unui teatru pînă ce 
descoperă pe autorul dispărut al unei piese reușite.

Regia o semnează tînărul Lucian Giurchescu, iar rolurile prin
cipale sînt interpretate de Traian Dănceanu, Cornel Vulpe, Moscu 
Alcalay, El vira Petreanu etc.

Fotografia noastră surprinde un moment din acest spectacol.

Cînd bibliotecara devine telefonistă

Meseria de mecanizator
meserie de cinste

Intre altele, mecanicii fruntași 
din depoul Craiova au cerut să 
se stabilească tonajul trenurilor 
marșrute remorcate pe această 
distanță, cu 16 la sută mai mare 
decît tonajul normal actual. De
sigur, o propunere destul de 
îndrăzneață, care cerea un stu
diu atent și noi încercări experi
mentale de conducere a trenuri
lor în noile condiții de lucru. Așa 
s-a făcut că într-una din zile a 
apărut în stația Craiova vagonul 
dinamometric al Ministerului Căi
lor Ferate. In cele două par
cursuri de probă făcute pe dis
tanța CraiovaiBucurești și înapoi

★

...Gîndul plin de recunoștință 
le-a zburat către tovarășii de la 
mișcare, din reviziile de vagoa
ne, de la întreținere, ca și către 
echipa de reparații a depoului 
condusă de utemistul Ion Mo- 
lea.

Mecanici și impegați de miș
care, lăcătuși de revizie, tehni
cieni și meseriași din atelierul de 
reparații și-au unit laolaltă efor
turile și au demonstrat practic 
că, cu locomotivele noastre pu
tem transporta mai multe măr
furi și mai ieftin.

Simbătă după amiază. In clă
direa sfatului popular comunal 
Fălciu in afară de tovarășa Pos- 
iu Antoaneta, bibliotecara cămi
nului din comună, care stă glndi- 
toare lingă telefon, nu-i nimeni. 
Cîte planuri nu-și făcuse pentru 
după amiaza aceasta I Va discuta 
cu tinerii despre cele mai noi cărți 
apărute, va mai lămuri pe cîțiva 
să se înscrie la concursul „Iubiți 
cartea" și multe altele. Și cum să 
nu-și facă planuri dacă președin
tele ti promisese solemn că săp- 
tămîna aceasta nu va mai face 
tot ea de serviciu la telefon ? 
Dar promisiunea a rămas promi
siune, iar ea a rămas să facă de 
serviciu la telefon ca de altfel in 
fiecare simbătă și duminică.

Zbîrnîitul strident al telefonului 
o făcu însă să-și întrerupă șirul 
gîndurilor. O nouă notă telefo
nică.

— Alo, sfatul popular Fălciu ? 
Aici Murgenii. la o notă tovără- 
șico, dar mai repede te rog. Scrie: 
„Luni dimineață să se comunice 
sfatului popular raional cîți citi
tori a avut biblioteca din comună 
simbătă și duminică și dacă 
numărul lor a crescut față de 
săptămîna trecută. Bibliotecara 
să fie atentă și să țină evidența 
exactă a cititorilor. Atît tovără- 
șico. Noroc".

Era clar: ea, în calitate de bi
bliotecară, va trebui să dea răs
puns la această notă. Dar ce să 
spună ? Că simbătă și duminică 
biblioteca stă închisă iar ea face

treceam spre casă 
nou ? Bibliotecara li 
telefonică. Președin- 
dată, de două ori șl

ȘT. BRATU

de serviciu la telefonul sfatului 
cu știrea și din dispoziția tovară
șului președinte ?

Ușa se deschise larg și in prag 
apăru chiar tovarășul Mărcușan, 
președintele.

— Tocmai 
Ei, ce mai e 
întinse nota 
tele o citi o
răspunse grav:

— Da tovarășe, dumneata care 
ești o utemistă conștiincioasă 
buie să dai o ■■ ■■ -■
clară.

— Răspunsul puteam să-l 
pe loc, îi spuse tov. Antoaneta.

— Cum, să dai date nereale, 
neverificate ? Nu admit acest lu
cru. Discuția a fost întreruptă de 
un grup de tineri veniți la sfat.

— Astăzi după masă nu se lu
crează, se răsti la el președintele, 
înainte ca aceștia să fi zis măcar, 
„bunăseara".

— Nu cu cei de la 
treabă. Vrem numai 
că ne-am înscris la 
„Iubiți cartea".

— Cărți, dar aici e
— Nu, aici e însă bibliotecara 

Și chiar doream să vă întrebăm 
tovarășe președinte, tovarășa An
toaneta mai este bibliotecară sau 
acum este telefonista sfatului ?

Președintele îi privește sfidă
tor și le răspunde:

— Vă pricepeți voi tn ale sfatu
lui ? Știți voi cit e de important 
ca cineva să facă de serviciu la 
telefon, să primească note tele
fonice, transmise de forul nostru 
superior — raionul ?

— In ale sfatului, nu ne-am pri
cepe. Un lucru însă îl știm foarte 
bine: că dumneata, deși ai fost 
criticat de nenumărate ori că dai 
tovarășei bibliotecare sarcini care 
nu au nici o legătură cu munca 
sa, totuși nici pînă acum nu (i-ai 
făcut o autocritică tn fapte. Am 
așteptat destul și de aceea am 
vrea să transmitem șl noi o notă 
telefonică sfatului popular raional 
Murgeni prin care să-i comuni
căm că nu dai sprijinul necesar 
activității culturale. Poate tn felul 
acesta simbătă și duminica tn lo
cul lacătului atît de neprietenos, 
vom găsi biblioteca deschisă.

Și iată că o facem pe această 
cale.

situație cit
tre
mai

dau

sfat avem 
niște cărți, 

concursul

bibliotecă ?

M. CALIN
După o corespondență trimisă 

de CLISU CONSTANTIN

O eportajul memorialistic sau, 
afedupă cum i se mai spune, me

morialistica de călătorie este o 
specie care cunoaște in litera
tura noastră o veche tradiție In 
continuarea acestei literaturi me
morialistice.* îmbogățind-o și lăr-’ 
gindu i sensibil perspectivele ca 
și mijloacele artistice de investi
gație. se înscriu însemnările de 
călătorie — unele mai vechi, cele 
mai multe recente (cuprinse în 
volumul asupra căruia zăbovim a- 
cum) — aparținînd acad. Mihail 
Ralea Recunoaștem în scriitor 
continuatorul unor tradiții realis
te valoroase cu care literatura 
noastră se mindrește. încă în
semnările date publicității în 
urmă cu ani dovedeau puternicul 
talent și spiritul lucid, pătrunză
tor. al autorului. Dacă pitorescul 
și culoarea inedită a locurilor vi
zitate rețineau deseori atenția 
scriitorului, nu era niciodată do
molit interesul Viu pentru proble
mele de ordin social; pentru Mi
hail Ralea călătoria nu era un 
refugiu în exotism, ci prilejul unei 
confruntări instructive cu realită
țile meleagurilor vizitate.

După un răstimp de aproape 
douăzeci de ani. scriitorul avea 
să-și reia acum, în condiții isto
rice noi. firul întrerupt al călă
toriilor, pornind de astădată pes
te Ocean. Notele acestor călătorii 
reunite n volumul „In Extremul 
Occident", reprezintă o mărturie 
nouă a însușirilor prețioase de re
porter sensibil, de observator ra-

finet ale acad. M. Ralea, fiind 
— în același timp — un sondaj 
mai profund și mai multilateral 
în realități față de care scriitorul 
arătase încă înainte un interes 
vizibil (volumul său „Psihologia 
americană" cuprinzînd studii pri
vind modul de viață american, 
ne-o dovedește).

De data aceasta, atenția sa se 
îndreaptă mai ales către organi
zarea socială, moravurile și tra
dițiile oamenilor din locurile vi-

istorică dînd astfel consistență 
documentară și o sporită plastici
tate observațiilor pline de vervă 
din care se încheagă tabloul lumii 
zugrăvite.

Aparent, însemnările nu se su 
dează, lăs'nd cititorului impresia 
de caleidoscop De fapt, unitatea 
există și ea este dată de însăși 
prezența călătorului, capabil să 
observe cu perspicacitate elemen 
tele caracteristice societății cu 
care vine în contact și să o |udece

frustați în drepturile lor legițime, 
îl surprinde însă neplăcut pe că
lător El relevă rezultatele de 
seamă la care a ajuns tehnica 
în Statele Unite. Dar cunoscîn- 
du-i pe americani în manifestările 
lor cotidiene constată că — în 
condițiile capitaliste - dezvolta
rea tehnicii, ne fiind pusă în sluj
ba fericirii omului și îmbunătățirii 
traiului celor mulți, a ucis treptat 
spontaneitatea și naturalețea, me- 
canizînd și automatizînd gesturile

Călătorind
dincolo de ocean *)

♦ ) Mihail Ratea : „In Extremul 
Occident" — Note de drum din 
Antile, California, Canada.

»»Scìntela tineretului“
14 februarie 1956 pag. 2-a

zitate. Interesul pentru peisaj nu 
s-a șters, dar călătorul își în
dreaptă acum privirile mai ales 
către istoria de luptă a popoare
lor împotriva exploatării, legînd-o 
firesc de imaginea naturii. Ast 
fel, călătorind prin Antile, M Ra. 
lea sezisează sugestiv contrastul 
între opulența naturii și drama 
unei națiuni ridicate cu fermitate 
în apărarea drepturilor sale știr
bite de colonialism Dominante 
nu-i apar călătorului solemna fru
musețe a peisajului și resursele 
naturale impresionahte din An
tile. Ca mesager pe aceste me
leaguri al unei lumi ieșite defini 
tiv din întunefic și suferință, el 
înțelege în primul rînd sensul și 
perspectivele acțiunilor pe Care 
oamenii acestor locuri le între
prind pentru a-și dobîndi Iiberta 
tea, dreptul la o existență națio
nală suverană. Autorul aduce o 
bogată și edificatoare informație

potrivit adevărului. Asemenea u- 
nui focar, el concentrează reacțiile 
sugecate de lumea din jur și le 
interpretează judicios, principial, 
în dezacord vădit cu orice ten
dință de defăimare sau denatu
rare

Atent și receptiv la particulari 
tățile vieții americane, atît de 
deosebită în unele direcții de cea 
europeană. M Ralea apreciază de 
pilda, în paginile sale, organiza 
rea muzeelor americane, subliniind 
că : „Arta muzeologică a expune 
rii e excelentă în institutele de 
pictură din S.U.A." unde „tablou 
rile sînt expuse în cele mai fa 
vorabile condiții de lumină, gru 
pate rar, neîngrămădite, cu mult 
spațiu și perspectivă împrejur".

Sistemul urbanistic al orașelor 
tentaculare, adăpostind sediile ma 
rilor monopoluri, ale căror profi
turi se dob ndesc prin sudoarea 
a milioane de oameni exploatați,

și reacțiile oamenilor, aplatizîn- 
du-i spiritualicește.

Călătorul a știut să surprindă 
psihologia oamenilor cu care s-a 
întîlnit. alcătuind, pe de o parte, 
o adevărată frescă de moravuri, 
iar, pe de altă parte, urmărind 
creșterea conștiinței oamenilor 
simpli, dornici de înțelegere și 
bună conviețuire internațională. 
Cu vervă și, uneori, cu un sar
casm reținut autorul - a cărui 
cultură solidă i a permis asocia 
ții și comparații pe multiple pla
nuri - denunță mentalități retro
grade. mituri false, întreținute 
premeditat de către obscurantiști 
în rîndul maselor largi populare. 
Autorul subliniază cu ironie aci
dă, închistarea, sărăcia spirituală 
ce caracterizează unele cercuri so
ciale ale Americii. Notația, cînd 
sintetică, lapidară, cînd de o mare 
bogăție a detaliilor, sugerează ci
titorului nostru forfota din marile

orașe americane sau liniștea dom
nind în fermele pierdute din 
Middle-West. Tehnica descriptivă 
a scriitorului alternează tablourile 
dense, menite să redea gigantis 
mul șl răsfățul luxuriant al ve
getației tropicale, cu cele fluide, 
lucrate într-un joc de lumini și 
umbre, cum ar fi cel destinat să 
sugereze întinderea incandescentă 
sub razele discului solar al Mării 
Caraibelor — uriașă cîmpie de 
ape, unduind sub boarea sudului.

Alăturîndu-se cărților de călă
torie ale scriitorilor și oamenilor 
de cultură din R.P.R apărute in 
vremea din urmă reportajul de 
călătorie al acad M Ralea. răs 
punde unei necesități de acută 
actualitate. Literatura de călă 
torie nu poate fi decît un mesa 
ger sincer al bunei înțelegeri, un 
ambasador al păcii, vorbind oa 
menilor despre ceea ce îi apropie 
în străduințele pașnice de a-și 
construi o viață mai bună, potri 
vit înclinațiilor și obiceiurilor dis
tincte ale fiecărui popor. Vizitele 
între țări, numărul mereu în creș 
tere de turiști dornici să vadă la 
fața locului cum trăiesc alți oa
meni, nu contribuie decît la apro
pierea popoarelor, la crearea unei 
atmosfere de colaborare rodnică, 
în slujba păcii și înfloririi civili 
zației.

Scris atractiv, cu putere de 
evocare, volumul „In Extremul 
Occident" al acad Mihail Ralea, 
confirmă ridicarea reportajului 
memorialistic, ca specie, la va 
loarea unei creații artistice au
tentice. El satisface totodată se 
tea de cunoștințe noi a tineretului 
dînd glas tendinței maselor largi 
ale celor ce muncesc spre colabo 
rare pașnică între popoare, în 
spiritul cunoașterii și prieteniei 
reciproce

H. ZALIS

greșeli, îl sfătui Mușat. Chiar 
din prima zi tractoristul depăși 
simțitor norma. Datorită ajuto
rului șefului de brigadă el a reu
șit pînă la urmă să devină frun
taș pe stațiune. Așa a ajutat ute
mistul Mușat și pe alți tracto
riști din brigadă, iar pînă la sfir
șitul anului tractoriștii din bri
gada sa au realizat peste 1000 
de hantri de fiecare tractor. Bri
gada este fruntașă pe stațiune și 
1 s-a înmînat de către comitetul 
raional U. T. M. Fetești steagul 
de brigadă utemistă fruntașă pe 
raion.

Un alt exemplu în această di
recție poate fi și Ion Budu, șef de 
brigadă, care a calificat în cursul 
anului 1955 un număr de tracto
riști necesari pentru încă o bri
gadă. Și brigada condusă de Ion

[ Despre o experiență ' 
j bogată în creșterea < 

cadrelor 
t de mecanizatori j

Budu e socotită în stațiune nu 
numai Ca fruntașă dar și ca o a- 
devărată școală. Aici s-au format 
tractoriști de nădejde cum 
utemiștii Constantin Pîslaru, 
fica Pîslaru, tinerii Dumitru 
deanu, Dumitru Constantin 
alții.

Mecanizatorii din această 
țiune au învățat că asigurarea 
funcționării permanente a mași
nilor depinde de nivelul califi
cării profesionale a mecanizatori
lor. Dacă-1 vei întreba de pildă, 
pe utemistul Mușat Vasile, cum a 
reușit brigada sa să realizeze în 
anul trecut 5247 hantri în loc de 
2469 cît avea planificat, el 
îți Va răspunde că realizările se 
datoresc în primul rînd bunei în
grijiri a mașinilor. Un astfel de 
răspuns la această întrebare vor 
da și tovarășii Ion Budu, Clement 
Sergiu și alții care conduc bri
găzi fruntașe din stațiune.

în cadrul cursurilor de ridicare 
a calificării profesionale s-a dat 
o mare atenție metodelor înain
tate care contribuie la creșterea 
productivității muncii, la îmbu
nătățirea calității lucrărilor. Fo
losind propunerile tov. Pascal 
Iagăru și Coman Pompiliu de la 
serviciul exploatării s-au între
buințat cupluri compuse dintr-o 
semănătoare și un cultivator, din 
două cultivatoare sau două se
mănători, De asemenea se apli
că de fiecare mecanizator meto
da graficului-orar la arături. în 
stațiune se lărgește inițiativa de 
folosire a celei de a 4 trupiță la 
plugul „Ilie Pintilie“ și pentru 

" 1 , două

Dia documentele celui de al 
doilea Congres al P.M.R. reies 
pentru mecanizatorii din S.M.T. 
și gospodării de ștat sarcini deo
sebit de importante îm legă
tură cu transformarea socialistă 
a agriculturii, sporirea producției 
agricole și creșterea productivi
tății muncii în agricultură. Este 
limpede că îndeplinirea acestei 
sarcini depinde în bună măsură 
de ridicarea calificării mecaniza
torilor la nivelul tehnicii noi cu 
care e înzestrată agricultura, de
pinde de asigurarea unui număr 
însemnat de cadre de mecaniza
tori, prin atragerea de noi oa
meni ai muncii — îndeosebi tine 
retul — spre această profesiune 
frumoasă și importantă.

S.M.T. Hagieni, regiunea Con
stanța, unul dintre S.M.T-urile 
fruntașe, datorește în bună mă
sură succesele sale și faptului că 
a acordat o mare atenție creșterii 
cadrelor de mecanizatori.

în cadrul cursurilor de iarnă a 
învățat utemistul Mușat Vasile, 
șef de brigadă, cum trebuie or
ganizată munca în cadrul brigă
zii și. cum trebuie să ajute el pe 
tractoriștii din brigadă. Iată cum 
i-au folosit, de pildă, utemistu- 
lui Mușat Vasile cunoștințele că
pătate la cursuri.

Pentru a sprijini mai efectiv 
brigada sa utemistul Mușat a 
fost sfătuit de tehnicienii sta
țiunii să împartă tarlaua brigăzii 
pe tractoriști, iar vagonul dor
mitor să-l amplaseze în centrul 
tarlalei. Asta dădea putință bri
gadierului să controleze mai ușor 
calitatea lucrărilor fiecărui trac
torist din brigadă.

In toiul întrecerii socialiste din
tre brigăzi, tractoristul Nicolae 
Pasăre adusese brigăzii o veste 
îngrijorătoare: nu-și realizase 
planul. Necăjiți, tractoriștii înce
puseră să-l privească urît pe Ni
colae Pasăre. O asemenea întîm- 
plare îl nemulțumi și pe șeful 
brigăzii.

Realizările tractoristului au scă
zut și în ziua următoare. La 
cursurile de ridicarea calificării 
profesionale din stațiune, tracto
ristul Nicolae Pasăre dovedise 
pricepere, dar ce să fie acum cu 
el ? — se întreba nedumerit șeful 
brigăzii. într-o seară toți tracto
riștii îi aruncau lui Pasăre fel de 
fel de cuvinte usturătoare. „Ești 
slab mă și nepriceput“. „Nu-ți dai 
silința. O să pierdem întrecerea 
din cauza ta“ — îl mustrau trac
toriștii. Dar spre mirarea tuturor 
Mușat îi luă apărarea. Și, se pare 
că lui Pasăre tocmai asta îi lip
sea. Una e să înveți din carte — 
alta e să legi ceea ce ai învățat 
de practică. A doua zi dimineață 
șeful brigăzii se sui pe tractorul 
lui Pasăre.

După cîteva ture Mușat obser-, r.„„_. .....     .
vase că tractoristul nu era sigur: cunoașterea" â cei "puțin . ___

j. <... >. x i... șj fgcea meserjj Printre cei :ar.e și-au în
sușit mai multe meserii .se nu-

a-

de 
un 
se

sînt 
So- 
Bb-

Și

sta-

pe direcția tractorului
multe greșeli. ....... ..

— Urmărește bine și cu aten- ■ mără și tractoriștii Gheorghe Șer- 
ție, ia seama la direcție că faci bănescu, Dumitru Gheorghe și

Greșeli „mici“
cu urmări grave

Am asistat la ora de limba ro- 
mînă la clasa a IX-a C. de la 
Școala medie nr. 2 de fete din Si
ghișoara. O clasă obișnuită, nici 
cea mai bună, nici cea mai rea, 
cu eleve unele emotive, altele des- 
ghețate. In ora anterioară, tova
rășul prof. Pîrvu terminase de 
predat dramaturgia lui Caragiale 
și acum recapitula materia. Fără 
să se distingă printr-o notă pro
prie .personală -- semn al unei 
înțelegeri mature a pieselor — 
răspunsurile elevelor erau totuși 
corecte, clare. Confuzia a survenit 
atunci cînd profesorul a încercat 
să găsească corespondenți pe plan 
contemporan ai eroilor lui Cară- 
giale. Printr-o greșită interpreta
re a ceea ce înseamnă „actuali
zarea" profesorul a găsit asemă
nări între Conul Leonida și Pou- 
jade, conducătorul unei organiza
ții fasciste din Franța, asemănări 
bazate pe faptul că „amîndoi se 
ridică împotriva birurilor... Dar 
nu se poate face o comparație 
atîta timp cît se omit condițiile 
specifice de dezvoltare a burghe
ziei, condiții care au fost altele 
atunci cînd Caragiale a zugrăvi
t-o în piesa „Conul Leonida față 
cu reacțiunea" și altele, !n faza 
actuală. O asemenea interpretare, 
lipsită de orice altă argumenta
re menită să sublinieze tocmai 
diferențierea dintre Conul Leo
nida și Poujade ca rezultat al 
condițiilor istorice diferite de dez
voltare, nu poate decît să pro
voace derută și confuzie tn min
tea elevului în vîrstă de 15-16 ani. 
Ca atare, lipsită de orice bază 
de înțelegere, comparația rămîne 
abstractă, nu este de natură să-i 
seziseze elevului conținutul de
mascator al piesei lui Caragiale 
și implicit, esența politicianismu
lui burghez. Acest caz ridică în 
fața cadrelor didactice necesita
tea alegerii acelor exemple care 
să fie apropiate de capacitatea 
de înțelegere a elevilor.

In aceeași oră, s-a făcut stra
nia afirmație după care: „Tipă- 
tescu nu mai avea nevoie să fie 
reacționar din moment ce era la 
putere". O asemenea idee vine în 
contrazicere cu faptele istorice în
deobște cunoscute odată ajunsă 
la putere, burghezia se manifes
tă din nlin ca o forță reacționară, 
oprimatoare a maselor populare, 
interesată în menținerea cu orice 
preț a puterii, recurgînd în cazuri 
extreme la forța armată. A gîndi 
astfel, înseamnă' a conferi lui 
Tipătescu și celorlalți din clica lui 
o aureolă de progresiști, de oa
meni înaintați, lucru care n-a fost 
și nici nu putea fi în intenția lui 
Caragiale.

Noi nu putem fi de acord cu o 
eventuală obiecție potrivit căreia 
acestea ar fi „mici scăpări". In 

| ora sa profesorul răspunde pentru 
I fiecare cuvînt care-1 pronunță. El

;ii care au fost altele 
Caragiale a zugrăvi

încăse adresează unor oameni ___
neformați, arzînd de dorința de 
a-și lămuri zeci de probleme care 
le frămîntă mintea și nimeni n-are 
dreptul de a răspunde acestei no
bile curiozități cu confuzii și teze 
antiștiințiflce. De aceea, este da
toria profesorului de a-și chibzui 
fiecare cuvînt, de a-și limpezi 
ideile înainte de a le expune în 
fața elevilor săi.

în sfîrșit, un alt aspect al pro
blemei se teferă la metoda de 
predare a profesorului Racotă de 
la Școala medie de băieți nr. 1 
din același oraș. Elevii clasei a 
X-a B. pregătiți de tovarășul pro
fesor Racotă se descurcă cu ușu
rință în problemele de gramati
că, ceea ce este un lucru foarte 
bun. Dar aceasta nu este sufi
cient. Peste câteva luni absolven
ții acestei școli se vor prezenta 
la examenele de admitere în fa
cultăți. Bagajul lor de cunoștințe 
le este însă insuficient pentru a- 
cest pas pe care-1 fac spre matu
ritate. Vocabularul le este sărac, 
ideile sînt exprimate stîngaci și 
în aceasta se vădește — pe lîngă 
lipsa unei lecturi asidue din par
tea elevilor —■ și o greșită me
todă de predare.

Am asistat la o oră cînd se dis
cuta nuvelistica lui Alexandru Sa-, 
hia. în dezbaterea nuvelei „Uzina 
Vie" elevii erau reduși la rolul de 
acompaniatori ai profesorului. Lu- 

. crurile se întîmplau cam așa :
— Profesorul : în această nu

velă se arată lupta... a cui luptă, 
Rusu ?

— Elevul Rusu : A clasei mun
citoare...

— Profesorul: Bine, stai jos 
Rusu. Pentru... Sighișoreanu ?

— Elevul Sighișoreanu : Pentru 
o viață mai hună...

— Profesorul . Bine, stai jos 
Sighișoreanu. împotriva cui ?..

Și elevul desemnat dădea răs
punsul : împotriva claselor exploa. 
tatoare...

în acea oră au fost audiați a- 
proape toți elevii clasei. Poate că 
unii metodiști s-ar declara îneîn- 
tați de răspunsurile elevilor. Cui 
a folosit însă o asemenea exami
nare ? Cu ce-au rămas elevii după 
terminarea orei ? Ce lucru nou 
le-a adus discutarea nuvelei 
„Uzina vie", cu ce le-a îmbogățit 
experiența de viață, vocabularul, 
capacitatea în analizarea critică a 
unei opere literare ?

★

Sezisarea celor cîtorva lipsuri 
arătate mai sus implică luarea de 
măsuri pentru ca ele să fie reme
diate. Iar organele Ministerului 
Invățămîntului, atente acum la 
problemele de ansamblu ale tnvă- 
țămîntului mediu nu trebuie să le 
neglijeze nici pe acestea, parti
culare.

încă alții care au învățat și mo- 
seria de mecanic precum și Ion 
Iordache care și-a însușit mese
ria de fierar.

Un lucru important în crește
rea calificării mecanizatorilor l-a 
constituit schimbul de experiență 
la locul de muncă al brigăzilor 
fruntașe. In cadrul unui aseme
nea schimb organizat la brigadă 
Ion Budu a vorbit mecanizato
rilor despre metodele folosite de 
Eroul Muncii Socialiste Vasile 
Voichiță și despre felul cum 
plică el aceste metode.

La propunerea organizației 
bază U.T.M. s-a instituit și 
curs de minim tehnic care
ține în tot timpul anului din două 
în două săptămîni în fiecare bri
gadă de tractoare, de către ingi
nerii și tehnicienii stațiunii. 
Cursul este în așa. fel întocmit 
înot lecțiile corespund lucrări
lor din fiecare sezon.

Grija față de calitatea lucră
rilor a sporit de fiecare dată în
crederea contractanților. In anii 
1955 S.M.T.-ul a contractat 42.375 
hantri cu 29% mai mult decît 
avea planificat. Productivitatea 
muncii pe tractor a crescut în a- 
nul trecut cu 29,7 la sută iar 
economiile făcute la piese și car
buranți au depășit cifra de lei 
1.300.000, ceea ce înseamnă o re
ducere a prețului de cost pentru 
fiecare hantru cu 21 lei. Au cres
cut simțitor salariile nominale și 
fondul premial. La sfirșitul a- 
nului utemistul Mușat Vasile a 
fost premiat cu suma de 9180 
lei, Ion Budu, Clement Sergiu, 
Jiva RaichiCi, Ion Iordache cu 
sume asemănătoare.

Pregătirea de cadre noi de 
mecanizatori este o preocupare 
permanentă a S.M.T.

S.M.T.-ul repartizează brigăzile 
mai mulți ani la aceeași gospo
dărie colectivă. Pe lîngă alte a- 
vantaje pe care le oferă această 
metodă brigăzile au posibilitatea 
ca din rîndul colectiviștilor care 
deservesc agregatele să recruteze 
pe cei mai buni pentru cursurile 
de calificare și școală de uceni
ci care funcționează în stațiune.

In anul acesta stațiunea a re
crutat pentru școala de ucenici 
un număr de 69 fii de colectiviști 
și de țărani cu gospodării mici și 
mijlocii. In cei 3 ani cît durea
ză cursurile, ucenicii au posi
bilitatea să-și însușească o înaltă 
calificare. Ei vor învăța printre 
altele, noțiuni de bază despre 
tractoare, orgahe de mașini, a- 
gricultură vor. face studiul ma
terialelor, lăcătușerie, matema
tică, fizică, c.hjmie. O mare aten
ție se dă pregătirii mecanizatori
lor .din punct, de vedere politic. 
Aplicînd în viață sarcina trasată 
de cel de al doilea Congres al 
partidului, de a face din S.M.T. 
un puternic sprijin a! . sfatului 
d'emocrat-popuiâr în transforma- ■ 
rea socialistă a agriculturii, 
la cursurile de ridicare a califi
cării și în programul școlii de 
ucenici, se acordă o mpre atenție 
pregătirii temeinice din punct de 
vedere politic a mecanizatorilor.

Programul școlii cuprinde pe 
lîngă cele 4 ore de predări teo
retice și 4 ore de practică în ate
lierele stațiunii. în campaniile 
agricole ucenicii sînt repartizați 
pe tractoare în grija șefului de 

și faptul 
al școlii 
mai buni 
Ucenici- 

același

brigadă. Este important 
că din corpul didactic 
de Ucenici fac parte cei 
specialiști din stațiune, 
lor li s-au asigurat în __
timp, în mod gratuit, dormitoare 
dotate cu tot confortul, cîte două 
schimburi de îmbrăcăminte 
lenjerie, încălțăminte, cărți 
caiete, săli de studiu și masă.

Din experiența bogată

ți 
Și

. . ,—— a
S.M.T.-ului Hagieni :n ridicarea 
calificării tractoriștilor și in re
crutarea și pregătirea ucenicilor 
ar putea trage învățăminte mul
te S.M.T.-uri.

Cititorii

P. LUNGU

ne scriu
CENACLU LITERAR 

LA ORȘOVA

Un grup de locuitori din 
Orșova a trimis o scri
soare filialei din Timișoara 
a Uniunii scriitorilor Ea 
este o invitație la constitui
rea cenaclului literar, care 
va avea loc peste puțin 
timp in acest oraș. In vede
rea acestui eveniment se fac 
pregătiri intense. Săptămî- 
npl au loc ședințe la care se 
întrunesc tncă de pe acum 
peste 20 participanți. Se pre
gătesc mai multe materiale 
literare. C 
derii cenaclului 
Orșova, mai 
și poeți din 
vor prezenta 
după aceea va 
gram muzical.

Cu prilejul deschi- 
i literar d'n 
multi scriitori 
Timișoara își 
lucrările iar 

urma un pră

Corespondent 
A. ION

O PIESA DE TEATRU 
SCRISA DE.. UN

REFERENT TEHNIC

Echipa de teatru a O.C.L 
Alimentara din Timișoara va 
prezenta in cadrul celui de 
al / 1-lea concurs artistic pe 
țară organizat de C.CS o 
piesă legată de activitatea 
muncitorilor din comerțul de 
stat Autorul ei este tovară
șul Mihai Danciu referent 
tehnic la O.C.L. Alimentara- 
Timișoara.

Piesa intr-un act, „Bobul 
de orez" — are un puternic 
caracter educativ. Ea satiri
zează unele 
din munca 
comerțul de

L DELEANU

aspecte negative 
salariaților din 
stat.
Corespondent 

EMIL ELIAS



Există numeroase resurse
pentru mărirea productivității
Olllficii Consfătuirile fruntașilor și inovatorilor
O1U.I1VAI din întreprinderile regiunii Bacău

în luna aceasta, din inițiativa 
comitetului regional de partid, în 
întreprinderile regiunii Bacău au 
avut loc consfătuiri ale fruntași
lor în producție și inovatorilor în 
legătură cu căile de ridicare a 
productivității muncii, de redu
cere a prețului de cost și de ex
tindere a celor mai avansate 
metode de muncă. La consfătui
rile pe întreprinderi, fruntașii în 
producție au desemnat 
mai buni dintre ei pentru 
ticipa la consfătuirile pe 
de producție.

pe cei 
a Par- 
ramuri

La Moinești
La consfătuirea ce s-a ținut 

duminică la clubul „23 August“ 
Moineștj au participat. 400 frun
tași în producție, inovatori, ingi
neri și maiștri din industria pe
troliferă. carboniferă 
a regiunii.

Ceie două referate 
cît și participanții la 
analizat pe larg reallzarea sarci
nilor de plan pe anul 1955 și căile 
ce trebuie urmate pentru con
tinua creștere a producției și pro
ductivității muncii în Vederea 
realizării prevederilor Directive
lor celui de al !I-lea Congres al 
partidului cu privire la cel de al 
doilea plan cincinal.

Dezvoltarea industriei petroli
fere în Moldova a crescut consi
derabil în anii democrației popu
lare. Față de 1948, în 1955 pro
ducția de țiței era mai mare de 
48 ori. In cadrul trestului nr. 1 
foraj, față de 1950, planul la fo
raj a fost depășit în 1955 cu 248 
la sută. Aceste realizări nu ar 
fi fost posibile fără aplicarea ce
lor mai avansate metode de fo
raj. în Moldova, Se aplică în pre
zent pe scară tot mai largă fo
rajul rapid cu turbina, forajul 
dirijat cu apă, forajul 
gemene etc.

Forajul cu turbina a 
scurtarea timpului de 
unei sonde cu o adîncime de 1000 
de metri — de la 5-6 luni, la 1-2 
luni, redueîndu-se astfel conside
rabil prețul de cost pe metru fo
rat. Prin metodele avansate, în 
1956 va crește volumul de foraj 
cu 28 la sută, iar viteza de 
foraj cu 23 la sută față de 1955.

Extinderea pe scară largă a 
metodelor de recuperare secun
dară,' de fisurare 'hidraulică șî 
altele au constituit un factor ho- 
tărîtor în ridicarea producției de 
țiței a sondelor. Participanții la 
discuții au arătat că pe lîngă rea
lizări, există încă 
zerve de sporire a 
muncii în fiecare 
Din cauza risipirii 
avariilor și nefolosirii capacității 
mașinilor și a unei proaste orga
nizări a muncii, în anul trecut, 
planul la forajul de exploatare a 
fost realizat numai în proporție 
de 86 la sută. La consfătuire s-a 
subliniat faptul că prin reducerea 
cu 1 la sută a prețului de cost la

și chimică

prezentate 
discuții au

sondelor

permis 
foraj a

foraj în Moldova s-ar putea a- 
duce o economie din care se pot 
construi 70 de locuințe muncito
rești.

Pentru realizarea unei viteze 
comerciale mari, trebuie acor
dată mai multă atenție organi
zării procesului de producție, a- 
provizionării la timp a sondelor 
cu materiale, precum și extinde
rii elementelor micii mecanizări 
și aplicării celor mai avansate 
metode de foraj.

La consfătuire s-a criticat cit 
tărie faptul că inițiativa sondei 
1109 de foraj de ridicare a 
schimbului de noapte la nivelul 
schimbului de zi, inițiativă car? 
a pornit la acest trest, nu s-a 
bucurat de atenția cuvenită, ea 
fiind extinsă în prezent doar la 
un număr mic de. brigăzi. A fost 
criticat de asemenea cu tărie for
malismul în organizarea întrece
rilor socialiste, ritmul încet și in
teresul scăzut al organelor în 
drept pentru ridicarea calificării 
muncitorilor 
tineri. La

îndeosebi a celor 
consfătuire s-a ridi

cat cu tărie problema disciplinei 
în producție. Numai în luna ia
nuarie, la întreprinderea carbo
niferă Comănești au existat 967 
lipsuri nemotivate.

Minerii Scîntee Dumitru și Ni
colae FerhiU au criticat lipsa de 
preocupare a conducerii întreprin
derii carbonifere și a inginerilor 
pentru extinderea graficului ci
clic, precum și prostul obicei de 
a muta pe mineri de la un loc 
de muncă la altul fără, nici o jus
tificare. S-a mai arătat că pro
ductivitatea muncii poate crește 
și printr-o mai bună organizare, 
prin aprovizionarea Ia timp a 
locurilor de muncă cu vagonete. 
lemn și alte materiale.

Numeroși participanți la discu
ții au venit cu O serie de propu
neri valoroase pe baza cărora 
consfătuirea a adoptat un plan 
de măsuri privind extinderea mij
loacelor de mecanizare atît în 
schelele petrolifere cît și în în
treprinderile carbonifere, apli
carea largă a metodelor înaintate 
la extracția țițeiului și cărbune
lui. In telegrama adresată comi
tetului regional de partid, frun
tașii în producția de petrol se 
angajează șă îndeplinească pla
nul de producție pe 1956 pînă la 
25 decembrie și să reducă prețul 
de cost cu 1—2 la sută, să mă
rească productivitatea muncii cu 
1—2 la sută, iar minerii bazinu
lui Comănești să extragă pînă la 
sfîrșitul anului o însemnată can
titate de cărbune peste plan.

în orașul Bacău
Plină de roade a fost și consfă

tuirea muncitorilor din ramurile 
metalurgiei și energeticii, con
sfătuire care a avut loc în orașul 
Bacău. In urma analizei temei
nice în legătură cu posibilitățile

ridicare a ni- 
de noapte la 
de zi, se vor 
o justă repar-

sporirii productivității muncii în 
întreprinderile metalurgice și e- 
nergetice din regiunea Bacău, 
muncitorii din aceste două ramuri 
s-au angajat să realizeze planul 
pe anul 1958 pînă la 20 decem
brie, să mărească productivitatea 
muncii cu 2—3 la sută și să re
ducă prețul de cost cu 1—2 la 
sută.

In vederea extinderii în fie
care întreprindere a inițiativei de 
la sonda 1109 de 
velului schimbului 
nivelul schimbului 
lua măsuri pentru
tiza.re a maiștrilor pe schimburi 
și organizarea de noi linii teh
nologice. La uzina metalurgică 
Bacău se va trece la turnarea în 
cochile metalice a reperului „role 
pentru caterpilar „Stalineț“. Prin 
recondiționarea sculelor, la uzina 
„Muncitorul liber“ se vor obține 
economii de 65.000 lei. Se Via da 
o atenție deosebită extinderii me
todelor Colesov, Bîcov și Bort- 
chevici în toate întreprinderile 
metalurgice și se vor mecaniza 
unele procese de producție. Așa, 
de pildă, la l.M.S. Roman, prin 
introducerea micii mecanizări 
liniile de turnare a pieselor 
linie mare, segmenți, cămăși, 
lindri, productivitatea muncii 
crește cu circa 50 la sută.

Asemenea consfătuiri au mai 
avut loc la Piatra Neamț cu frun
tașii din industria lemnului, la 
Onești cu fruntașii din industria 
transporturilor, la Roman cu 
fruntașii din industria alimen
tară, la Bacău cu fruntașii din 
industria ușoară, iar la Bicaz cu 
muncitorii fruntași ai șantierului 
Hidrocentralei „V. I. Lenin“.

La aceste consfătuiri au fost 
aleși delegați pentru consfătui
rea regională a 
vatorilor ce va 
de 19 februarie
CONSTANTIN

corespondentul 
tineretului“ pentru regiunea 

Bacău

la 
de 
ci- 
va

Semnarea Planu'ui de muncă 
pa anul 1956 pentru aplicarea 

Acordului de colaborare 
culturală dintre Republica 

Populară Romînă și Republica 
Populară Chineză

Zilele acestea au avut loc la 
București lucrările Comisiei mixte 
romîno-chineze în vederea colabo
rării și semnării Planului de 
muncă pe anul 1956, pentru apli
carea Acordului de colaborare 
culturală dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica Popu
lară Chineză.

Luni la amiază, planul de 
muncă a fost semnat din partea 
romînă de Mihail Roșianu, Pre
ședintele I.R.R.C.S. și Președin
tele subcomisiei romîne, iar din 
partea chineză de Ke Bo-nian, 
Ambasadorul Republicii Populare 
Chineze la București, președin
tele subcomisiei chineze.

La semnarea Planului de mun
că au fost de față Ion Pas, prim 
locțiitor al ministrului Culturii, 
N. Cioroiu. locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe, M. Maca- 
vei, președinte de onoare, al In
stitutului Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea, acade
micienii St. S. Nicolau, Elie Ca- 
rafoli și Al. Graur, M. H. Maxy, 
membru în Biroul executiv al 
Uniunii Artiștilor Plastici, și alte 
personalități ale vieții culturale 
din țara noastră.

Lucrările comisiei mixte ro- 
mîno-chineze, au decurs într-o at
mosferă de colaborare priete
nească. (Agerpres)
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[ Sîmbătă 11 februarie j 
[Proleter — Dinamo I 

63 — 69.
f Luni 13 februarie
{ Proleter — Selec. ]
(București 91 — 75.|

întîlniri cu baschetbaliștii
iugoslavi laBucurești

PE SCURT

fruntașilor și ino- 
avea loc în ziua 
a.c.

ANDREESCU 
„Scînteiî

FESTIVALUL
FILMULUI
SOVIETIC

în cinstea celui de
XX-lea Congres al P.C.U.S. 
în săptămîna de la 14 la 20 
februarie la cinematograful 
„Magheru“ va avea loc „Fes
tivalul filmului sovietic“. în 
cadrul acestui festival azi va 
rula filmul inspirat după o- 
pera lui Macarenco „Poemul 
pedagogic“.

In clișeu: o scenă din 
film.

al

uminică dimineața i-am cău
tat pe baschetbaliștii echi
pei iugoslave „Proleter“ 

din Zrenianing, la hotelul „Am
basador“, pentru a sta de vorbă 
cu ei, despre baschetul iugoslav 
și pentru a le afla părerea des
pre primul lor meci jucat cu 
echipa bucureșteană „Dinamo". 

Am început interviul nostru 
cu antrenorul Voislav Stankov și 
cu conducătorul lotului, Neta Io- 
vanov, care se arătaseră mai 
„harnici" decît ceilalți, în luarea 
micului dejun.

Am împărtășit oaspeților noș
tri interesul pe care l-a stârnit 
vizita echipei „Proleter" în țara 
noastră, dat fiind valoarea re
cunoscută a bachetului iugoslav 
pe plan european și a performan
țelor echipei, care are la activ o 
serie de victorii răsunătoare a- 
supra echipei campioane de bas
chet a Franței, a echipei „Gala- 
ta-Sarai" campioana Turciei, a 
echipei Hapoel (Israel) etc.

Intre timp, în jurul nostru, s-a 
strîns întreaga echipă „Prole
ter" și arbitrul iugoslav Svetis
lav Schapper.

L-am întrebat pe căpitanul 
echipei „Proleter", Vilmos Loți, de 
83 de ori internațional, al cărui 
joc a plăcut foarte mult specta
torilor bucureșteni prin finețea 
sa, care este cauza că „Proleter" 
n-a reușit să desfășoare pînă la 
sfîrșit jocul său în ritmul susți
nut din prima repriză.

Loți ne-a informat că acum 
echipele de baschet din Iugoslavia 
se află în „sezon mort“. In orăj 
șelul . Zrenianing care număra 
45.000 locuitori „Proleter" nu are 
o sală corespunzătoare pentru 
antrenamente din care cauză este 
nevoită în fiecare săptămînă să 
se deplaseze pînă la Belgrad pen
tru antrenament,

„Jucătorii echipei — ne-a spus 
Vilmos Loți — sînt bine pregătiți

din punct de vedere tehnic și 
tactic, cunosc amănuntele tehnicii 
individuale. Componenții echipei 
noastre au o bună precizie în a- 
runcările de la distantă și desfă
șoară un joc în viteză. Datorită 
însă faptului că n-am avut o su
ficientă pregătire fizică, nu ne-am 
putut permite desfășurarea unui 
joc în același tempo pînă la sfîr- 
șitul partidei. Nouă ne place jo-

O fază din meciul 
„Proleter"—„Dinamo"

Cui deschis, lupta deschisă. Invin- 
gătoarea noastră, echipa bucureș- 
teană „Dinamo", a plimbat uneori 
mingea și aceasta mai ales a- 
tunci cînd conducea. In schimb, a 
jucat nervos atunci cînd condu
ceam noi. In general, a încheiat 
Vilmos Loți, mi-a plăcut întreaga 
echipă pentru felul în care as-

De peste hotare:

numeroase re- 
productivității 
întreprindere. 

Unor sonde, a

Cînd îl vedeau aparind în col- 
țul străzii Kriza Ioan, nu prea 
înalt, slăbuț și ou un moț tot
deauna ciufulit, vecinele spu
neau :

— Se întoarce Emil de la 
școală. E ora unu. Acum vin și-ai 
noștri.

Nu odată întîmpinîndu-1 în 
poartă și văzîndu-i ochii roșii și 
triști mama lui îl întreba îngri
jorată :

— Spune-ml, Emil, ai luat note 
proaste ?
- Da...
Avea atîta amărăciune în glas 

înc't nu îndrăznea să-l certe ni
ciodată. Doar știa bine că băia
tul învăța, dă adeseori seara a- 
dormea cu capul pe carte. Vina 
că lua note rele o purta sără
cia. Dar ce putea să facă ? Tată- 
său nu era decît un biet tîmplar 
la C.F.R. Iar pe atunci un fiu de 
tîmplar nu trebuia să fie pre
miant...

Silueta care apărea pe podul de 
la colțul străzii era cu fiecare an 
mai înaltă. Emil crescuse mult. 
Devenise acum un tînăr serios, 
veșnic preocupat. Terminase gim
naziul și după 23 August se în-

Tînărul de pe
lurglc din oraș. Din liceu a ple
cat cu o diplomă de maistru-lă- 
cătuș și cu o temeinică cunoaș
tere a meseriei. Apoi Emil Do
garu a pornit să înfrunte viața

Și-a făcut începuturile pe un 
șantier, a lucrat apoi la o fabri
că de zahăr și în cele din urmă 
s-a angajat la R.A.T.A., în Tg. 
Mureș. Munca în această între 
prindere a început să-i placă. Cu 
cît problemele erau mai dificile, 
cu atît se îndîrjea mai mult să 
le rezolve

Intr-o zi, cînd venise ca deo- 
bicei la lucru, a fost întîmpinat 
de o veste neașteptată :

— Tu și Martonfi Dezideriu 
plecați la Moscova pentru spe
cializare...

La început nu i-a venit să 
creadă. Nu se putea obișnui cu 
gîndul că va vedea cu ochii lui 
Kremlinul, că va învăța într-unul 
din marile institute de învățămînt 
superior din Moscova.

Moscova. Cîte amintiri nu-i 
evocă numele acestui minunat 
oraș acum cînd. după cinci ani, 
e din nou în Tg. Mureș, 
i-a dăruit lui acest oraș 
semuit, fără a mai vorbi 
tul că acolo a devenit 
specialist în organizarea

strada noastră

Cîte nu 
de nea- 
de fap- 
inginer, 
și me

canizarea auto-transporturiior.
i Iși amintește de primele zile 
. cînd uluit umbla ca să vadă ora- 
. șui. Sint de neuitat orele plăcute 
. petrecute în tovărășia lui Mar- 
i tonfi Dezideriu, de care nu s-a 
. despărțit în acești cinci ani nici 
. măcar pentru o zi. Erau în a- 
■ ceeași grupă — a noului, dar bu- 
, nului său prieten Sașa Fiodorov. 
. Sașa l-a ajutat mult .în primii 

ani cînd mai întîmpina greutăți 
, la învățătură din pricina limbii 
' pe care nu o cunoștea încă per- 
' fect.

De Moscova se leagă și po
vestea primei lui mari iubiri. 
Prin 1953, la un bal dat de insti- 
tut, a cunoscut-o pe Zoia.

parcă o cunoștea. După un an 
s-au căsătorit si Zoia Arharlghels- 
caia e acum la Tg. Mureș, stu
dentă fără frecvență a Institutu
lui de ingineri economiști din 
Moscova.

Cînd după cinci ani s-a întors în 
orașul său natal și-a făgăduit so
lemn să muncească în așa fel în- 
cît să dovedească celor care l-au 
trimis la Moscova că s-a străduit 
să învețe. în scurtă vreme a de
venit cunoscut de toți fie ca se
cretar de organizație U.T.M., 
fie ca profesor la școala de cali- 
licare a ucenicilor sau profesor 
la cursul de limba rusă. A reușit 
să se facă iubit și respectat.

De cur nd, muncitorii de la 
I.R.T.A. și cetățenii de pe strada 
sa — oamenii care-1 prețuiesc 
cel mai mult — i-au prilejuit o 
bucurie deosebită.

La 27 ianuarie a avut loc adu
narea populară în care Emil Do
garu a fost propus candidat 
F.D.P în alegerile de la 11 mar
tie. în această adunare glasul 
muncitorilor Zală Gh., Hăștnă- 
șan Iosif, Lupșa Ion, Szilagyi de 
la I.R.T.A., s-au unit cu cel al 
locuitorilor de pe strada Kriza 
Ioan. Și unii și alții 
candidatura 
convingerea

lui Emil 
că le va

R.

au susjinut 
Dogaru cu 
face cinste.ȘERBAN

C an di dații ED.P, 
se întâlnesc 
cu alegătorii

Zilele acestea, în întreaga țară, 
au loc numeroase adunări cetă
țenești în cadrul cărora candidați 
ai Frontului Democrației Popu
lare se întîlnesc cu alegătorii din 
circumscripțiile lor electorale.

Cu prilejul acestor adunări, oa
menii muncii fac un bilanț al 
succeselor dobîndite în anii pri
mului cincinal, vorbesc despre 
rodnicele acțiuni gospodărești de 
ridicare a orașelor și 
țării, inițiate de sfaturile 
lare.

în scurtele cuvîntări pe 
rostesc, participanții la adunări 
arată în același timp și lipsurile 
care au existat în activitatea or
ganelor locale ale puterii de stat, 
propunînd unele măsuri concrete 
pentru remedierea lor.

Cetățenii din circumscripția e- 
lectorală orășenească nr. 70 și cei 
din circumscripția electorală ra
ională nr. 109 din Capitală s-au 
întîlnit în sala de festivități a 
garajelor I.T.B. Floreasca cu can- 
didații F.D.P. ai circumscripțiilor 
lor: țesătoarea fruntașă Sma- 
randa llie de la întreprinderea 
textilă „Donca Simo" și gospo
dina Ana Peștiu.

Tot în Capitală, la clubul în
treprinderii „î Mai" din raionul 
„23 August" numeroși cetățeni 
de pe B-dul Muncii, șoseaua Că- 
țelu și cartierele învecinate s-au 
întîlnit cu muncitoarea fruntașă 
Georgeta Nicolae de Ia fabrica 
de biscuiți „1 Mai“, candidată a 
F.D.P. în circumscripția electo
rală orășenească nr. 212.

satelor 
popu-

care le

Cu agitatorii din casă în casă
ORAȘUL STALIN (de la cores

pondentul nostru).
Agitatorii utemiști din comuna 

Bobomalma, raionul Tîrnăveni, 
au pornit la lucru.

Echipa de agitatori compusă 
din tinerii Nicolae Danciu, Anvi- 
ron Rafiu șl Dumitru Danciu este 
una dintre cele mai bune echi
pe.

Din casă în casă, prin clrcum- 
_...... tut, .a cunoscut-o pe Zoia. Era scripțiile electorale din comună,

scrisese la liceul industrial meta- studentă în anul I și din vedere ei vorbesc oamenilor despre ale-

gerile din 11 martie, lămuresc, 
problemele legate de activitatea 
sfaturilor populare.

Agitatorii au mers și în casa 
lui moș Suciu Nicolae — care 
se întreba dacă la 86 de ani mai 
poate să voteze, și în casa țăra 
nului Nicolae Moga — care voia 
amănunte în legătură cu dreptul 
de vot și în multe alte case din 
comună lămurind probleme din
tre cele mai diferite.

cultă de îndrumările de pe margi
ne ale antrenorului. în mod spe
cial am remarcat jocul lui Marian 
Spiridon, Emil Răducanu și Dan 
Niculescu...“

Am fost nevoiți să întrerupem 
pentru un timp convorbirea, de
oarece membrii echipei „Prole
ter“ se grăbeau să ajungă la 
Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R., pentru a viziona „Călă
rețul de aramă“. Convorbirea 
noastră a .continuat apoi în au
tobusul care i-a transportat pe 
jucători la operă.

Antrenorul V. Stankov și arbi
trul Svetislav Schapper ne-au vor
bit despre pregătirea tinerilor 
baschetbaliști iugoslavi din Zre- 
nianing. Clubul „Proleter“ se în
grijește și de echipa sa de juniori 
și de pionieri (copii de 12-15 ani) 
care sînt selecționați dintre cei 
mai talentați jucători din campio
natul școlar.

Le despărțire baschetbaliștii iu
goslavi și-au manifestat bucuria 
pentru ospitalitatea cu care au 
fost primiți și înconjurați în țara 
noastră.

• Zeci de tineri s-au între
cut duminică dimineața pe 
terenul de gheață de pe sta
dionul „23 August". Surpri
za zilei a realizat-o patina
torul de viteză Vlad Patrau- 
lea în vîrstă de... 8 ani, care 
i-a întrecut pe patinatorii 
din grupa celor de 10-12 ani, 
realizînd timpi superiori 
multor altor concurenți.

9 Sîmbătă și duminică sala 
Floreasca II a găzduit con
cursurile atleților bucureș- 
teni, care s-au întîlnit... prin 
corespondență cu atleții din 
Oradea, Arad și Timișoara. 
In cadrul acestor întreceri 
din „Cupa orașelor" au fost 
realizate clteva noi recor
duri de sală ale R.P.R. Ast
fel la lungime băieți Dumi
tru Petrescu (Constructorul) 
a realizat : 6,90 m. Gabriela 
Belu (C.C.A.) a obținut la 
lungime fete 5,28 m., iar 
Metania Velicu (Flamura 
Roșie), la aruncarea greută
ții cu ambele mîini a atins 
performanța de 21,74 metri. 
O interesantă întrecere a 
avut loc la baschet feminin 
unde Constructorul — Bucu
rești a cîștigat cupa „16 Fe
bruarie".

K HO VICTORIE 
u u CATEGORICĂ

nostru de fiecare partidă. Iată 
nou a fost rezultatele tehnice în 
Intr-adevăr, ordinea disputării me- 

prezenți ciurilor: 
mare nu- 
Floreasca 

intema- 
repre-

O!eq Goncearemko — 
campion mondial absolut de patinaj

Campionatele mondiale mas- 
ouline de patinaj viteză, desfășu
rate sîmbătă și duminică pe sta
dionul Bislet din Oslo s-au înche
iat cu'un succes categoric al spor
tivilor sovietici. în trei din cele 4 
probe ale competiției locul întîi a 
fost ocupat de reprezentanții 
U.R.S.S., iar Oleg Goncearenko a 
cucerit titlul de campion mondial 
absolut. învingător în proba de 
5000 m. Goncearenko s-a clasat 
excelent și în celelalte curse, re
cucerind acest titlu pe care l-a 
pierdut în 1954 la Tokio în favoa
rea lui Șilkov. De remarcat este 
faptul că locurile 2 și 3 au fost 
ocupate de Merkulov și Grișin. O 
surpriză a acestor campionate a 
fost tînărul norvegian Seiersten 
care a cîștigat proba de 10.000 
m. și s-a clasat al patrulea la 
multiatlon. Campionul mondial de 
anul trecut Sigge Eriksson nu 
s-a văzut decît în proba de 5.000

———

m. avînd o comportare slabă în 
celelalte curse. Boris Și.lkov s-a 
dovedit același bun vitezist, dar 
în cursele lungi nu a putut să 
lupte de la egal cu Goncearenko 
și Merkulov,

Spartachlada de iarnă
a tineretului

Una pe hîrtie 
alta în realitate...

CLUJ (de la corespondentul 
nostru). — Comisia de organizare 
a Spartachiadei de iarnă a tinere
tului în regiunea Cluj a cerut în 
urmă cu cîtva timp note informa
tive de la comisiile raionale.

Intr-una din notele primite se 
înfățișa o stare de lucruri care 
lăsa să se întrevadă o participare 
numeroasă, o organizare și o des
fășurare demnă de apreciat în spe
cial în comuna Bonțida din raio
nul Gherla.

Cum stau în realitate lucrurile, 
în comună ?

Membrii organizațiilor de bază 
U.T.M. de ‘ -------
mună nici _  _____  ...
principalul eveniment sportiv al 
tinerilor de la sate și''orașe este 
în momentul de față Spartachiada 
de iarnă a tineretului.

Este deci evident că despre în
ceperea întrecerilor în comuna 
Bonțida nici nu poate fi vorba.

Posibilități de practicare a spor
tului sînt; tinerii doresc aceasta. 
O dovadă este însuși faptul că la 
clubul S.M.T.-ului, tinerii joacă 
tenis de masă și șah în fiecare 
zi după orele de lucru. Mai mult 
decît atît: multi tineri vin aci și 
învață să practice diferite spor
turi. Ei primesc ajutor din partea 
tinerilor cunoscători ai diferitelor 
ramuri sportive. Primii pași în 
sport ai acestor tineri ar trebui 
îndrumați spre ntrecerile din ca
drul Spartachiadei.

Organizația de baza U.T.M. tre
ce ușor peste această sarcină.

Comisia raională a lăsat lucru
rile să meargă de la șine, nu a 
controlat și nu a instruit comisia 
din comuna Bonțida. Cu toate a- 
cestea, comisia din raionul Gherla 
a consemnat în nota informativă 
trimisă la Cluj, comisiei regionale, 
că treburile „merg bine" în co
muna Bonțida.

Faptul că organele superioare 
au fost induse în eroare, impune 
neapărat luarea de măsuri ur
gente : trebue să fie trași la răs
pundere cei ce neglijează antre
narea tinerilor la întrecerile Spar
tachiadei,în comuna Bonțida, iar 
pe de altă parte își acoperă lipsu
rile prin note informative inexacte.

la'S.M.T. și din co- 
nu cunosc măcar că

la sate și'orașe este

totuși în poziție favo
rabilă de tras. Cred 
că este necesar ca de 
aici înainte să insiste 
în special asupra a- 
cestui lucru.

Ella Zeller a consti
tuit pentru toți o sur
priză plăcută. Aceasta 
deoarece a doua noa
stră jucătoare nu reu
șise în ultimul timp 
performanțe la valoa
rea ei. Firește că la 
aceasta a contribuit 
și accidentul suferit 
anul trecut la mîna 
dreaptă. De data a- 
ceasta, Ella Zeller, 
complect restabilită, a 
arătat din plin posi
bilitățile ei și a dove
dit că împreună cu 
Angelica Rozeanu for
mează „un dublu" 
greu de întrecut.

în lumina acestor 
rezultate și pregătin- 
du-se în continuare în 
mod serios, socotesc 
că reprezentantele te
nisului de masă femi
nin din țara noastră 
pot aștepta cu în
credere campionatele 
mondiale ce se vor 
disputa în acest an 
în capitala Japoniei.

TOMA REITER 
campion de tenis 
de masă al R.P.R.

Tenisul 
masă din 
victorios, 
spectatorii 
duminică în 
măr în sala 
la întîlnirea 
țională dintre repre
zentativele feminine 
ale R. P. Romîne și 
Angliei au rămas pe 
deplin satisfăcut!, din 
două puncte de vede
re. în primul rînd pen
tru că întîlnirea s-a 
ridicat la un înalt ni
vel și în al doilea rînd 
pentru că reprezentan
tele noastre au cîști
gat categoric: 5—0.
Am urmărit cu multă 
emofie evoluția jucă
toarelor noastre Ange
lica Rozeanu și Ella 
Zeller care, cu toate 
că nu s-au aflat în 
cea mai bună formă 
(în special prima), au 
„obligat“ pe reprezen
tantele Angliei — Di- 
ana și Rosalinde Ro- 
we — Comett (cota
te și ele printre cele 
mal bune jucătoare 
din lume), să cedeze

Zeller—R.
Rowe 2 : 0. (21 : 9,
21:11), A. Rozeanu

Rowe 2 :0
Ro-

Zeller—Rosa-

— D. 
(21 : 7, 24 : 22), 
zeanu, ~ 
linde și Diana Rowe 
2:1 (21 : 12, 19:21,
21: 10), A. Rozeanu— 
R. Rowe 2:0 (23 : 21, 
21:10), - 
Rowe 2:0 
21 : 12).

Apgelica 
cu toate că nu este 
pusă la punct cu an
trenamentele, a arătat 
totuși, că este pe cale 
să revină la forma ei 
superioară. Jocul ei de 
apărare în special a 
entuziasmat. Angelica 
Rozeanu a salvat min
gi deosebit de grele, 
aproape imposibile. Ea 
nu este însă sigură în 
atac. Pierde multe 
puncte cînd se găsește

Zeller—D.
(21 :10,

Rozeanu,

Ella Zeller respinge o minge „tare". Fază din jocul de dublu

U t V-■ ■

sj

ARE CUVÎNTUL

dintre Rosalinde, Diana Rowe—Angelica Rozeanu, Ella Zeller, 
partidă ciștigată de jucătoarele noastre cu 2—1 (21—11, 19—21, 
21-10).

AUBRY SIMONS

I
r uminile fluorescente de pe bolta înaltă a sălii Flo- 
/ j reasca s-au stins una cîte una. Ecoul ultitnelor ex

clamații entuziaste a încetat. Cei din urmă specta
tori părăseau spațioasele tribune, dar discuțiile, comenta
riile asupra jocurilor, continuau cu multă însuflețire.

tn aceste clipe, cînd în memorie este trează imaginea re
centelor și pasionantelor întîlniri dintre reprezentantele noa
stre și surorile Rowe, o discuție, fie ea Scurtă, cu un spor
tiv oaspe, este foarte interesantă.

O asemenea discuție am avut cu Aubry Simons, condu
cător al delegației sportivelor britanice. Cine este Aubry 
Simons ? tl știam ca jucător de tenis de masă, deoarece, 
cu ocazia campionatelor mondiale, de la București, Simons 

>> a apărat cu demnitate prestigiul sportiv al Angliei. Astăzi 
Simons nu mai joacă, dar iubește tot cu atîta pasiune spor- 

x tul pe care l-a îndrăgit încă din tinerețe.
>> „Cînd am plecat de acasă — a început fqștul interna- 
A țional Simons—ne-am gîndit că . avem șanse tn meciurile cu 
X jucătoarele romînce. Atît Diana cît și Rosalinde urmau să 
>> o învingă pe Zeller, iar jocul de dublu trebuia de asemenea 
A să ne revină. Socoteala însă a dat greș, ducătoarele romînce 
>2 au fost mult mai bune și au cîștigat pe merit. Ce să faci, 
>> așa este în sport", spune Aubry Simons rî2tnd.
A L-am rugat apoi pe conducătorul delegației sportivelor 
7 engleze să ne spună ceva despre șansele jucătoarelor și 
» jucătorilor noștri de tenis de masă la Tokio : ,,personal 
A aștept cu multă nerăbdare campionatele mondiale. Cred • că 
|v jucătoarele d-voastră au multe șanse. Fac această afirmație 

deoarece eu cunosc jocul lui Angelica Rozeanu ca și al ti
nerei Zeller, care merge cu pași siguri pe urmele marei 
campioane. Chiar și jucătorii romini, sînt convins, vor în- 

Iregistra succese la Tokio. Gîndesc că peste 2—3 ani, tinerii 
jucători de tenis de masă din Romînla vor avea de spus un 
cuvînt greu în competițiile mondiale".

La despărțire, cu toate că nu era vorba de așa ceva, 
Aubry Simons a ținut să asigure că, la Tokio, buretele nu 
va mai constitui • o surpriză și un pericol evident pentrli 
europeni. „Cred, a încheiat el, că buretele nu se va menține 
multă vreme" .

R. C.

Nicușor Munteanu 
este mic de o șchioa
pă. E duminică și a 
venit aci, la Palatul 
Pionierilor, ca să va
dă întrecerea de scri
mă dintre echipele 
Voința București și 
Voința Cărei. Nu prea 
au vrut părinții să-l 
lase; dar ce, așa de 
ușor îl poți face pe 
pionierul nostru să 
renunțe la scrimă ?

Am stat mult timp 
de vorbă cu el. Curios 
lucru: deși atît de 
mic, Nicușor Muntea
nu cunoaște destul de 
bine „tainele“ scri
mei. El știe ce-i acela 
„tuș“, ce-i „fandarea“. 
știe ce este atacul „să
geată“. Curios dar a- 
devărat, mai cu sea-

> mă că scrima cere multe cunoș- 
c tințe tehnice. „Hei, dar eu nu
> vin prima dată la scrimă. Sînt
> nelipsit de la astfel de concursuri; 
( îmi place foarte mult acest sport
> și, tare aș vrea să devin și eu un 
: bun scrimer 1“.
> Dar, ca pionierul Nicușor Mun-
< teanu sînt mulți copii care iu-
< besc scrima. Am putut constata
> acest adevăr duminică, cînd pes-
< te o sută de pionieri au stat în 
( „tribună“, de la primul și pînă
> la ultimul „asalt“. Atît scrimerii 
( de la „Voința“ București cît și
> cei din Cărei au entuziasmat pe
> micii spectatori, prin disputele
> palpitante, prin evoluția scorului. 
y Trăgătorii Paladescu, P. Muntea-
> nu, Florian Panaitescu, Covaci,
> Printzinger și alții, au fost viu
> aplaudați de micuții spectatori 1

> NOTA REDACȚIEI: Socotim
> că asemenea întreceri în fața pio-
> nierilor trebuie organizate cît
> mai des. O atenție specială se 
; cere din partea forurilor de con-
> ducere din C.C.F.S., ținînd seama 
* că scrima, ca. și alte sporturi îi 
ț pot atrage și îndruma pe micii
> spectatori spre disciplinele spor-
> tive care nu cunosc încă o par- 
; ticipare de masă în țara'noastră.

,,Scînteia tineretului“
Pag. 3-a 14 februarie 1956



R. P, R. este gata 
să sprijine țările Asiei 
BANGALORE 13 (Agerpres). 

TASS transmite : In ședința din 
dimineața zilei de 11 februarie 
a celei de a 12-a sesiuni a Co
misiei Economice O.N.U. pentru 
țările Asiei și Extremului 0- 
rient, au continuat discuțiile 
•asupra raportului Comitetului 
pentru industrie și comerț.

P. Silard, observatorul R. P. 
Romîne, a arătat în cuvîntarea 
sa că în ultimii ani relațiile co
merciale externe ale Romîniei 
s-au întărit . datorită creșterii 
neîncetate a economiei națio
nale.

In încheiere el a spus că Ro- 
mînia, care are o experiență 
bogată în domeniul prospecțiu
nilor geologice și al extracției 
de minerale utile, este gata 
să-și împărtășească această ex
periență țărilor Asiei,

în legătură cu schimbul 
de delegații sovieto-americane 

al U. R. S. S.Memoriul Minisferulul Afacerilor Exferne
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

TASS transmite: In legătură 
cu lărgirea schimbului de dele
gații în domeniul culturii, știin
ței și tehnicii între Uniunea 
Sovietică șl Statele Unite ale 
Americii, care s-a conturat 
după conferința de la Geneva 
a șefilor guvernelor celor patru 
puteri, Departamentul de Stat 
al S.U.A. a transmis Ministe
rului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., prin intermediul am
basadei americane de la Mos
cova, un memorandum în care 
sînt expuse principiile care ar 
fi de dorit sa fie respectate cu 
prilejul înfăptuirii unui aseme
nea schimb.

In acest memorandum se ara
tă că guvernul S.U.A. este in
teresat în dezvoltarea schimbu
lui de delegații între Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale 
Americii și că, după părerea 
părții americane, un asemenea 
schimb trebuie să se desfășoare 
pe baza principiului reciproci
tății și în conformitate cu un 
program dinainte elaborat în 
diferitele domenii care prezintă 
interes reciproc. In memoran
dum este cuprinsă printre altele 
propunerea de a elabora un 
program privind schimbul de 
delegații în domeniile medicinei 
și agriculturii, și se exprimă 
dorința de a discuta această 
problemă cu reprezentanții so
vietici de la Washington.

In legătură cu memorandu
mul menționat Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. a 
remis la 3 februarie a.c. amba
sadei Statelor Unite ale Americii 
un memoriu cu următorul con
ținut :

„Ministerul Afacerilor Exter-

ne al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste a studiat cu 
atenție memorandumul din 12 
noiembrie 1955 al Departamen
tului de Stat al Statelor Unite 
ale Americii cu privire la schim
bul de delegații între ' “ " 
și S.U.A.

După cum se știe, 
sovietic s-a pronunțat 
tate rînduri pentru 
schimbului de delegații între 
Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americii. Ministerul 
ia act cu satisfacție de declara
ția Departamentului de Stat că 
guvernul S.U.A. este și el inte
resat în dezvoltarea unui ase
menea schimb.

Guvernul sovietic împărtășește 
părerea guvernului S.U.A. că 
pentru a se obține cel mai mare 
lolos pentru ambele părți, ar fi 
oportun ca în fiecare caz con
cret să se elaboreze un program 
al schimbului de delegații, iar 
cu prilejul efectuării schimbului 
să se respecte principiul reci
procității. Totodată avînd în ve
dere că în practică se pot ivi 
cazuri cînd pregătirea unui sau 
altui schimb să nu necesite timp 
îndelungat, guvernul sovietic 
consideră că este de dorit ca în 
asemenea cazuri formalitățile 
legate de călătoriile delegațiilor 
să se îndeplinească într-un timp 
mai scurt decît se prevede în 
memorandum.

In ce privește problema călă
toriilor individuale ale cetățe
nilor particulari, părerea guver
nului sovietic este că și în acest 
caz rezultatele cele mai favora
bile pot fi obținute dacă aseme
nea călătorii se vor efectua pe 
baza principiului reciprocității 
și fără nici un fel de îngrădiri 
cu caracter discriminatoriu. In

U.R.S.S.

guvernu'l 
în repe- 
lărgirea

această ordine de idei trebuie 
menționată insă procedura ne
cesară obținerii vizelor de in
trare în Statele Unite, care pre
vede luarea amprentelor digi
tale și semnarea unor chestio
nare speciale, ceea ce face im
posibile călătoriile individuale 
ale cetățenilor sovietici în 
S.U.A.

După părerea guvernului so
vietic .lărgirea schimbului de 
delegații în domeniul culturii, 
științei și tehnicii între U.R.S.S. 
și S.U.A., călătoriile cetățenilor 
americani în U.R.S.S. și ale ce
tățenilor sovietici în S.U.A., vor 
contribui într-o măsură consi
derabilă la înțelegerea între po
poarele sovietic și american și 
la îmbunătățirea relațiilor între 
țările noastre. Guvernul sovietic 
își exprimă speranța că la înde
plinirea formalităților necesare 
călătoriilor cetățenilor sovietici 
particulari în S.U.A., guvernul 
Statelor Unite ale Americii va 
respecta de asemenea principiul 
reciprocității și va considera 
posibil să ia măsurile necesare 
pentru modificările procedurii 
de obținere, a vizelor de intrare 
în Statele Unite.

In ce privește 
Departamentului 
S.U.A. cu privire 
unui program de
domeniul medicinii și agricultu
rii,' Ministerul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. consideră la rîn- 
dul său că pregătirea unui a- 
semenea program este de dorit 
și este gata să înceapă trata
tive în această problemă, ca și 
în problema schimbului de 
delegații în domeniul culturii, 
energeticii, alimentației publice 
și în alte domenii“.

propunerea 
de Stat al 
la elaborarea 
schimburi in

Oamenii muncii din Paris resping 
provocările fasciste

PARIS 13. — Corespondentul 
Agerpres transmite: La 11 fe
bruarie, tn ciuda interdicției gu
vernamentale, elemente fasciste 
și de extremă dreaptă care apără 
interesele colonialismului din Al
geria, au organizat pe străzile 
Parisului o manifestație, încer- 
cînd să exercite presiuni asupra 
guvernului Mollet.

Populația Parisului a răspuns 
cu hotărîre acestor provocări fas
ciste. In numeroase arondismen- 
te ale capitalei, membri ai orga
nizațiilor locale comuniste și ai 
organizațiilor socialiste au men
ținut în tot cursul zilei de 11 fe
bruarie o strînsă legătură, gata

de a interveni în comun împotri
va atacurilor fasciștilor. In cel 
de al 5-lea arondisment, sediul or
ganizației socialiste locale, ata
cat de huligani fasciști, a fost 
apărat în comun de comuniști și 
socialiști.

In suburbanele Parisului, pre
cum și în diferite localități din 
întreaga țară, în zilele de 11 și 
12 februarie au avut loc mari 
manifestații populare organizate 
de comitetele de luptă împotriva 
fascismului, comitete grupînd lao
laltă comuniști, socialiști, radicali 
și membri ai sindicatelor.

Referindu-se la manifestațiile 
anti-fasciste care au avut loc în

de

Un puternic reazim
Tn istoria relațiilor sovieto-chi- 

n;ze ziua de 14 februarie a intrat 
ca o dată memorabilă. In aceas
tă zi, cu șasfe ani în urmă, la 
Moscova a fost semnat Tratatul 
de prietenie, alianță și asistență 
mutuală între Uniunea Sovietică 
și R. P. Chineză, țări care — îm
preună — cuprind aproape o tre
ime din omenire.

Prietenia și alianța sovieto-chi- 
ncză — întruchipare vie a prin
cipiilor internaționalismului pro
letar — constituie o forță fără 
egal în istorie, o forță pusă în 
slujba cauzei păcii și securității 
Internaționale.

Tratatul sovleto-chinez încunu
nează o veche și îndelungată 
prietenie între două mari popoare 
ale lumii. Această prietenie s-a 
născut și s-a întărit în lupta re
voluționară a ambelor popoare. 
Lupta consecventă a oamenilor 
muncii din China împotriva ro
biei feudale și imperialiste a gă
sit întotdeauna sprijin și simpa
tie din partea oamenilor sovietici.

Proclamarea Republicii Popu
lare Chineze, rezultat istoric al 
luptei revoluționare a poporului 
chinez, a însemnat începutul unei 
noi ere în viața poporului chinez. 
Chiar din primele zile ale consti
tuirii R. P. Chineze, prietenia cu 
Uniunea Sovietică a început să 
rodească bogat, demohstrînd ma
rea ei însemnătate. Alături de 
Uniunea Sovietică, R. P. Chineză 
este în- fruntea lagărului păcii și 
socialismului și nici o forță din 
lume nu poate rupe solidaritatea 
și prietenia care leagă R. P. Chi
neză de Uniuneă Sovietică și ță
rile de democrație populară.

Rezultatele binefăcătoare ale 
acestei prietenii sînt oglindite în 
succesele însemnate obținute de 
poporul chinez în cei șase ani 
care au trecut de la semnarea 
Tratatului. Șase ani reprezintă 
un timp scurt în istoria unui stat 
atît de vechi ca China. Acești ani 
însă, au devenit anii unor mari 
transformări revoluționare, care 
au fost posibile numai odată cu 
venirea la putere a poporului, o- 
dată cu eliberarea țării de sub 
jugul imperialiștilor străini și al 
reacțiunii interne. China a deve
nit azi un stat puternic și unit, 
care pășește cu fermitate pe dru
mul avîntului multilateral al eco
nomiei și culturii.

Cu bucurie nemărginită au pri
mit oamenii muncii din China 
hotărîrea guvernului sovietic de 
a acorda R. P. Chineze și altor 
țări prietene ajutor tehnic și de 
producție în crearea unor baze 
științifico-experimentale, pentru 
extinderea cercetărilor în dome-

nimea chineză a pornit cu încre
dere pe calea transformării so
cialiste a satului, indicată de co
muniști. In cea de a doua jumă
tate a anului 1955 în agricultura 
Chinei a intervenit o schimbare 
fundamentală. Din cele 110.000.000 
de gospodării țărănești existente 
în țară, pînă la sfîrșitul lui de
cembrie 1955, peste 60T la sută 
— adică peste 70 milioane gospo
dării — au intrat în cooperativele 
agricole. Se prevede că în anul 
1956 poate fi terminată în linii 
mari cooperativizarea semisocia- 
listă a agriculturii și după 
doi ani, în 1958, transformarea ei 
socialistă.

A luat de asemenea un mare 
avînt transformarea socialistă a 
industriei meșteșugărești. Odată 
cu aceasta a intrat într-un nou 
stadiu transformarea socialistă a 
industriei și comerțului capitalist. 
China pășește pe calea industria
lizării. Tn 1955 industria ei a dat 
o producție cu 62 la sută mai 
mare (în expresie valorică) decît 
în 1952. *

Dezvoltarea rapidă a Republi
cii Populare Chineze întărește și 
mai mult prestigiul internațional 
de care se bucură, consolidează 
pozițiile sale de mare putere. 
Pentru popoarele din Asia, Chi
na este simbolul luptei de elibe
rare de sub jugul colonialismu
lui.

Experiența celor șase ani 
au trecut de la semnarea 
tatului, a arătat marea 
vitală a colaborării dintre 
unea Sovietică și R. P. 
neză.

Dușmanii poporului chinez tur
bează de mînie și se agită nepu
tincioși în fața forței mereu cres- 
cînde a statului chinez.

Imperialiștii americani au ră
pit poporului chinez insula Tai- 
van, teritoriu chinez de veacuri, 
menținînd acolo clica venală a 
lui Cian Kai-și, amenințînd sta
tul chinez cu forța. Proble
ma Taivanului e o problemă 
internă a poporului chinez, iar Sta
tele Unite încalcă drepturile R.P. 
Chineze unanim recunoscute 
amesteeîndu-se în afacerile in
terne ale Chinei.

Popoarele lumii condamnă ma
nevrele S.U.A. care împiedică de 
mai mulți ani R. P. Chineză să-și 
ocupe locul cuvenit în O.N.U. 
Este limpede că o asemenea or
ganizație internațională nu poate 
funcționa normal, dacă din ea 
nu fac parte adevărații reprezen
tanți ai poporului chinez — a 
patra parte a omenirii — dacă în 
calitate de „reprezentanți“ ai Chi- 

~_________________ . nei la O.N.U. sînt instalate ma-
niul fizicii nucleare și în folosi- rionetele gomindaniste. Interesele 
rea energiei atomice în scopuri păcii și securității cer stabilirea 
pașnice. ' - □—i—. r> r>

O însemnată victorie a obținut 
țoporul chinez îndeplinind cu suc
ces Cvl de al treilea plan anual 
al cincinalului. După înfăp
tuirea transformărilor revoluțio
nare în agricultură și după lichi- păc 
darea relațiilor feudale țără- lui.

al păcii
Poporul romîn, care este legat 

prin relații de prietenie și cola
borare cu marea Uniune Sovieti
că și cu R. P. Chineză, salută cu 
bucurie întărirea necontenită a 
alianței sovieto-chineze. Poporul 
nostru sprijină din toată inima 
politica fermă de pace și cola
borare internațională dusă de 
Uniunea Sovietică, de R. P. Chi
neză și de toate țările marelui 
lagăr democratic.

C. MACOVEI

întreaga țară și la unitatea 
acțiune care s-a manifestat între 
toate forțele republicane în zilele 
de 11 și 12 februarie, ziarul 
„L’Humanité“ scria la 13 februa
rie : „Aceste două zile vor grăbi 
unirea tuturor forțelor de stînga 
din întreaga țară. Comuniștii, so
cialiștii, radicalii, au în fața lor 
prea multe obiective comune și 
urgente pentru ca să 
întîrzia constituirea 
Popular. Necesitatea 
pașnice a problemei 
lupta pentru apărarea 
lui laic al învățămîntului .dezar
marea, apărarea libertăților de
mocratice — toate acestea repre
zintă obiective în care nu trebuie 
să ne lăsăm dezbinați spre a îi 
învinși, cîtă v.reme contrariul 
este pe deplin posibil. Cei care au 
pus la cale provocările din Al
geria, cei care au atacat ziarul 
„Express“ nu se deosebesc cu 
nimic de cei care au atacat la 11 
februarie pe unul din distribuito
rii ziarului „L’Humanité". In a- 
cest din urmă caz, studenții co
muniști, socialiști, radicali, uniți 
și organizați, le-au dat o replică 
exemplară agresorilor. Furia 
reacțiunii nu poate împiedica 
mersul înainte al lucrurilor. Ziua 
de mîine ne va duce mai de
parte“.

mai poată 
Frontului 
rezolvării 
algeriene, 
caracteru-

care 
Tra
fori ă 
Uni- 
Chi-

neîntîrziată a drepturilor R. P. 
Chineze la O.N.U.

Timpul a arătat că dezvoltarea 
prieteniei șl colaborării dintre 
cele două mari popoare întărește 
considerabil întregul lagăr al 
lăcll, democrației și sociallsmu-

Declarația Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S 
referitoare la măsurile anglo-americane privind 

Orientul Apropiat și Mijlociu
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Declarația comună a președin

telui S.U.A., Eisenhower și pri
mului ministru al Angliei, Eden, 
asupra rezultatelor tratativelor 
anglo-americanedela Washing
ton, care a fost dată publicității 
la 1 februarie a.c. prevede unele 
măsuri comune al căror carac
ter nu este totuși suficient de 
precizat în această declarație. 
Totuși, de pe acum a devenit 
evident că aceste măsuri sepa
rate proiectate în afara O.N.U. 
și fără participarea țărilor din 
Orientul Apropiat și Mijlociu, 
nu pot să nu creeze o primej
die pentru pacea și securitatea 
în Orientul Apropiat și Mijlociu 
și de asemenea nu pot să nu 
încalce independența și suvera
nitatea țărilor din această re
giune, ceea ce este în contradic
ție cu principiile și țelurile Or
ganizației Națiunilor Unite.

In legătură cu aceasta, Mi
nisterul Afacerilor Extenne al 
U.R.S.S. consideră necesar să 
declare următoarele :

Participanții la conferința de 
la Washington susțin că măsu
rile proiectate de ei în ceea ce 
privește țările Orientului Apro
piat și Mijlociu sînt determinate 
de „încordarea în relațiile dintre 
Israel și vecinii săi arabi“. Ei 
încearcă să prezinte lucrurile ca 
și cum declarația tripartită a 
S.U.A., Angliei și Franței din 
25 mai 1950 le-ar da dreptul să 
întreprindă acțiuni samavolnice 
în afara Organizației Națiunilor 
Unite.

Nu este greu de înțeles că re
ferirea la declarația tripartită a 
fost necesară, printre altele, 
pentru a atrage și Franța la 
măsurile menționate.

Nu este pentru prima oară 
cînd se fac încercări de a im
pune țărilor Orientului Apropiat 
și Mijlociu voința anumitor 
cercuri străine, ale căror inte
rese sînt străine aspirațiilor na
ționale ale popoarelor din ță
rile Orientului Apropiat și Mij
lociu. Popoarele acestor țări 
pun în legătură nu fără temei, 
aceste acțiuni ale puterilor oc
cidentale cu încercările mono
polurilor petrolifere de a folosi 
în interesul propriei lor îmbo
gățiri resursele petrolifere ale 
acestei regiuni, fără a ține sea
ma de interesele popoarelor a- 
cestor state.

Nu este de prisos să amintim 
că la ^timpul _său declarația tri-

Angliei și 
apreciată pe 
/ arabe 

de a împărți 
Orientului A-

partită a S.U.A., 
Franței a fost __
bună dreptate ' de țările 
ca o încercare 
de fapt regiunea 
propiat și Mijlociu în sfere de 
influență între anumite puteri 
și ca un atentat la independen
ța și suveranitatea țărilor a- 
rabe.

Tocmai prin aceasta se explică 
faptul că în răspunsul lor co
mun din 21 iunie 1950 la sus
menționata declarație a celor 
trei puteri, Egiptul, Siria, Liba
nul, Arabia Saudită, Yemenul, 
Irakul și Iordania au declarat 
că „nu vor admite nici o acțiu
ne de natură să știrbească su
veranitatea sau independența 
lor“.

încă în nota sa din 28 ianu
arie 1952 adresată guvernelor 
S.U.A., Marii Britanii, Franței 
și Turciei, guvernul sovietic, re
ferindu-se la declarația tripar
tită a S.U.A., Angliei și Fran-

țel, și-a expus poziția față de 
această acțiune a celor trei pu
teri care consideră țările 0- 
rientului Apropiat și Mijlociu 
în primul rînd ca un instrument 
al planurilor lor militare.

Evenimentele ulterioare au 
confirmat faptul că acțiunile 
puterilor occidentale față de ță
rile Orientului Apropiat și Mij
lociu nu au nimic comun nici 
cu interesele naționale ale ță
rilor din această 
nici cu interesele 
neral. Mai mult 
ceste evenimente 
asemenea acțiuni 
contradicție cu interesele păcii 
precum și cu interesele vitale 
ale popoarelor din această re
giune, indisolubil legate de in
teresele tuturor popoarelor iu
bitoare de pace care năzuiesc 
spre micșorarea încordării in
ternaționale, încetarea cursei 
înarmărilor, dezvoltarea încre
derii necesare în relațiile dintre 
state, coexistență pașnică a tu
turor statelor, mari și mici, in
diferent de orînduirea lor so
cială și de stat.

Tocmai în scopul înfăptuirii 
sus-menționatelor planuri mili
tare a fost încheiat faimosul 
pact de la Bagdad denumit pe 
bună dreptate chiar de arabi — 
o închisoare a popoarelor. Se 
știe că în prezent se fac încer
cări de a lărgi acest nou bloc 
agresiv, a cărui înjghebare 
duce la agravarea încordării în 
această regiune și reprezintă o 
primejdie directă pentru securi
tatea și independența națională 
a statelor din Orientul Apro
piat și Mijlociu. De asemenea 
se știe că majoritatea covîrși- 
toare a statelor din această re
giune apun o împotrivire ho- 
tărîtă încercărilor de a le a- 
trage în această grupare mili
tară, de a le lega de mîini și de 
picioare prin obligații militare 
și alte obligații înrobitoare, 
care subminează suveranitatea 
și independența lor. Pentru a 
justifica acțiunile care și-au gă
sit expresie în crearea unui 
nou bloc militar, se încearcă să 
se prezinte lucrurile ca și cum 
nu aceste acțiuni, ci acțiuni ale 
„blocului sovietic" au agravat 
încordarea în această regiune 
și au mărit riscul unui război. 
Insă este tot mai mic numărul 
acelora care sînt gata să dea 
crezare unor afirmații atît de 
absurde, în vădită contradicție 
cu fapte bine cunoscute.

In declarația de la Washing
ton se arată printre altele că 
participanții la conferință do
resc chipurile „reglementarea 
litigiului dintre „Israel și veci
nii săi arabi“. Ar fi bine dacă 
lucrurile ar sta așa. Dar într-un 
asemenea caz de ce se iau aces
te hotărîri fără participarea ță
rilor interesate, în spatele lor. 
Faptele cunoscute dovedesc însă 
că între asemenea declarații și 
anumite acțiuni ale puterilor 
occidentale față de țările Orien
tului Apropiat și Mijlociu, exis
tă o vădită neconcordanță.

In afară de aceasta, în presă 
au apărut în ultima vreme știri 
în care se arată că anumite 
puteri intenționează să-și aducă 
trupe "n regiunea menționată, 
știri care nu au fost dezmin
țite. E de presupus că în legă
tură cu această problemă se 
vor face precizările necesare și 
declarații care să înlăture în
grijorarea firească a țărilor O-

regiune, și 
păcii în ge- 
deçît atît, a- 
au arătat că 
sînt în vădită

rientulul Apropiat șl Mijlociu — 
și nu numai a acestor țări — 
în legătură cu știrile mențio
nate.

Aducerea de trupe pe terito
riul țărilor Orientului Apropiat 
și Mijlociu ar constitui o ac
țiune în vădită contradicție cu 
interesele întăririi păcii, acțiune 
care ar crea un focar de pericu
loase fricțiuni și de încordare 
în regiunea respectivă. Aceasta 
ar îngreuna și mai mult posibi
litatea reglementării probleme
lor litigioase dintre țările aces
tei regiuni.

In declarația din 16 aprilie 
1955 a Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. cu privire 
la securitatea în Orientul Aproj 
piat și Mijlociu, se arăta că 
Uniunea Sovietică nu poate pri
vi cu indiferență situația ce se 
creează în regiunea Orientului 
Apropiat și Mijlociu, deoarece 
aceasta este direct legată de 
securitatea Uniunii Sovietice, 
care spre deosebire de alte a- 
numite puteri, este situată în 
imediată apropiere de această 
regiune. Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. consideră 
necesar să declare încă odată 
că orice acțiuni care duc la 
complicații în regiunea Orien
tului Apropiat și Mijlociu și la 
agravarea încordării în această 
regiune, nu pot să nu formeze 
obiectul îngrijorării legitime a 
guvernului sovietic.

O asemenea acțiune ca adu
cerea de trupe străine pe terito
riul țărilor din Orientul Apro
piat și Mijlociu, fără consimță- 
mîntul statelor interesate și fără 
aprobarea Consiliului de Securi
tate O.N.U. ca organ care 
poartă principala răspundere 
pentru menținerea păcii, ar con
stitui o încălcare grosolană a 
Cartei O.N.U. și a suveranității 
de stat a unei serii întregi de 
țări.

Guvernul sovietic speră că 
poziția sa va găsi înțelegere și 
sprijin deplin din partea tuturor 
statelor iubitoare de pace, in
teresate în menținerea păcii, 
securității și inviolabilității teri
toriilor țărilor din Orientul A- 
propiat și Mijlociu.

In ceea ce îl privește, guver
nul sovietic, credincios princi
piilor politicii sale externe de 
pace, va apăra și pe viitor 
cauza păcii, va apăra liberta
tea. independența și neameste
cul în treburile interne ale țări
lor din Orientul Apropiat și 
Mijlociu și va contribui, împreu
nă cu celelalte state interesate, 
la întărirea securității în a- 
ceastă regiune.

Organizația Națiunilor Unite 
nu poate să treacă cu vederea 
asemenea acțiuni față de țările 
din Orientul Apropiat și Mijlo
ciu, acțiuni care ar putea aduce 
prejudicii independenței lor na
ționale și care ar pune în pri
mejdie menținerea păcii în a- 
ceastă regiune.

Consfătuirea pe tar fi 
a delegajilor 

cooperativelor de credit 
$i economie

Stabătă 11 februarie în sala 
de festivități a Uniunii Centrala 
a Cooperativelor de Consum (Cen. 
trocoop) a avut loc consfătuirea 
pe țară a delegaților cooperative
lor de credit și economie.

Cooperativele de credit și eco
nomie sînt organizații ale țărani
lor muncitori care se constituie pe 
baza liberului consimțămînt și se 
conduc după Statutul lor propriu. 
In cooperativele de credit și eco
nomie, prin subscrierea de părți 
sociale și depunerea economiilor 
spre fructificare, se formează fon« . 
durile necesare acordării de îm
prumuturi pentru țăranii muncitori 
în scopul dezvoltării producției a« 
gricole, cît și pentru procurarea^ 
articolelor de uz gospodăresc«) 
De cooperativele de credit și eco
nomie beneficiază și țăranii colec/ 
tiviști, întovărășiți și asociați pen< 
tru dezvoltarea gospodăriilor per« 
son a le.

Statul nostru democrat-populai* 
sprijină cooperativele de credit ș! 
economie, acordîndu-le credite ief
tine și le ajută să se dezvolte.

Consfătuirea, ]a care au parti
cipat numeroși reprezentanți af 
cooperativelor de credit și econo-' 
mie și ai comitetelor de inițiati-i 
vă a fost organizată în scopul dis« 
cutării bunului mers al cooperații 
velor înființate . și a aportului a- 
cesfora la făurirea unei vieți mai 
bune pentru țărănimea muncii 
toace.

Au luat parte tovarășii Ștefan 
Voitec, ministrul Comerțului Inte« 
rior, Constantin Mateescu, pre
ședintele Centroooop-ului, Manea! 
Mănesou, ministrul Finanțelor.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tov. C. Mateescu.

A luat apoi cuvîntul tov. Anton 
Aiexandrescu, care a prezentat re
feratul asupra rolului cooperati
velor de credit și economie în 
viața satelor noastre.

Tov Dumitru Săracu a prezen
tat apoi proiectul de regulament 
privind atribuțiunile Consiliului 
centru provizoriu și ale consilii
lor regionale provizorii.

La discuții au luat cuvîntul nu
meroși delegați, membri ai coope
rativelor de credit și economie șl 
ai comitetelor de inițiativă.

Participanții la consfătuire au 
adoptat în unanimitate o rezoluția 
prin care : se înființează Consi
liul central provizoriu al coopera
tivelor de credit și economie; sa

MADRID. — Agențiile oc
cidentale de presă anunță că 
la 12 februarie guvernul 
franchist a ordonat închide
rea Universității din Madrid 
pe termen nelimitat. Această 
măsură a fost luată tn urma 
marilor demonstrații studen
țești care au avut loc săptă- 
mtna trecută la Madrid în 
semn de protest împotriva 
încercărilor guvernului fran
chist de a impune cooptarea 
reprezentanților Falangei 
franchiste tn comitetele stu
dențești. După cum s-a anun
țat, tn cadrul ciocnirilor din
tre poliție și studenții care 
demonstrau împotriva „falan- 
giștilor" (membrilor partidu
lui franchist), au fost ră
niți zeci de studenți, iar alții 
au fost arestați și deportați 
In diferite părți ale țării.

La 12 februarie guvernul 
a demis pe decanul Facultă
ții de drept din Madrid. Ma- 
nuel Torres Lopez. Agenția 
Associated Press relatează 
de asemenea că și rectorul 
Universității din Madrid, 
Pedro Lain Entralgo, a fost 
demis din postul său, ur- 
mind ca el să fie înlocuit zi
lele acestea

Corespondentul din Ma
drid al agenției Associated

Press subliniază că guver
nul franchist a anunțat că 
va lua „măsuri drastice“ 
pentru a pune capăt manifes
tațiilor studențești. Cores
pondentul subliniază însă că 
opoziția față de regimul 
franchist „continuă să se ex
tindă tn Spania"t

Tinerii vest-germani 
împotriva reînarmării

DUSSELDORF. — Tn ul
timul timp tribunalele vest- 
germane au pronunțat nume
roase sentințe împotriva ti
nerilor vest-germani care 
s-au pronunțat împotriva re- 
înarmării. Astfel, tribunalul 
din Dortmund a condamnat 
la 15 luni închisoare pe tî- 
năra Elisabeth Gronenberg 
din Bottrop pentru activita- ■ 
tea depusă împotriva remili- 
tarizării Germaniei occiden
tale.

Pentru aceeași „vină“ au 
fost condamnați cinci tineri 
din Duisburg. Unul dintre 
ei în vîrstă de 18 ani a fost 
condamnat la un an închi
soare pentru că a răsplndit 
manifeste în care se cerea 
ramificarea Germaniei pe 
cale pașnică.

Cum a fost ucis tînărul cipriot 
Ialluris

în cîteva rînduri
• După cum transmite agenția France Presse, la 

Cairo a avut loc o demonstrație a studenților iordanieni, 
la care au participat cîteva sute de persoane. De
monstranții au scandat lozinci împotriva pactului de 
la Bagdad.

• Din cei aproape 100.000 de studenți care frecven
tează universitățile din R. F. Germană, 70.000 slnt 
obligați să presteze diferite munci auxiliare pentru a-și 
putea continua studiile. Numai un număr infim de stu
denți — 1.095, obțin burse de stat. Dintre studenți doar 
5% sînt de origine muncitorească. Sumele pe care gu
vernul, laenderele și comunele vest-germane le alocă 
anual pentru tnvățămînt se reduc la suma derizorie de... 
1,5 pfenigi de cap de locuitor.

Un grup de tineri munci tor! francezi manifestează în 
fața Adunării Naționale Fra nceze împotriva reînarmării 
Germaniei occidentale.

NICOSIA. — După cum 
relatează ziarele, populația 
Ciprului protestează vehe
ment împotriva represiunilor 
aplicate de trupele engleze 
elevilor ciprioți, tn urma că
rora a fost ucis tînărul Ial- 
luris, tn vîrstă de 18 ani.

După cum anunță agenția 
France Presse, arhiepiscopul 
din Cipru, Makarios (unul 
din conducătorii mișcării ci- 
prioților care luptă pentru 
obținerea dreptului la auto
determinare), a adresat o 
scrisoare guvernatorului en
glez al Ciprului, în care de
clară că tinărul cipriot Iallu- 
ris a fost ucis cu premedi-

tare șl cere pedepsirea celor 
vinovațl. Makarios arată eă 
.Jalluris mergea pe stradă 
cînd un soldat englez a 
coborlt din mașină șl l-a 
împușcat fără nici un fel de 
avertizare“.

Ziarul „Daily Worker" a 
publicat la 11 februarie de
clarația lui Martin Smith, 
fost caporal tn serviciul me
dical al armatei engleze. în 
declarație se arată că trupele 
engleze, care au fost aduse 
tn Cipru de la baza din zo
na Canalului de Suez, au 
primit ordinul „să tragă 
pentru a lovi mortal“.

MOSCOVA. — La 14 februarie 
se împlinesc șase ani de la sem
narea Tratatului de prietenie, a- 
lianță și asistență mutuală între 
Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Chineză. Cu acest pri
lej, mareșalul Ciu De, vicepre
ședintele Republicii Populare 
Chineze, care se află la Moscova, 
a vorbit îrr fața posturilor de tele
viziune din Moscova.

CAIRO. — La 13 februarie E D. 
Kiselev, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al U.R.S.S. 
în Egipt, a prezentat scrisorile 
de acreditare lui Gamal Abdel 
Naser, președintele Republicii 
Egipt.

MOSCOVA. — La 12 februa
rie N. S. Hrusciov a primit pe 
Dobrivoie Vidici, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Federative 
Iugoslavia, cu care a avut o con
vorbire.

PEKIN. — La 11 februarie, 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Chineze a 
dat publicității un comunicat în 
legătură cu propunerea guver
nului chinez de a se duce tra
tative între guvernele chinez și 
japonez cu privire la normaliza
rea relațiilor dintre cele două 
țări.

PARIS. — La 11 februarie a 
avut loc la Paris o ședință a 
Consiliului de Miniștri, în ca
drul căreia Guy Mollet, a făcut, 
un expozeu cu privire la situa
ția din Algeria. Expunerea pri
mului ministru nu a fost urma
tă de dezbateri.

VARȘOVIA. — Plenara a 5-a 
a Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez 
care s-a ținut la Varșovia a a- 
doptat hotărîrea „Cu privire la 
dezvoltarea agriculturii în anii 
1956—1960 și la sarcinile parti
dului la sate“.

BAGDAD. — După cum a- 
nunță agenția Reuter, ministrul 
Afacerilor Interne al Irakului a 
declarat că guvernul irakian a 
expulzat „din considerente de 
securitate“ 47 de cetățeni pa
lestinieni acuzați că „au desfă
șurat o activitate subversivă și 
comunistă ilegală“.

PRAGA. — Intre 30 ianuarie 
și 11 februarie, au avut loc la 
Praga tratative între delegația 
guvernamentală a Republicii 
Cehoslovace și de delegația gu
vernamentală a Republicii Popu
lare Federative Iugoslavia, în 
problema lărgirii legaturilor eco
nomice dintre cele două țări.

WASHINGTON. — Ministrul 
Apărării al S. U. A. a anunțat 
că viceamiralul Roscoe Good, 
comandant adjunct al operațiu
nilor vamale, a fost numit co
mandant șef al forțelor navale 
americane din Extremul Orient.

aprobă regulamentul privind atri- 
buțiunile Consiliului central pro- 
vizoriu și ale consiliilor regionala 
provizorii; se însărcinează Consi- 
liul central provizoriu pentru or» 
ganizarea consiliilor regionala 
provizorii.

S-a ales apoi Consiliul central 
provizoriu, compus din 19 mem
bri. Președinte a fost ales tov. 
Anton Aiexandrescu

Participanții la consfătuire au 
adoptat apoi o chemare către toți 
țăranii muncitori din țara noastră 
pentru înființarea de noi coopera
tive de credit și economie.

In aplauzele puternice ale celor 
prezenți s-a hotarît trimiterea unei 
telegrame către C.C. al P.M.R. ’ 

(Agerpres) j
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Întîlnirea 
internațională de tenis 
de masă de la Ploești

PLOEȘTI 13 (Agerpres). —• 
(Prin telefon) : Echipa reprezen
tativă feminină de tenis de masă 
a Angliei care ne vizitează țara 
a susținut luni la Ploești ultimul 
joc întîlnind o echipă selecțio
nată feminină a tineretului din 
R.P.R. Evoluția jucătoarelor en
gleze a stârnit un mare interes 
în rîndul amatorilor de sport 
ploeșteni, care au populat pînă 
la refuz sala stadionului Fla
căra. Victoria a revenit cu 
scorul de 5—1 echipei Angliei, 
după o serie de jocuri spectacu
loase de un apreciabil nivel teh
nic.

In cel mai important meci Ella 
Zellep a reușit din nou s-o în
vingă cu scorul de 2—0 pe Diana 
Rowe. Deși lipsite de experiența 
concursurilor internaționale tine
rele noastre reprezentante Maria 
Golopența și Irma Maghiari s-au 
comportat remarcabil, dovedind 
frumoase calități.

Iată rezultatele tehnice înre
gistrate: R. Rowe—M. Golopența 
2—0; E. Zeller—D. Rowe 2—0 ; 
R. Rowe—I. Maghiari 2—0; D, 
Rowe—M. Golopența 2—1 : R. 
Rowe—E. Zeller 2—1; D. Rowe—- 
I. Maghiari 2—1.
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Spectacolele de azi
CINEMATOGRAFE: Patria,

V. Alecsandri, înfrățirea între 
popoare, Elena Pavel, 1 Mai, Li
bertății: Vagabondul, (seria II) ; 
Magheru: Poemul pedagogic; 
Filimon Sîrbu, I. C. Frimu, Al. 
Popov: Tata, mama, bona... și 
eu; Republica, București, Gh. 
Doja, 8 Martie: Aii Baba și cei 
40 de hoți; complectare: N. Gri- 
gorescu ; Maxim Gorki: Pagini 
din lupta partidului și Pămîntul 
va înflori ; Central, Popular : Rio 
Escondido ; Victoria : Tăunul; 
Lumina : Insula fără nume ; Tim
puri Noi: Festivalul Tineretului 
de la Varșovia; Vînătorii de 
tigri; Tineretului: Dragostea 
unei femei; Grivița : Spectacol 
de varietăți; Vasile Roaită : Ti
nerețe zbuciumată ; Cultural: 
Romeo și Julietta ; Unirea : Fes
tivalul Tineretului de la Varșo
via și Concursul internațional de 
motocros 1955; C. David : Anna 
Zaccheo; Donca Simo : Cei 5 din 
str. Barska; Al. Sahia : Pentru 
14 vieți; Flacăra: Cîntec despre 
om ; T. Vladimirescu, 23 August: 
Pe baricadă ; Arta : Stele pe aripi; 
Munca: Poveste neterminată; 
Carpați: Stele vesele; Miorița: 
Jan Huss; Moșilor, Volga: Vînă- 
toarea de crabi; Iile Pintiiie: Ei 
au cobortt din munți; M. Eml- 
nescu : Giuseppe Verdij
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