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încheierea lucrărilor Congresului 
al XX-lea al P. C. U. S.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 25 februarie 
au luat sfîrșit lucrările Congre
sului al XX-lea al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

In ședința de închidere, Con- 
gr.esul a aprobat în unanimitate 
Directivele cu privire la cel de-al 
6-lea plan cincinal de dezvoltare 
a economiei naționale a U.R.S.S. 
pe anii 1956— 1960.

Congresul a ascultat comuni
carea președintelui Comisiei de 
validare, tov. E. I. Gromov, asu
pra rezultatelor alegerii organe
lor centrale ale partidului. De
legații au primit cu aplauze pre
lungite comunicarea că organele 
centrale ale partidului au fost 
piese în unanimitate.

In numele Prezidiului, tov. N.

S. Hrușciov a prezentat spre e- 
xaminare Congresului un proiect 
de hotărîre cu privire la pregă
tirea noului program al partidu
lui. Congresul a adoptat în una
nimitate această hotărîre.

Luînd cuvîntul, tov. N. S. 
Hrușciov, care prezida ședința, 
a arătat că ordinea de zi 
a Congresului al XX-lea al 
Partidului Comunist al Uniu

nii Sovietice a fost epuizată 
și a declarat Congresul închis. 
Delegații la Congres s-au ridicat 
în picioare și au intonat cu mare 
însuflețire imnul partidului „In
ternaționala“. In sală au izbucnit 
ovații furtunoase și aclamații re
petate : „Trăiască Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice!“.

„Trăiască Comitetul Central 
leninist". „Trăiască leninismul!".

HOTĂRÎREA CONGRESULUI AL XX-lea AL P. C. U. S. 
eu privire la pregătirea noului program 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
(adoptată în unanimitate

Congresul al XX-lea al P.C.U.S. însărcinează Comitetul Cen
tral să elaboreze proiectul de program al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, pornind de la tezele fundamentale ale teoriei 
marxist-leniniste care se dezvoltă in mod creator pe baza expe
rienței istorice a partidului nostru, a experienței partidelor fră
țești din țările socialiste, a experienței și realizărilor întregii miș
cări comuniste și muncitorești internaționale, ținînd seama tot-

la 25 februarie 1956)
odată de planul de perspectivă, în curs de pregătire, al construc
ției comuniste, de dezvoltarea economiei și culturii Uniunii So
vietice.

Congresul însărcinează Comitetul Central să publice proiectul 
de program al Partidului din timp, Înaintea Congresului al XXI- 
lea al P.C.U.S., pentru ca el să fie discutat pe scară largă.

Componenta Comitetului Central al Partidului Comunist
al Uniunii Sovietice ales de Congresul al XX-lea al partidului

MOSCOVA 25 (Agerpres). - 29. Goriacev F. S. 64. Kuusinen O. V. 99. Ponomariov B. N.
TASS transmite componența mem 30. Grijin 1. T. 65. Kuznefov V. V. 100. Pospelov P. N.
brilor Comitetului Central al 31. Grijin V. V. 66. Laptev N. V. 101. Prokofiev V. A.
Partidului Comunist al Uniunii 32. Gromiko A. A. 67. Larionov A. N. 102. Puzanov A. M.
Sovietice ales de Congresul al 33. Hrunicev M. V. 68. Latunov I. S. 103. Raghimov S. G.
XX-lea al partidului: 34. Hrujciov N. S. 69. Lebedev I. K. 104. Razzakov I. R.

35. Hvorostuhin A. I. 70. Lubennikov L. I. 105. Rumianțev A. M.
1. Alferov P. N. 36. Iakovlev I. D. 71. Malenkov G. M. 106. Saburov M. Z.
2. Andreev A. A. 37. lasnov M. A. 72. Malinovski R. I. 107. Serdiuc Z. T.
3. Aristov A. B. 38. Ignatiev S. D. 73. Malijev V. A. 108. Serov I. A.
4. Avhimovici N. E. 39. Ignatov N. F. 74. Marcenko I. T. 109. Snecikus A. I.
5. Babaev S. 40. Ignatov N. G. 75. Markov V. S. 110. Sokolovski V. D.
6. Baibakov N. K. 41. Iudin P. F. 76. Mafkevici V. V. Ill- Stahurski M. M.
7. Beliaev N. I. 42. Jegalin I. K. 77. Mazurov K. T. 112. Struev A. I.
8. Benediktov I. A. 43. Jukov G. K. 78. Mihailov N. A. 113. Suslov M. A.
9. Beșcev B. P. 44. Kabanov I. G. 79. Mjavanadze V. P. 114. Suslov V. M.

10. Bobrovnikov N. I. 45. Kaganovici L. M. 80. Mikoian A. I. 115. Șelepin A. N.
11. Boițov I. P. 46. Kalcenko N. T. 81. Mitin M. B. 116. Șepilov D. T.
12. Brejnev D. D. 47. Kalnberzin I. E. 82. Molotov V. M. 117. Șkolnikov A. M.
13. Brejnev L. I. 48. Kapitonov I. V. 83. Moskalenko K. S. 118. Ștîkov T. F.
14. Bulganin N. A. 49. Kebin I. G. 84. Moskvin V. A. 119. Șvernik N. M.
15. Cernișev V. E. 50. Kiricenko A. I. 85. Muhitdinov N. A. 120, Tevosian 1. F.
16. Danialov A. D. 51. Kirilenko A. P. 86. Muratov Z. 1. 121. Tihomirov S. M.
17. Dementiev P. V. 52. Kiselev N. V. 87. Mustafaev I. D. 122. Titov F. E.

- 18. Denisov G. A. 53. Klimenko V. K. 88. Nasriddinova I. S. 123. Titov V. N.
19. Deriughin B. I. 54. Kobelev B. N. 89. Organov N. N. 124. Tovmasian S. A.
20. Djavahișvili G. D. 55. Kolufcinski E. P. 90. Pankratova A. M. 125. Ustinov D. F.
21. Doronin P. I. 56. Konev 1. S. 91. Patolicev N. S. 126. Vannikov B. L.
22. Dudorov N. P. 57. Korneiciuk A. E. 92. Pegov N. M. 127. Vasilevski A. M.
23. Eniutin G. V. 58. Korotcenko D. S. 93. Pervuhin M. G. 128. Volkov A. P.
24. Efremov L. N. 59. Kosighin A. N. 94. Petuhov K. D. 129. Voronov G. I.
25. Efremov M. T. 60. Kovrighina M. D. 95. Pisin K. G. 130. Voroșilov K. E.
26. Furțeva E. A. 61. Kozlov F. R. 96. Podgornli N. V. 131. Zademidko A. N.
27. Gaevoi A. I. 62. Kucerenko V. A. 97. Polianski D. S. 132. Zaveniaghin A. P.
28. Gafurov B. 63. Kunaev D. A. 98. Ponomarenko P. K. 133. Zverev A. G.
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27. Gri?ko G. E.

58. Lihadov I. A.
59. Likova L. P.

90. Rudakov A. P.
91. Rudenko R. A.

Supleanți ai Comitetului Central 28. Gromov E. I. 60. Lobanov B. P. 92. Rudi G. I.
ai Partidului Comunist al Uniunii 29. Gureev N. M. 61. Loghinov S. P. 93. Semiceastnii V. E
Sovietice aleși de Congresul al 30. Hahalov A. U. 62. Lomako P. F. 94. Senin I. S.
XX-lea al partidului: 31. Isliukov S. M.

32. Ijkov A. A.
63. Lucinski A. A.
64. Lunev K. F.

95. Siniagovski P. E.
96. Sizov G. F.

1. Andreeva N. N. 33. Iudin P. A. 65. Maksarev I. E. 97. Skidanenko I. T.
2. Bagramian I. H. 34. lurkin T. A. 66. Malik 1. A. 98. Skulkov I. P.
3. Biriuzov S. S. 35. Iva$cenko O. I. 67. Melnikov L. G. 99. Smirnov N. I.
4. Borisov S. Z. 36. Javoronkov V. G. 68. Melnikov R. E. 100. Sokolov T. I.
5. Bubnovski N. D. 37. Jurin N. 1. 69. Men$ikov M. A. 101. Soloviov L. N.
6. Budionii S. M. 38. Jigariov P. F. 70. Milarjcikov V. P. 102. Stepanov S. A.
7. Butuzov S. M. 39. Jimerin D. G. 71. Miurisep A. A. 103. Strokin N. I.
8. Ceplakov P. F. 40. Jukov K. P. 72. Naidek L. I. 104. Surganov F. A.
9. Ciubinidze M. D. 41. Kalmikov V. D. 73. Nedelin M. I. 105. Surkov A. A.

10. Cluikov V. M. 42. Kanunnikov M. 1. 74. Nefedova O. I. 106. $a?kov Z. A.
11. Ciuraev V. M. 43. Karasev V. I. 75. Nikitin P. V. 107. §eremetiev A. G.
12. Dîgai N. A. 44. Kazanej 1. P. 76. Nosenko 1. I. 108. Sumauskas M. I.
13. Eliutin V. P. 45. Klimov A. P. 77. Orlov G. M. 109. Tarasov M. P.
14. Epișev A. A. 46. Komarov P. T. 78. Orlovski K. P. 110. Ta?enev J. A.
15. Eremenko A. I. 47. Komiahov V. G. 79. Ostrovijianov K. V. 111. Timojenko S. K.

■ 16. Evseenko M. A. 48, Konstantinov F. V. 80. Palefkis I. I. 112. Toka S. K.
17. Fadeev A. A. 49. Kornief L. R. 81. Pavlov D. V. 113. Trofimov A. S.
18. Firiubin N. P. 50. Kosov V. V. 82. Pceliakov A. P. 114. Tumanova Z. P.
19. Florentiev *L. 1. 51. Kostousov A. I. 83. Petuhov A. U. 115. Tur 1. D.
20. Ganenko I. P. 52. Koval K. 1. 84. Pilipej S. M. 116. Voronov F. D.
21. Glebovski G. N. 53. Kozlov A. 1. 85. Popova N. V. 117. Zakurdaev V. I.
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6. Boikova A. P. 23. Kirillin V. A.
7. Cerednicenko E. T. 24. Kocetov V. A.
8. Doroșenko P. E. 25. Kosiacenko G. P.

( 9. Dubkovetkl F. 1. 26. Kulatov T.
10. Gorkin Ă. F. 27. Kuzmin I. N.
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30 Lazurenko M. K. 47. Polikarpov D. A.
31. Lufianov V. V. 48 Prokkonen P. S.
32. Malin V. N. 49. Prokofiev A. A.
33. Malinin M. S. 50. Promislov V. F.
34. Merefkov K. A. 51 Pușkin G. M.
35. Mironova Z. V. 52. Rojanciuk N. M.
36. Moskatov P. G. 53. Satiukov P. A.
37. Moskovski V. P. 54. Semionov V. S.
38. Muravieva N. A. 55. Simonov K. M.
39. Orlov M. A. 56. Spiridonov A. M.
40. Osipov G. I. 57. Suetin M. S.
41. Ososkov V. I. 58. Șcerbițki V. V.
42. Ovezov B. 59. Șikin 1. V.
43. Ozolin K. M. 60. Uldjabaev T.
44. Palgunov N. G. 61. Vinogradov S. A.
45. Paniu?kln A. S. 62. Vorobiev G. 1.
46. Podzerko V. A. 63. Zimianin M. V.
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PE CE STRADA 
LOCUIȚI ?

La un centru de afișare a 
listelor de alegători

Nici nu deschizi 
și auzi întrebat:

— D-voastră pe 
cuiți ?

Apoi repede ți 
una din mese un dosar în 
fără greutate îți găsești strada, 
numele și locul unde vei vota.

bine ușa și te

ce stradă io-

se dă de pe 
care

cu asta, după ce pui dosarul 
loc, poți pleca. Totuși, parcă 
mai rărnîne puțin să te uiți 
jur, să vezi cu cîtă repeziciu- 
sint serviți cei ce vin, ce at-

Și 
la 
ai 
în 
ne 
mosferă de sărbătoare inspiră în
căperea destul de mică, în care 
se găsește centrul nr. 1 de afi
șare a listelor de alegători de pe 
Calea Rahovei nr. 40.

Pereții sînt acoperîți cu o pînză 
roșie pe care sînt așezate afișe 
care indică locul circumscripțiilor 
electorale și diferite lozinci cu 
privire la alegeri.

Pe masă privirea întîlnește do
sare. Și nu s‘nt dosare ca oricare 
altele... Pe fiecare este scrisă una 
din străzile raionului N. Bălcescu. 
Sînt peste 90 de asemenea do
sare.

La acest centru vei întîlni ce
tățeni de pe străzile Antim, Jus
tiției, B-dul Coșbuc, Bibescu Vodă 
etc. De aceea, pentru a se lu
cra mai repede, centrul este de
servit de un număr de tineri Ca 
tovarășii Minea Ion, Călinescu 
Matei, Niculescu Ioana etc. Iar 
atunci cînd vin alegători într-un 
număr mare nu-i nevoie să aș
tepte pînă le vine rîndul. Dosa
rele sînt bătute în mai multe e- 
xemplare și pot fi lesne consul
tate.

încă din timp s-a luat legătura 
cu președinții comitetelor de 
stradă — ca de exemplu tova
rășii Blaga Petre, de pe B-dul 
Coșbuc, Constantin Cornelia de 
pe Aleea Titus. Căciulă Olimp, 
de pe strada Prof. Murgoci și 
alții — treeîndu-se corect toți 
cetățenii și circumscripțiile unde 
vor vota. In cazul c'nd un ce
tățean nu-și găsește numele prin
tre ceilalți de pe strada sa, în 
termen de cel mult trei zile îi 
este rezolvată situația.
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Dacă treci pe Calea Griviței, între stațiile de tramvai 
Basarab și Stoica Ludescu, dai de casa alegătorului nr. 
1. In acest loc se afla clădirea In care sub conducerea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, s-au pregătit is
toricele lupte din 1933 ale muncitorilor ceferiști.

Azi, aici se găsește casa de cultură „Ștefan Gheor- 
ghiu“. Cetățenii din circumscripțiile electorale raionale 
nr. 28 și 30 au amenajat în această clădire casa ale
gătorului nr. 1.

Vrednice de laudă sînt acțiunile ce se desfășoară aci 
zi de zi. E deajuns să amintim numai cîteva din ele: 
convorbiri cu tinerii care vor 
șezători cu femeile pe tema 
azi”, prezentarea piesei lui I. 
pierdută", pentru a demasca 
gerile în trecut etc.

vota pentru prima oară, 
„Mama și copilul ieri și 
L. Caragiale „O scrisoare 
felul cum se făceau ale-

Foto: D. F. DUMITRU
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Răsfoind listele de 
alegători
DESPM REAL/ZÂR/

2.400 de întîlniri 
ale candidaților F. D. P. 

cu alegătorii 
din regiunea Bacău

Pînă zilele trecute, în regiunea 
Bacău au avut loc aproape 2.400 
de întîlniri ale candidaților F.D.P. 
cu alegătorii lor, la care au parti
cipat peste 64.000 de cetățeni In 
aceste întîlniri candidații și ale
gătorii au discutat cele mai ur
gente probleme ridicate de buna 
gospodărire a orașelor și satelor 
regiunii.

Alegătorii din circumscripția e- 
lectorală regională nr. 1 Bacău 
s-au întîlnit cu candidatul F.D.P. 
Dumitru Berezițchi, membru al 
C.C. al P.M.R., prim secretar al 
Comitetului regional Bacău al 
P.M.R. In cadrul întîlnirii, alegă
torii au propus, printre altele, can
didatului extinderea rețelei de ra- 
dioficare, luarea unor măsuri pen
tru înfrumusețarea străzilor, în
ființarea unui nou „Aprozar" în 
cartier și amenajarea unui parc.

La întîlnirile dintre 
și alegători care 
numeroși țărani 
propus înființarea 
rășiri agricole. In
rilor venite din rîndul țăranilor 
muncitori, în comuna Urecheni din 
raionul Adjud a luat ființă înto
vărășirea agricolă „16 Februarie" 
în care au intrat 16 familii.

candidați 
au loc la sate, 

muncitori au 
de noi întovă- 
urma propune-

Propunerile cetățenilor
> Z~A upă ce își termină cuvin- 
’ L-/ tovarășa Constanța 
Nicolae, muncitoare fruntașă la 
fabrica de țigarete, se așeză pe 
scaun. Foarte mulți dintre cei 
prezenți o cunoșteau de ani de 
zile. La ultimele alegeri ea a 
fost aleasă deputată tn circum
scripția electorală nr. 114 din 
cartierul Grozăvești.

Alegătorii nu s-au înșelat a- 
iunci cînd au votat-o. In scurt 
timp, cu ajutorul ei, au înfiin
țat in cartier o piață, un maga
zin „Ferometal“, un centru de 
lapte, un chioșc farmaceutic, 
iar pe strada Miorița — unde 
ploile formau bălți și noroaie 
— s-au făcut patru guri de ca
nal. Cind alegătorii au mai a- 
vut o consfătuire cu deputata 
lor, au hotărit ca prin muncă 
voluntară să amenajeze noi 
străzi, pe acolo unde nu erau 
decît poteci. Astfel, au apărut 
'străzile Drajna, intrarea Mio
rița, Tîrgului și Bîrsan. Cu 
sprijinul sfatului popular și al 
fabricii de țigarete București, 
deputata a organizat transpor
tarea a 11 camioane cu moloz 
și cărămidă pentru a transfor
ma băltoacele în străzi amena
jate cu grijă.

Consultîndu-se cu comitetele 
de stradă, ea a mai reușit să 
antreneze la cititul cărților de 
la bibliotecile populare, 40 de 
cetățeni dintre cei ce au învă
țat taina slovelor abia de puțină 
vreme. Totodată s-a interesat 
ca ultimii 9 ânalfabeți din cir
cumscripția 114 să învețe și ei 
carte. Cetățenii aceștia știu a- 
cum să citească și-și amintesc 
cu respect de tovarășa Constan
ța Nicolae.

Oamenii sînt tn stare de 
multe. Un deal se ridica stin
gheritor între cartierul Groză
vești și Cotroceni. Muncitorii 
de la „Clement Gottwald", F. C. 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ și „Se
mănătoarea“, care locuiau pe 
Giulești, Crîngași și Grozăvești, 
trebuiau dimineața și seara să 
urce și să coboare acest deal, 
lucru destul de obositor.

In colaborare cu alți depu- 
tați, Constanța Nicolae a antre
nat la muncă voluntară mii de 
cetățeni. Azi, tn locul dealului 
noroios — care a fost tăiat 
linie dreaptă — se întinde 
bulevard pe care ți-e drag 
umbli. Cetățenii sînt mîndri 
înfăptuirile lor și de cei ce l-au 
condus spre ele...

in 
un 
să 
de

înfăptuiri pe întinsul Patriei
Se înfrumusețează orașul Focșani
GALAȚI (de la corespondentul nostru).
In ultimii ani, sfatul popular al orașului Foc

șani a acordat o atenție deosebită executării lucră
rilor edilitare pentru înfrumusețarea orașului. Cu 
sprijinul deputaților, anul trecut au fost refăcute 
o serie de străzi și s-au construit unele clădiri prin 
muncă voluntară. Au fost pavate suprafețe totali- 
zînd 21.000 metri patrați de străzi și peste 2.000 
metri patrați de trotuar.

Prin pavarea străzilor Ștefan Gheorghiu, Lon- 
ginescu, Dogăriei și altele, au fost înlăturate băl
toacele ce se formau toamna și primăvara în urma 
ploilor sau a topirii zăpezii.

Au fost terminate lucrările unei conducte de 
apă în lungime de 10 km., două bazine de captare, 
precum și un canal colector de peste 1500 metri. 
La extinderea rețelei de apă în cartierul Vîlcele, 
precum și a rețelei electrice cu încă 10 km., depu
tății sfatului popular au mobilizat sute de cetă
țeni, care prin muncă voluntară au contribuit la 
efectuarea acestor lucrări.

In acest an vor fi începute noi lucrări care vor 
contribui la înfrumusețarea orașului Focșani. Va 
începe construcția unui mare spital veterinar, este 
terminat proiectul construcției unei școli de 10 ani 
și a unui cinematograf cu 800 de locuri.

Pentru îmbunătățirea transportului în comun va 
lua ființă prima linie de autobus din oraș.

Cifre și fapte despre viața nouă 
a minorităților naționale

Locuitorii regiunii Timișoara fac intense pregă
tiri în vederea alegerilor. Cu prilejul întîlnirilor 
cu candidații pe care i-au propus, oamenii muncii 
fac bilanțul succeselor politicii naționale a regimu
lui democrat-popular tn această regiune.

In timp ce în anii regimului burghezo-moșieresc 
școlile In limbile minorităților naționale erau a- 
proape inexistente, astăzi în peste 350 de școli, 
din cele 778 școli elementare din regiunea Timi
șoara, se predă în 11 limbi diferite. Astfel, limba 
maternă maghiară se predă în 150 de școli, limbaj 
germană în 131, limba sîrbă în peste 52 de școli.. 
In institutele de învă(ămînt superior învață mii de 
studenți, fii ai oamenilor muncii aparținînd mi
norităților naționale. De asemenea, în anii regimu-i 
lui de democrație populară în regiunea Timișoara 
s-a dezvoltat o bogată activitate culturală în lim
bile minorităților naționale.

In cadrul cluburilor, căminelor culturale, colțu
rilor roșii activează 21 de coruri germane și sîr- 
bești.105 echipe de teatru în limba germană, ma
ghiară. sîrbă și a altor minorități naționale, 36 de 
orchestre, ansamblul sîrbesc de stat de cîntece și 
dansuri, ansamblul german al combinatului meta
lurgic din Reșița și alte formațiuni artistice Bine
cunoscută în regiune este activitatea celor 16 or
chestre sîrbești de tamburașl. Pe lingă teatrul de 
stat din Timișoara frunc(ionează secții teatrale în 
limbile germană și maghiară.

In comunele Cralevăț, C.hecea ca și în alte așe
zări s-au ridicat școli și cămine culturale, la a 
căror construcție au contribuit atît romînii cît și 
sîrbii, croații, germanii și maghiarii.

In sfaturile populare din regiunea Timișoara ac
tivează peste 1.400 de deputa(i aleși din rîndul mi
norităților naționale.

O rodnică activitate desfășoară femeile din rîn
dul minorităților naționale. Alături de rornînce, din 
comisiile de femei de pe lîngă sfaturile populare 
fac parte reprezentante ale tuturor minorităților 
naționale. Acum, în perioada premergătoare alege
rilor au fost propuși drept candidați ai Frontului 
Democrației Populare cei mai activi muncitori, ță
rani muncitori șl intelectuali din rîndul populației 
romîne șl a minorităților naționale.

A cestea stnt cîteva fapte.', 
** Și pentru că faptele-S: 

grăitoare, cetățenii au' 
propus-o din nou candidată. De', 
data aceasta însă, în circum-< 
scripția electorală nr. 110. Acum' 
cetățenii s-au întîlnit cu ea și', 
discută despre sarcinile de viitor.: 

Clubul fabricii de țigarete' 
București e înțesat de lume.', 
Sint oameni de pe străzile: 
Ecaterina Varga, Ing. Pascal1 
Cristian, Gh. Doja, Lt. Dănescu.1, 

Din fundul sălii se ridică lin: 
muncitor. E zidarul Gheorghe' 
Marin de la fabrica de țigarete.', 
El arată că pe strada Ing.: 
Pascal Cristian circulă multe' 
căruțe și camioane. Din aceasta 
pricină pe alocuri s-au format: 
gropi. Propune de aceea ca prin 
muncă voluntară să se treacă, 
la pavarea și reamenajarea ei, 
asigurlnd pe cei prezenți că 
din partea sa se va primi tot', 
sprijinul.

Candidata notează propune-' 
rea într-un caiet cu 
roșii.

Nicolae Diaconu a 
faptul că pe strada sa 
instalat încă contoare 
și cetățenilor le vine greu i ” 
achite taxele, neșliind cine 
cît are de plătit. De asemenea, 
el a mai propus ca în cartier să 
se instaleze un telefon public,, 
fiind foarte necesar.

— Multe lucruri s-au înfăp
tuit tn circumscripția noastră 
electorală — a arătat mecani-, 
cui Anton Spătaru. Totuși tn 
afară de cele propuse eu mai, 
adaug ceva: cred că e necesar, 
să ia ființă un chioșc de pline...' 

Candidata și-a notat și

scoarțe),

sezisat << 
nu s-aux 
de apăl< 

sây

Candidata și-a 
ceastă propunere.

Intr-un viitor 
plat propunerile 
zale tn practică.

ION TEOHARIDE

foarte apro- 
vor fi reali-

Spital nou 
la Pietrosu

BACAU 
nostru).— 
nești, pe Valea Modîrzăului, la 
Pietrosu s a terminat de curînd 
construcția clădirii unui nou spH 
tal. El este pus la dispoziția 
muncitorilor petroliști precum șl 
a familiilor aceslora.

Avînd o capacitate de 70 pa< 
turi, spitalul este înzestrat cu 
utilaj modern pentru secțiile chi< 
rurgie, obstretlcă, ginecologie șl 
boli interne. Incepînd de la 1 fes 
bruarie, spitalul a fost dat în 
folosință, îmbunătățindu-se astfel 
simțitor asistența medicală a 
muncitorilor petroliști din această 
regiune a țării,

(de la corespondentul 
Nu departe de Moi-



Utemiștii și-au spus, cuvîntul
De la ultima adunare generală 

de dare de seamă și alegeri a 
trecut un an. Utemiștii de la uzi
nele „Chimica 10“ din București 
s-au întrunit din nou pentru a 
analiza activitatea vechiului co
mitet și a-și alege noul organ de 
conducere. De data aceasta, însă, 
numărul utemiștilor aflați în a- 
dunare era mult mai mare.

„Numărul utemiștilor din orga
nizația noastră de bază — arăta 
darea de seamă — a crescut în 
această perioadă de aproape două 
ori... A crescut de asemenea și 
numărul tinerilor fruntași, inova
tori și raționalizatori. Aceasta ne 
permite să raportăm partidului că 
în ceea ce privește contribuția 
noastră la înfăptuirea planultii de 
producție — am obținut succese 
însemnate...“

Adunarea a constatat că 72 de 
utetniști din totalul de 95, sînt 
antrenați în întrecerea socialistă 
iar mulți dintre ei au fost decla
rați fruntași. Iat-o pe Filofteia 
Ion. Gînd a venit în fabrică ha
bar n-avea ce este o presă sau 
o mașină de sudat obiecte confec
ționate din vinilin. Nici măcar 
ce-1 vinilinul nu știa. „Avea însă 
o voință de fier“—au spus partici- 
panții la adunare. Greutățile n-au 
înspăimîntat-o. Au ajutat-o co
muniștii, comitetul U.T.M și ast
fel și-a jnsușit meseria. Astăzi 
e responsabila primei brigăzi de 
tineret „Olga Bancic“ și își de
pășește regulat sarcinile de plan 
cu 80--87 la sută. Iar în între
cerea individuală, Filofteia are 
depășiri de plan pînă la aproape 
100 la sută.

Mihai Nicolae este responsa
bilul uheî alte brigăzi de tineret, 
întors nu de mult din armată, s-a 
gmdit cum să-și organizeze mai 
bine munca. A Stat, de vorbă cu 
tovarășul Gheorghe Nicolae, se
cretarul organizației de partid, cu 
Constantin Croitoru, secretarul 
organizației de baza U.T.M. și cu 
alți muncitori înaintați și aceștia 
l-au sfătuit să se apropie de ti
nerii pe care-i conduce, să-i ajute 
în mod concret, la mașină, să 
discute cu ei asupra fiecărei piese, 
cum a fost executată și ce trebuie 
făcut pentru îmbunătățirea cali
tății piețelor. „In felul acesta — 
îi spunea tov. Nicolae — vei 
reuși să crești băieți buni, capa
bili, de care să fim mîndri. Și 
încă un lucru, nu vorbi de sus 
cu oamenii, fii mai modest (asta îi 
cam lipsea Iui Mihai înainte) și 
ține cont și de părerile tinerilor 
din brigadă..“ Mihai Nicolae și-a 
însușit sfaturile tovarășilor Cu 
mai multă experiență dccît el și, 
în scurt timp, cu ajutorul șefului 
său de atelier, comunistul Ilie 
Cărciumărescu, a reușit să ridice 
brigada la rangul de brigadă 
fruntașă. Din rîndurile ei au ieșit 
fruntași, inovatori, raționalizatori. 
Rectificatorul Vasile Ion, de pil
dă, depășește regulat norma cu 
140—150 la sută. Andrei Como- 
reanu a făcut o inovație — o ma
triță pentru segmenți cu care se 
pot face două operații deodată. El 
reușește astfel să-și depășească 
sarcina de plan cu 230 la sută. 
Constantin Anghel este de ase
menea inovator. El a făcut un dis
pozitiv pentru strîngerea matri
țelor în bormașină. Cu ajutorul 
acestei inovații perforarea pieselor 
e mult ușurată și posibilitatea ac
cidentelor înlăturată. Iată ce oa
meni au crescut sub ochii utemis-

Adunările de dări 
de seamă și alegeri ale 
organelor conducătoare 

U. T. M.

tului Mihai Nicolae. Datorită dra
gostei sale față de muncă, a ex
perienței căpătate și a grijii pen
tru pregătirea profesională a ti
nerilor din brigada sa, Mihai Ni
colae este apreciat de către comu
niști, iar comitetul U.T.M îl in
vită mai întotdeauna la ședințele 
unde se discută probleme legate 
de activitatea tinerilor în produc
ție. Părerile sale sînt considerate 
de către membrii comitetului cu 
adevărat prețioase.

Darea de seamă a evidențiat 
activitatea multor utemiști și ti
neri și a organizației de bază 
U.T.M. în general. Dar pentru 
faptul că ea a scos în evidență 
numai succesele, fără a face o 
analiză temeinică a lipsurilor care 
persistă încă în procesul de orga
nizare a muncii tinerilor și în 
educarea prin muncă a acestora, 
utemiștii au criticat cu asprime 
oe membrii comitetului, spunîn- 
du-le că „s-au culcat pe laurii 
victoriei".

La uzinele „Chimica 10" sînt 
într-adevăr mulți fruntași tineri. 
Și, de bună seamă, la creșterea 
acestora și au adus contribuția și 
membrii comitetului U.T.M. pe 
uzină — prin Organizarea de con
sfătuiri, prin prelucrarea de con
ferințe în adunări generale, prin 
analizarea în ședințele de comitet 
a metodelor bune sau mai puțin 
bune ale unor utemiști, sau prin 
sancționarea statutară a indisci- 
plinaților Dar aceasta încă nu e 
lotul. In domeniul producției, co
mitetul U.T.M. trebuia să tindă 
spre ridicarea calității muncii 
fiecărui utemist și tînăr din uzină. 
Și tocmai aceasta n-a făcut-o. S-a 
ocupat în mod deosebit de An
drei Comoreanu, Constantin An- 
ghelache — inovatori, de Vasile 
Ion, Filofteia Ion și de alți frun
tași, dar mai puțin s-a îngrijit de 
sprijinirea celorlalți tineri care 
n-au ajuns încă la nivelul celor 
mai buni, dar sînt tovarăși con
știincioși, inimoși, îndrăgostiți de 
meseria pe care și-au ales-o. Pe 
drept cuvînt spunea utemistul 
Dan Radu:

'—Nu e deajuns să-i cunoști pe 
tineri, așa, în general. Comitetul 
U.T.M. trebuie să muncească cu 
fiecare utemist și tînăr, să cu
noască bine preocupările tinerilor. 
Comitetul U.T.M. trebuie să-l a- 
jute pe fiecare în direcția în care 
îi este necesar. Ori care dintre noi 
simte nevoie de sprijin...

Dan Radu a avut multă, drep
tate. Utemista Anica Cojocaru 
muncește în laborator. Este o to
varășă conștiincioasă, talentată. 
Deși muncește de puțin timp aci, 
a făcut progrese. Cu toate acestea 
se simte în activitatea ei lipsa de 
pregătire teoretică.

Iată un fapt pe care nu l-a 
cunoscut comitetul. N-a știut cu 
ce anume poate fi ajutată pentru 
că nu a urmărit creșterea ei în 
producție. Și de aceasta trebuie să 
se ocupe membrii comitetului. Și 
de cîți tineri și de cîte nevoi ale 
acestora nu ar trebui comitetul 
să fie preocupat 1

Adunarea generală a analizat 
apoi cauzele care au generat a- 
semenea lipsuri la membrii comi
tetului.

— Utemiștii din conducerea ot- 
ganizației de bază n-au respectat 
principiul conducerii colective — 
a spus tovarășa Georgeta Sa- 
fulga. Pe secretarul organizației 
nu l-au ajutat în suficientă mă
sură ceilalți membri ai comitetu
lui. Iar unii nu l-au ajutat deloc. 
Să luăm pe tovarășul Nicolae 
Furnică. El vorbește mult, dar 
face treabă mai puțină. Cu tinerii 
se poartă dur. Cu greu te poți 
apropia de el. Se crede mai sus 
decît alții și, bine-nțeles, dacă va 
continua cu metodele lui. de co
mandă, oamenii vor ajunge să 
nu-1 poată suferi...

Legat de atitudinea lui Furnică, 
Georgeta Safulga, a mai spus în 
continuare:

— Cînd îi ceri nevestei lui 
(Elena Furnică muncește tot aci 
în uzină) să îndeplinească vreo 
sarcină de Organizație, ea îți răs
punde cu îngîmfare : „Ia mai 
iăsați-mă în pace, bărbatul meu 
deține o muncă...“ așa și pe din
colo. De ce îngăduie Furnică o a- 
semenea atitudine ? Atunci ce să 
mai vorbim de purtarea lui față 
de alți tineri... ?

Același Nicolae Furnică a fost 
criticat și de alți utemiști. Iulian 
Liber spunea :

— Dacă un utemist nu-și plă
tește cotizația la timp el îi ame
nință cu măsuri administrative.

Cînd s-a pus problema realege
rii lui ca membru al comitetului, 
utemiștii au spus: „N-avem ne
voie de asemenea oameni în con
ducerea organizației noastre de 
bază..."

Faptul că nu toți membrii co
mitetului s-au ocupat de organi
zarea muncii tinerilor, faptul că 
secretarul organizației de bază a 
muncit, în multe cazuri, de unul 
singur, a făcut ca organizația de 
bază U.T.M. să nu contribuie la 
creșterea productivității muncii 
pe uzină potrivit cu capacitatea 
pe care o posedă.

Munca răzlețită a comitetului a 
făcut să se piardă din vedere stu
dierea și aplicarea unor indicații 
deosebit de prețioase pentru îm
bunătățirea calității producției de 
către brigăzile de tineret.

•— Comitetul raional U.T.M. — 
a spus un activist al raionului, 
tov. Crăciun — a propus, și asta 
cam de mult, ca utemiștii din di 
ferite Sectoare de muncă ale uzi
nei, cum ar fi de pildă la pre- 
saj, să aplice metoda sovietică 
Schițeev — e vorba de , asigura
rea calității produselor ptintr un 
control reciproc. Dar comitetul a 
uitat de ea, pentru că nu a exis
tat o preocupare colectivă pentru 
problemele de baza ale muncii 
noastre — mai multe produse, 
mai ieftine și de bună calitate...

Pentru realizarea acestei sar
cini, utemiștii de la „Chimica 10“ 
s-au angajat îri fața organizației. 
de partid, atît prin felul cum și-au 
analizat activitatea în timpul 
dezbaterilor, cît și prin hotărîrile 
adoptate de adunarea generală, 
să-șf dedice toate forțele. Astfel, 
îșî vor aduce și ei contribuția la 
înfăptuirea Directivelor celui de 
al doilea Congres al partidului cu 
privire la cel de al doilea plan 
cincinal.

MILU BURAN

rifmul reparaților frebuie
_ ---- 1 Tg. Frumos, regiu- majoritate fac

lași, pregătirile pentru cam- zațiile de ba;:; 
ia agricola de primăvară ■ se pot fi folosiți

parte din organi- tat
U.T.M. locale. Ei ion 
a agitatori și în- ne;

i că, pe linie la

Ia raionul T|
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desfășoară anevoie. Țăranii mun- drutnători, tnai' âles 
citori din multe comune șl mun- de producție, au și sarcina să se profesional^------ ngT" -*-•

atelier si Îl

Succesele școlii, faptele pionierești nu sînt evenimente im
portante doar pentru cercul de profesori și elevi. Părinții«; 
chiar toți cetățenii orașului Constanța așteaptă cu nerăb

dare emisiunea „Cravata Roșie“ care se transmite săptămînal la 
stația de radioficare orășenească.

Iată, în fața microfonului, pe micii interpreți ai emisiunii, 
membri ai cercului dramatic.

VEȘTI CULTURALE
In jurui aparatului 

de radio
De curlnd căminul cultural „Lu 

mina" din comuna Deleni, raio
nul Vaslui, a primit un aparat de 
radio pentru rezultatele obținute 
In activitatea culturală de masă.

Organizația de bază U.T.M. a 
inițiat mai multe audiții colective 
la radio la care au participat a- 
proape 30 de utemiști și tineri.

După terminarea audițiilor, ur
mează discuții despre alegerile de 
deputați In sfaturile populare, con
ferințe în cadrul cercului agroteh
nic, repetiții ale echipei artistice 
care pregătește un program in 
cinstea alegerilor din 11 martie.

De exemplu in una din zile, 
după audierea Jurnalului sate
lor" agentul veterinar a ținut 
lecția ..D.’spre prevenirea și 
combaterea bolilor la animale 
și păsări". Intr-una din duminici 
tinerii au ascultat „Radio-maga- 
zin" după care a urmat citirea in 
colectiv a piesei „Jos Tudorache, 
sus Tudorache" care demască ale
gerile de altă dată, piesă' care va 
fi jucată cu prilejul alegerilor de 
deputați In sfaturile populare.

Corespondent
V. VICTOR

Tinerii învață
In comuna Crasnaleuca, raionul 

Darabani utemiștii șl tinerii din 
sat, pe lingă faptul că participă 
cu regularitate la repetițiile echi
pei artistice, mai au șl alte preo
cupări culturale. Astfel, ei ascultă 
conferințe la căminul cultural, 
/oacă șah, citesc cărți din biblia 
otecă partlcipind la concursul de 
citit literatură „Iubiți cartea". 
Pînă aCum sînt înscriși la acest 
concurs peste 40 de tineri. 0 parte 
din ei au terminat de citit mate
rialul bibliografic obligator și la 
alegere și au cerut comisiei să 
poarte cu ei discuții finale. Așa 
sînt tovarășii Botezata llie, Cu- 
ciuc Eugenia șl alții.

In cadrul șezătorilor culturale 
tehnicieni agronomi țin în fața ti

neretului Conferințe cu caracter 
agrotehnic. Conferințele „Cum să 
stirpim omizile la timp" sau „Să 
ne pregătim din timp pentru cam
pania agricolă de primăvară" au 
trezit un viu interes în rindul ti
neretului .Ca urmăre tinerii au în
ceput curățirea pomilor perUru 
stîrpirea omizilor, au format cen
tre de germinație a semințelor. 
Luchian C. Dumitru, Pricop V- 
Ion și alții au făcut și ei centre 
de germinație și îndeamnă țăranii, 
muncitori să facă selecționarea se
mințelor pentru obținerea de re
colte bogate la hectar.

Corespondent 
CHIHAIA COSTICA

Tot mai mulți cititori
SUCEAVA (de la coresponden

tul nostru).
In fiecare zi, la biblioteca din 

comuna Ștefănești, raionul Tru- 
șești, poți găsi un mare număr 
de tineri. Unii predau cărțile '-ci
tite. alții cer Cărți noi. Aici. 40 
de tineri participă la concursul 
.dubiți cartea". Uneori unii din 
ei țin recenzii în fața cititorilor 
Utemisul Paul Ștefan, de pildă, 
a pregătit recenzia romanului „Se
cerișul" de Galina Nicolaeva iar 
Ortenzia Georgescu a expus în 
fața tinerilor participanți la con
cursul „Iubiți cartea" recenzia ro
manului „Tînăra gardă"., de A. 
Fadeev.

Prezentarea unor opere literare 
în cele 14 cercuri de citit organi
zate, ținerea unor recenzii, i-au a- 
jutat pe cititori să înțeleagă mai 
bine cărțile Citite.

Pe lingă acțiunea colectivului 
bibliotecii de mobilizarea tinerilor 
pentru a participa (a concursul 
,dubiți cârtea)', organizația U.T.M 
din sat a discutat și ea în adu
narea generală necesitatea parti
cipării fiecărui tînăr la concurs. 
In urma acestui fapt numărul par- 
ticipanților a crescut. Pînă acum 
12 dințre ei au și Citit toate cărțile 
prevăzute în listele bibliografice. 
Printre aceștia sînt Gheorghe 
Rusu, Rozica Weiner, Mihail Iri- 
noiu, soții Nicolae și Eva Nane.

citorii din 
raion mai 
mașini și 
paniei.

Sînt și
sînt fruntași. Pînă nu de mult, 
de exemplu, în cele 11 gospodării 
colective din raion mai aveau ne
voie de reparații doar 5 semă
nători. Restul: căruțe, pluguri, 
grape, prășițOare erau gata. La 
gospodăria colectivă „Ilie Pinti- 
lie“ 
rea uneltelor a fost 
încă de la 1

G.A.S. și S.M.T. din ; 
au de reparat multe 
unelte necesare cam-

succese : colectiviștii

din comuna Bălțați, repara- 
tefminată 

februarie. Organiza
ția de bază U.T.M. a mobilizat 
tot' tineretul la treabă. Pe' bă-

Dumitru Moisiuctrînul fierar
l-au ajutat tinerii Aurel ■ Rusu, 
Ion Moisel, Vasile Tonea ți alții 
și împreună au revizuit și reparat 
tot inventarul necesar campaniei. 
De atunci, la fierăria colectivei 
își repară 
citori din

Apoi în 
neretul a 
repararea 
grape, 52 căruțe, 2 semănători. 
Grapele și plugurile au fost re
parate în întregime și în comu
nele Costești, Domnești, Popești. 
De aci, însă, realizările încep să 
scadă. Nu mai poate fi vorba de 
succese pe întreaga comună, ci 
doar de realizări separate. In 
comunele Cuza și Sinești, dacă 
se va lucra cu viteza zilnică de 
pînă acum, reparațiile se vor pre
lungi pînă tîrziu în primăvară. 
Și în 
comune 
țiile se 
niffcat.

Faptul 
tele din 
parațiile 
trebuie să preocupe și comitetul 
raional U.T.M. Toți tehnicienii a- 
gronomi din comune sînt tineri, 
mulți sînt utemiști și marea lor

uneltele țăranii mun- 
comună.
comuna Heleștieni, ti- 
contribuit din plin la 
celor 91 pluguri, 43

pina tirziu in primăvară, 
întreg raionul sînt multe 

și sate în care 
desfășoară încet, neptar

repara

că în comunele 
raionul Tg. Frumtìs rè- 
sînt rămase în urmă,

și sa-

CALENDAR ȘTIINȚIFIC

/. P. PA VLOV—un gigant al științei

Ivan Petrovici Pavlov se în- 
•crie în rîndul marilor corifei 
ai științei din toate timpurile. 
Prin știința despre activitatea 
creerului creată de el, Pavlov a 
deschis drumul pentru explicarea 
celor mai complicate probleme 
ale vieții organismului animal, 
producînd o adevărată revoluție 
în domeniul fiziologiei și al teo
riei biologiei.

Creerul reprezintă cea mai 
Înaltă și desăvîrșită formă de or
ganizare a materiei. In creer se 
produc cele mai complicate pro
cese.

„Cînd vorbim despre fiziolo
gia creerului — scria acad. 
Uhtomski — trebuie să repeți o 
frază istorică „Douăzeci și trei 
de veacuri se uită la noi“ — In
tr-adevăr trecuseră 23 de veacuri 
de cînd gînditorii Greciei antice 
ridicaseră această problemă. — 
Dar numai după 23 de veacuri 
de dezvoltare a tuturor ramuri
lor științei, la hotarul dintre ul
timele veacuri, marele Ivan Pe
trovici Pavlov a reușit să deslu
șească „tainele“ creerului animal 
și uman și prin aceasta să creeze 
o știință nouă, aceea despre acti
vitatea nervoasă superioară.

Fîul unei epoci 
furtunoase

Cum se explică uriașul progres 
pe care-1 înfăptuiește știința 
prin opera creatoare a lui Pav
lov? Numai condițiile Istorice 
în care însuși Pavlov s-a dezvol
tat. pot să ne ajute în explicarea 
problemei.

Se știe că în secolul trecut, Ru
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sia țaristă a cunoscut contradicții 
sociale deosebit de încordate. Oli
garhia țaristă apăsa greu și ex
ploata la sînge masele populare. 
Pentru a menține această stare 
de lucruri clasele stăpînitoare 
propagau o ideologie obscuran
tistă, religioasă, străină de știință 
și interesele celor ce munceau. In 
aceste condițiuni mișcarea revo
luționară democrată promovează 
o viguroasă gîndire materialistă 
și dialectică. Explicarea știin
țifică a fenomenelor Vieții și a 
naturii omului reprezenta o ne
cesitate a luptei revoluționare.

In Rusia, darwinismul este 
larg răspîndit și dezvoltat crea
tor. Secenov, părtaș al concepții
lor revoluționarilor democrați, 
se străduiește să demonstreze 
fiziologic fapttll că psihicul se 
dezvoltă în activitatea emisfere
lor cerebrale.

I. P. Pavlov își formează me
toda de gîndire științifică la 
școala materialistă înnoitoare a 
revoluționarilor democrați. In 
mod deosebit pe el îl atrag lucră
rile de popularizare a darwinis- 
mului publicate de Pisarev.

Tînărul Pavlov părăsește semi
narul teologic respingînd toto
dată și ideile înapoiate reprezen
tate de acesta și pornește cu ho- 
tărîre să studieze științele natu
rale la Universitarea din Petro- 
grad și mai tîrziu și la Institu
tul de medicină.

Deprins de mic să muncească, 
Pavlov studia cu tenacitate, ener
gie, pasiune. Ca student, în
drăgește deja laboratorul căruia 
avea să i se consacre timp de 
mai bine de 60 ani și dă la iveală 
lucrări originale. Proaspăt medic, 
Pavlov este invitat să lucreze în 
clinica renumitului medic rus 
Botkin. De la început Pavlov își 
dă seama că pentru a obține re
zultate serioase în practica me
dicală este necesar să facă efor
turi deosebite pe tărîmul studi
erii fiziologiei.

Dar pe tînărul medic nu-1 sa
tisfăceau metodele aplicate în fi
ziologie în vremea aceea. El era 
adînc preocupat de ideea studierii 
organismului în condițiile activi
tății lui firești. Numai pe această 
cale considera el că se pot ob-

de conf. unlv.
Paul Popescu-Neveanu

Candidat în științe

ține cunoștințe depline și valabile 
care să poată ajuta clinicii me
dicale.

Ori pe atunci în fiziologie se 
folosea numai vivisecția. Diverse 
organe erau separate de orga
nism. scoase la iveală și obser
vate atît timp cît se mai menți
neau în stare de funcțiune. Meto
dele folosite erau vădit metafizice 
și duceau la un sistem fiziologic 
analitic, incapabil să pătrundă în 
problemele complexe ale întregu
lui.

Metode revoluționare
In Institutul de medicină ex

perimentală în care lucra din 
1890, Pavlov abordează cerceta
rea aparatului digestiv. El evită 
la maximum analitismul vivisec
ției. Cu o uluitoare măiestrie chi
rurgicală el face posibila prin 
fistule și alte procedee speciale, 
studierea continuă a secrețiunilor 
digestive, a evoluției procesului 
digestiv în condiții apropiate de 
cele firești. Era primul pas im
portant pe drumul fiziologiei sin
tetice. Cunoștințele profunde 
asupra întregului aparat digestiv, 
date curînd la iveală, îi aduc 
deja gloria de clasic al științei 
mondiale. In apus lucrările lui 
se bucură de o apreciere excep
țională tocmai datorită modului 
principial nou de a pune proble
ma. Pentru lucrările despre di
gestie Pavlov este distins cu pre
miul Nobel In Rusia, cîțiva ani 
mai tîrziu marele învățat trebuie 
să fie oficial recunoscut și ales 
membru al Academiei de științe. 
Dar societatea țaristă nu era in
teresată în sprijinirea activității 
acestui mare pionier al științei 
Pînă la Revoluția din Octombrie 
Pavlov a dispus de condițiuni 
foarte grele de studiu.

Pavlov lucrează însă cu o neîn. 
frîntă pasiune, simplu, modest, 
disprețuiește onorurile, își con
centrează toate energiile asupra

cercetărilor care-i pun probleme 
din ce în ce mai complicate. 
Glandele salivare îl pun în fața 
unor chestiuni deosebit de intere
sante. El observă că animalul 
salivează nu numai atunci cînd i 
se introduce în gură alimente 
dar și la simpla lor vedere. Pa
vlov construiește un experiment 
ingenios. înainte de a hrăni cli
nele, el face să suna un clopoțel 
sau să se aprindă o lumină. 
După un timp se constată că e 
suficient să se dea excitantul 
considerat indiferent (clopoțel,

de uriașa importanță a fenome
nului descoperit.

Datorită activității scoarței se 
pot forma reflexe, nu numai la 
excitanți necondiționați, dar și la 
orice alți excitanți noi, în cazul 
în care aceștia se leagă cu un 
reflex deja format. Este reflexul 
condiționat care este nou, dobîndit 
și permite o adaptare perfecționa
tă la CondițiUnile infinit de va
riate ale mediului în continuă 
schimbare.

Reflexele noi se pot forma nu 
numai pe baza reflexelor necon
diționate dar și; pe baza altor re
flexe condiționate mai vechi în 
felul acesta obținîndu-se reflexe 
de gradul 2,3 etc — la om înlăn
țuirea lor atingînd un grad înalt 
și avînd un caracter destul de 
complicat.

Pe baza nenumăratelor sale

„Ce aș putea dori tineretului din patria j 
t mea, care se dedică științei?

In primul rînd continuitate.»
In al doilea rînd o calitate necesară este ] 

f modestia...
In al treilea rînd, e nevoie de pasiune, i 

Să nu uita ti că știința îl cere omului toată j 
r viata...“ jf /. P. PAVLOV

lumină etc) pentru ca să se de
clanșeze saiivația și în absența 
alimentării. Ce se întîmplase? Se 
știe că anumiți excitanți legați 
de nevoile fundamentale ale or
ganismului (hrană, reproducere), 
provoacă o reacție sau un reflex 
automat, înăscut -Se stabilise că 
aceste reflexe se realizează prin 
instanțele inferioare nervoase 
scoarței cerebrale. Dar acum era 
vorba de reflex la un excitant 
oarecare, nou, indiferent. Este 
clar că se produsese o legătură 
între reflexul înnăscut sau ne
condiționat și excitantul nou de 
care fusese în repetate rânduri 
însoțit sau condiționat. Unde s-a 
realizat această legătură ? In 
scoarța cerebrală, demonstrează 
Pavlov — Dacă se extir.pă din 
scoarță anumite zone legate de 
funcția văzului, auzului ș.a.m.d, 
nu se mai poate obține noul re
flex prin adăugirea excitanților 
luminoși sau auditivi corespunză
tori.

Pavlov își dă pe deplin teama

cercetări Pavlov dovedește că 
reflexul condiționat este fenome
nul elementar și universal în 
activitatea scoarței cerebrale. De 
aceea el poate fi socotit și ca me
todă de cercetare a activității 
scoarței. Cheia căitre descifrarea 
problemelor activității scoarței 
era găsită. Mai departe I. P. 
Pavlov constată că un reflex 
condiționat dacă nu este repetat 
împreună, cu cel necondiționat, 
adică nu este întărit, cu timpul 
slăbește, dispare, se stinge.

★
O serie întreagă de fenomene 

I. P. Pavlov le explică prin pre
zența în scoarța a două procese 
nervoase, fundarpentale: exci
tația care stimulează, provoacă 
reacții pozitive și inhibiția care 
frînează, face posibilă diferen
țierea, întîrzierea în reacție etc 
După cum dovedește Pavlov prin 
multiplele sal« experiențe, excita
ția și inhibiția sînt în strînsă și 
continuă legătură. E'- acționează

letului ra* 
tușit să antre- 
e toți tinerii șl 

de curs politic sau 
|UV3“ ------
prtar 
camj 
I ce 1 
Iloal

organizației 
tinerilor în 

lie s-a făcut 
im cîteva zile 

--wk —w-___ ——_________________ a terminat
vidual. La S.M.T. Tg. Frumos de de reparat toate tractoarele și 

1 - - —
Conduceri 

stațiunii n-a înțeles nici 
cum că fără reparații făcute la 
timp și de ■ bună calitate nu se 
poate îndeplini planul, nu se pot 
executa Mucrări bune și în ter
menii optimi. La acest S.M.T. si
tuația nu este nouă. Și anul tre
cut, datorită tractoarelor prost 
reparate, stațiunea ă realizat nu- 
maU39’Tâ sută Mirt'’plan. Aceeași 
situație s-a petrecut și la gospo
dăria de stai din, Războeni, unde 
în toamnă ap rămas 780 hectare 
neltlcrate. Cu toate acestea, con
ducerea gospodăriei n-a tra» în
vățămintele necesare și acum, la 
reparații, situația din anul tre
cut se repetă.

In aceste două unități lucrea
ză mulți tineri — mai ales me
canizatori — care pot contribui 
în mare măsură la îndreptarea 
lucrurilor. Prin activiștii săi, co
mitetul raional U.T.M. putea să 
cunoască situația din S.M.T. Tg. 
Frumos și din gospodăria de 
stat din Războeni. Dacă organi
zațiile de bază U.T1M. de aici 
își desfășoară activitatea nesatis
făcător — după cum reiese din 
rezultatele obținute pînă acum: — 
cdthitetbl raional U.T.M. era da
tor să le sprijine. Din păcate 
nu obișnuiește să sprijine decît 
acele organizații care cer insis
tent ajutor. De exemplu, organi
zația de bază U.T.M. de la S.M.T.- 
Podu Iloaiei rămăsese fără ’ se
cretar. Comitetul raional U.T.M. a 
organizat bine adunarea de ale
geri, a îndrumat îndeaproape pe 
noul secretar ales și organizația a 
început să desfășoare o activitate 
rodnică. Utemistul Vasile Guzuri 
—- noul secretar, unul dintre 
cei mai buni tractoriști —- aju-

eaproape de această

. Situația aceasta nu se petre
ce înlă numai Jn^Secțorul indi-

exempiu, reparațiile 
rămase în urmă.

mijit mașinile itericele necesjre campa
terea ri iei de' prmâvară.

a- Fără îndoială că aceleași re
zultate bune puteau obține și ti
nerii de la S.M.T.-Tg, Frumos, 
cei de la gospodăria de stat Răz- 
boeni și din toate comunele și 
satele raionului, dacă comitetul 
raional U.T.M,;. ar fi privit cu
mult simț de răspun 
blema pregătirilor :p 
panta fle'’prfmăVarS.

O dovadă de lipsă de intere» 
o constituie însuși planul de 
muncă al comitetului raional : la 
19 fțbruarie — analiza muncii de 

"Tejrafeții în cele două S.M.T.-uri 
și în G.A.S. Războeni, cînd pes
te o zi, adică la 20 februarie, tre
buiau deja să fie terminate toate 
reparațiile. Ce măsuri concrete 
mai putea lua comitetul ra
ional U.T.M., ca să fie respectat 
termenul planificat, dacă fi
naliza a fost fixată cu O zl îna
inte de 20 februarie ? Și apoi în 
sectorul individual treburile merg 
strălucit ? Organizațiile de bază 
U.T.M. din comune și sate nu 
au nevoie de sprijin ?

Este bine ca, învățînd din ex
periența bună pe care a jjustra- 
t-o îndrumarea acordată organi* 
zației de baza U.T.M. din S.M.T, 
Podu Iloaiei, comitetul raional 
U.T.M. să ia aceleași măsuri și 
să’ îndrume la fel de concret toate 
organizațiile de bază U.T.M. din 
sectorul agricol.

Numai în felul acesta rămîne- 
rile în urmă vor putea fi lichi
date și campania de primăvară 
se va desfășura în bune condl- 
mm-. u

am-

GH. ANGELESCU 
corespondentul „Scìnteti 

tineretului“ pentru regiunea 
Iași

. „ , . . ( SPORTȚ
Zilele acestea în sala Floreasca...

Dubla întîmire de volei 
dintre reprezentativele 

U. R. S. S. și R. P. R.
Duminică după-amiază sala 

Floreasca va fi din nou neîncăpă. 
toare pentru iubitorii voleiului, 
care vor asista la dubla întîl- 
nire dintre reprezentativele mas
culine și feminine ale țării noa
stre și puternicele formații ale 
U.R.S.S. Astăzi vom revedea la 
București, pe excelentul Reva, pe 
Fasahov, Smoleaninov, pe Moi- 
seeva, Ozerova și Gorbunova.

Echipele R.P.R, în care au in
trat o serie de elemente tinere, 
și-au desăvîrșit pregătirile în ve
derea acestor jocuri.

In ultima întîlnire dintre echi
pele masculine ale ambelor țări, 
care a avut loc în luna decem
brie la Moscova, victoria a reve

nit echipei sovietice cu 3-2. Re
prezentativele femenine s-au în- 
tîlnit ultima oară în vara anului 
trecut la București îri cadrul cam
pionatelor europene, jucătoarele 
sovietice c știgînd cu 3—0.

Programul jocurilor este urmă
torul : ora 16,00 joc între două 
selecționate de juniori din Capi
tală. Ora 17,30 festivitatea de 
deschidere, ora 18: R.P.R. — 
U.R.S.S. (feminin), ora 20: 
R.P.R.—U.R.S.S. (masculin).

Intîlnirile de duminică se vor 
repeta marți după-amiază tot în 
sala Floreasca.

La tenis de masă:
R. P. F. Iugoslavia * R. P. R.

Luni după-amiază la ora 17,30 
tuburile fluorescente ale sălii 
Floreasca- vor lumina din nou 
sărbătorește mesele de tenis, la 
care de această dată își vor dis

puta îfitîfetatea Echipele masculi
ne de -tenis de masă ale R.P.R. 
și R.P.F. Iugoslavia.

Două zile mai tîrziu jucătorii 
celor două țări vor participa la 
un turneu individual sistem elimi
natoriu. Oaspeții noștri vor pre
zenta o formație puternică, din 
care nu vor lipsi cunoscuții Ha- 
rangozo și Vogrinc, jucători cu 
un bogat palmares internațional. 
Din echipa noastră vor face parte 
Gantner, Reiter, Harastoși, Pesch, 
Popescu și Bottner, iar la turneul 
individual vdr participa Angelica 
Rozeanu și alți cinci jucători ro- 
m ni.

Echipele taasculine de tenis da 
masă, ale ambelor țări, s-au în- 
tîlnit ultima oară anul trecut, 
cînd echipa noastră a repurtat o 
victorie categorică cu storul de 
9-1.

totdeauna împreună pe scoarță. 
Fiecare proces tinde să ocupe o 
cît mai largă porțiune din scoar
ță în detrimentul celuilalt. Cînd 
unul iradiază, celălalt se concen
trează și invers In același 
timp se constată că între proce
sele nervoase sînt și. raporturi 
inductive adioă un proces nervos 
puternic îl provoacă pe celălalt 
fie îutr-o zonă apropiată fie îi. 
cedează chiar locul. Este legea 
inducției reciproce.

Pe scoarța cerebrală în diverse 
zone are Joc, o modificate conti
nuă a raporturilor dintre excita
ție și inhibiție astfel îneît se for
mează un fel de mozaic dinamic. 
In fiecare zonă a scoarței se 
dezvoltă un anumit proces care 
iradiază sau se concentrează, 
cedează lbcul, celuilalt, se de
plasează pe scoarță sau este 
staționat, este dominant sau 
subordohat altuia mai puternic 
ș.a.m.d. Dinamica corticală co
respunde ditiamicei condițiilor de 
mediu. Dar ce reprezintă în sine 
însăși scoarța cerebrală ? Pavlov 
a dovedit că în scoarță cele 
aproximativ 14 miliarde celule 
nervoase .sau nervuri sînt dispuse 
astfel înoît alcătuiesc o serie de 
aparate speciale numite analiza
tori care fac posibilă analiza 
excitanților de diverse categorii. 
Fiecare organ periferic de simț 
(ochi, ureche, papile gustative, 
etc.) îndeplinește funcțiunea de 
transformator al energiei fizice a 
excitantului luminos,. sonor, chi
mic, mecanic etc, în proces fizio
logic care este condus la scoarță 
în analizatorii corticăli. Aici prin 
interacțiunea excitație-inhibiție se 
produce analiza și sinteza superi
oară a excitanților pe baza meca
nismului reflexelor condiționate 
(implicit se elaborează reflectarea 
psihică și în felul acesta anima
lul) sau omul se orientează în 
condițiile mediului.

Anii marilor biruinți
învățătura pavloviană despre 

activitatea nervoasă superioară a 
trecut într-o fază superioară de 
dezvoltare după, instaurarea Pu
terii Sovietice.

Puterea Sovietică i-a pus la 
dispoziție nelimitate resurse ma
teriale. Laboratoarele lui Pavlov 
au crescut îțitr-un mod uimitor. 
Alături de el lucrau acum sute 
de colaboratori. La Kotușî lingă 
Leningrad s-a construit o stați
une biologică imensă, „capitala 
reflexelor condiționate“ după 
cum I-* spus Pavlov,

Pavlov a continuat cu înzecite 
eforturi dezvoltarea științei ma
terialiste despre creer tocmai 
pentru că înțelesese importanța 
acesteia în lupta de eliberare a 
celor ce muncesc.

Faptele adunate în această pe
rioadă permit neobositului savant 
să atace problemele cele mai di
ficile —- El își definește poziția îri 
ce privește fenomenul somnului 
considerat de el ca 0 iradiere a 
inhibiției pe întreaga scoarță. 
Hipnoza se dovedește a fi un 
somn parțial în care anumite 
puncte din scoarță rărnîn în stare 
de excitație ceea ce permite co
municarea cu omul respectiv.

Orientîndu-se după un număr 
imens de fapte, Pavlov elabo
rează învățătura despre tipurile 
de activitate nervoasă superioară. 
In felul acesta Pavlov pune pe 
baze științifice problema tempe
ramentelor omului.

îmbrățișarea mai complexă a 
dezvoltării reflexelor condiționate 
îl duce pe Pavlov la constatarea 
că reflexele nu există în mod izo
lat în scoarță ci ele se sistemati
zează, se leagă între ele după fe
lul în care sînt legați în me
diul extern excitanții care ie, 
stau la bază. Această înlănțuire 
de reflexe a fost denumită de 
Pavjov, stereotip dinamic, — 
Ideile lui Pavlov despre stereoti
pul dinamic explică intr-un mod 
foarte evident deprinderile o- 
mului.

încoronarea științei despre ac
tivitatea nervoasă superioară o 
constituie învățătura despre cele 
două sisteme de semnalizare. — 
Pavlov a arătat că în scoarță, 
prin reflexe condiționate sînt 
semnalați excitanții din mediul 
extern în formă de Impresii di
recte : senzații, percepții și re
prezentări sau în formă de sem
nale mijlocite, gîndirea noastră 
abstracta exprimată prin cuvinte. 
Primă Categorie formează primul 
sistem de semnalizare comun o- 
mului și animalelor. — Cuvintele 
și gîndurile Sînt rezultatul acti
vității celui de al doilea sistem 
de semnalizare specific pentru 
om și existența sa socială.

Pe baza semnalelor omul se 
orientează în mediu și-și ve
ghează sau diriguește conduita. 
Sistemul al doilea de semnalizare 
are o însemnătate deosebită pen
tru că datorită dezvoltării lui, 
omul posedă conștiința și pătrun
de în esența lucrurilor.

învățătura Iui Pavlov despre 
activitatea nervoasă superioară 
constituie o concretizare a teo

riei marxist-leniniste. învățătura 
lui Pavlov vădește O imensă vi
goare tocmai pentru că ea se 
bazează pe principiile materialis
mului dialectic, Descoperirile fă
cute de Pavlov au făcut vîlvă în 
lumea întreagă. Mulți învățați 
apuseni au fost nevoiți să îmbră
țișeze știința reflexelor condițio
nate. Pe mulți înSă îi pttneăirîn 
încurcătură eoncluziițe net mate
rialiste ale acestei științe. Din 
lagărul ideologiei burgheze s-au 
formulat și rezerve, s-au desprins 
adversari. Pavlov, ca Un adevărat 
materialist militant, a știut să 
răspundă cu fermitate atacurilor.

Pavlovismul vădește imense 
perspective de dezvoltare crea
toare — învățătura lui Pavlov a 
determinat o orientare nouă în 
biologie, medicină, psihologie, pe. 
dagogie și alte științe.

Savantul —patriot
I. P. Pavlov a un înflăciU 

rat patriot și luptător pentru 
pace.

„Orice fac — mărturisește e!
— mă gîndesc permanent că prin 
aceasta slujesc patriei mele..." Da 
pe tribuna Congresului interna
țional al fiziologilor convocat în 
1935 la Leningrad, Pavlov este 
proclamat unanim „princeps fi- 
ziologorum mundi“ (principele 
fiziologilor din lumea întreagă)
— In ultimele săptămîni ale vie
ții sale I. P. Pavlov a întocmit 
o scrisoare-testament — adre
sată tineretului în special acelo-1 
ra care vor să-și consacre viața 
cercetărilor științifice. In acest 
minunat document marele învățat 
concentrează experiența sa da 
viață și realizările sale științi
fice. El subliniază cu deosebită 
tărie importanța colectivului în 
activitatea științifică.

La 27 ianuarie 1936, în al 87-lea 
an de viață, în plină activitate 
creatoare, Pavlov s-a stins. Cei 
care l-au văzut în ultimele cea
suri mărturisesc ca acest gigant 
al gîndirii a comunicat pînă în 
ultima clipă celor din jur pro
cesele care se petrec în organis
mul său muribund. Pînă Ta ulti
mele picături de energie el a 
cercetat viața, natura. Mai bine 
de 60 de ani de eforturi neprecu
pețite l-au dus pe acest om mo
dest dar curajos pe culmile cel» 
mai înalte ale cunoașterii umane^ 
El, Ivan Petrovici Pavlov, a pu
tut spune pentru prima dată că 
după secole și milenii de străda« 
nil „creerul uman a ajuns să sa 
cunoască pe sine însuți"«



<

Cuvîntarea tovarășului A. N. Șelepin 
la cel de al XX-lea Congres àl P. C. U. S.

(TEXT PRESCURTAT)

Vizita delegației sindicatelor

Tbvatăși ! Congresul al XX- 
lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice va intra ca o 
pagină glorioasă în istoria Patriei 
noastre, în istoria mișcării mun
citorești internationale. Remarca
bilele succese obținute de tara 
noastră constituie o mărturie stră
lucită a muncii colosale, cu ade
vărat titanice, înfăptuite în peri
oada la Care se referă raportul 
de activitate al partidului nostru, 
sub conducérea Comitetului său 
Central, al gloriosului nucleu de 
conducere al partidului — Prezi
diul Comitetului Central. Politica 
partidului se bucură de sprijinul 
nețărmurit al întregului popor 
sovietic. Oamenii sovietici, tine
retul nostru știu că Partidul Co
munist conduce cu fermitate și 
consecventă țara noastră pe ca
lea indicată de marele Lenin.

Congresul al XX-lea al parti
dului are o uriașă însemnătate 
pentru tineretul sovietic. în ra
portul de activitate tovarășul 
N S. HrușciOv preconizează noi 
și extrem de importante măsuri, 
îndreptate spre îmbunătățirea cdh» 
tirtuă a educării tinerei getierații 
a poporului sovietic. înfăptuirea 
acestor măsuri vă duce înainie 
întreaga Operă ele educate și ih- 
fctfuite a tineretului, va asigura 
pregătirea cu succes a urìór con» 
StruCtori activi ai vieții comuniste 
multilateral dezvoltați.

Tov. N. S. Hrușciov, în Rapor* 
tul de activitate al Comitetului 
Centrât ai partidului, a dat o 
înaltă apreciere activității Corn- 
somolului. tineretului sovietic, a 
chemat tineretul lâ doi și mari 
înfăptuiri. Această apreciere ne 
obligă la multe. Noi ttiu’țumirn 
din inimă GomitetUlui Central 
al partidului, Prezidiului său 
pefitru ' atenția și grija perma
nentă pe care 0 manifestă față de 
Comsomol, față de întregul tine
ret sovietic. Tineretul va răsptin» 
de grijii partidului cu noi fapte 
glorioase în munCă. Comsomolul, 
tineretul sovietic încredințează 
congresul că-și vor dărui toate 
forțele, cunoștințele și energia lor 
slujirii neprecupețite a măreței 
cauze a construirii societății co
muniste în țara noastră (Aplauze).

Tovarăși ! Comsomolul se pre
zintă la cel de-al XX-lea Congres 
al P.C.U.S. și mai unit în jurul 
Par.tidului Comunist și al Comite
tului său Central leninist. In tim
pul care s-a scurs de la congresul 
al XlX-lea, au devenit memori ai 
U.T.C.L. peste 8 miljoane de ti
neri și tinere. Acum, Comsomolul 
numără în rîndurile sale optspre
zece milioane și jumătate de corn» 
somoliști. Organizațiile comsOmo- 
liste din întreprinderile indus
triale, din transport, de pe șan
tiere, din colhozuri și sovhozuri 
acordă mai multă atenție ntrece- 
rii socialiste, generalizării și răs- 
pîndirii experienței înaintate Ti
neretul a participat activ la între
cerea întregului popor în cinstea 
Congresului al XX-lea al parti» 
dului.

în ultimul timp organizațiile 
comsomoliste au trimis pesté 
17.000 cornsomoliști la construi
rea uzinelor de construcții și 
elemente prefabricate din betòn 
armat, 13.000 — pe șantierele hi
drocentralelor de la Kuibîșev și 
Stalingrad, 16.000 — să munceas
că în Donbass, 8.000 — la cons
truirea căiior ferate din regiunile 
de valorificare a pătnîhturilor 
virgine și înțelenite. Comsomolul 
va participa în modul cel mai 
activ la înfăptuirea sarcinilor 
celui de al șaselea plan cincinal.

Tovarășul N. S. HrușciOv a 
spus în raportul său că partidul 
intenționează să se adreseze tine
retului, chèmîhdu-1 să meargă pe 
șantierele Centralelor atomo-elec- 
trice, întreprinderilor industriale, 
la construirea căilor ferate. Nu 
poate exista riicio îndoială că glo
riosul nostru tineret va răspunde 
cu uriașă însuflețire la acest apel 
al partidului. Comsomolul inten
ționează să ia sUb patronajul său 
construirea centralelor atomo- 
electrice și a hidrocentralei de la 
Bratsk, cea mai mare din lume. 
Comsomoliștii se vor apuca cu 
însuflețire dé asemenea și de 
plantarea unor perdele forestiere 
de protecție.

Vorbind despre participarea ti
neretului la dezvoltarea indus
triei, nu pot să nu spun că udele 
ministere și unii conducători dé 
întreprinderi nu acordă încă a- 
tenția cuvenită muncii, vieții dé 
zi cu zi și învățăturii tineretului 
muncitor. Astfel, Ministerul in
dustriei forestiere al U.R.S.S. nu 
ia măsurile necesare pentru crea
rea condițiilor corespunzătoare 
în căminele pentru tineretul de 
la exploatările forestiere.

Cel de al șaselea cincinal este 
cincinalul introducc-ii pe scară 
largă â Célor ffial noi realizări 
ale științei și tehnicii în produc
ție. , Organizațiile de COmsomOl 
vor ajută tineretul pe toate căile 
în studìérea tehnicii noi, în ri
dicarea continuă a nivelului Cul- 
tural-tehnic al tinerilor munci
tori. Totodată, trebuie să Sé acor
de mai multă atenție învățămîn- 
tului tehnic de producție a tine
retului muncitor în întreprinderi, 
să se revizuiască programele, 
manualele și materialul didactic, 
ținîndu-se sêamà.de introducerea 
tehnicii noi Trébuie să fie atrași 
mai activ în producție tineri și 
tinere care au terminat școala 
medie, deoarece ei, avînd o bună 
pregătire privind cultura generală 

pot într-un timp scurt să-și în
sușească tehnica nouă și să de
vină muncitori cu o înaltă califi
care. O asemenea experiență exis
tă deja îrttr-o serie de întreprin
deri din țară. Considerăm că tre
buie să se creeze în întreprinderi 
o largă rețea de cursuri de scurtă 
durată pentru acești tineri, de a- 
semenea să se deschidă în plus o 
serie de școli tehnice.

Organizațiile de Comsomol de 
la sate dau un ajutor activ par
tidului în obținerea unui avînt 
în agricultură. Acum, există la 
sate circa 3 milioane comsOmo- 
liști. Peste 150.000 din ei mun
cesc în calitate de președinți de 
colhozuri, șefi de brigadă, de 
echipă, responsabili de fetme. 
Comsomolui a selecționat și a 
trimis pentru a munci în ramura 
creșterii animalelor peste 200.000 
tineri și tinere. Anul trecut, S-au 
creat peste 100.000 echipe dom- 
somoliste pentru cultivarea po
rumbului. 350.000 de tineri pa- 
triOți aU placat, la chemâfea par
tidului, să Valorifice păfnîfitUfllfe 
înțelenite și virgine. Acțiunea de 
valorificare a pămînturildr înțele
nite și virgine va intră îfi Croni
ca faptelor glorioase ale tinere
tului sovietic ca o minunată faptă 
de eroism.

An de an se lărgește și se con
solidează Colaborarea și prietenia 
tineretului sovietic CU tineretul 
de peste hotare Cercurile reacțio
nare din Statele Uhite ale Ame- 
rlcii și din alte țări Capitaliste 
discută despre ășa numită „cor
tină de fier“ cu care, Chipurile, 
se izolează Uniunea Sovietică de 
celelalte popoare. NumefOase fap
te demască această minciună 
murdară. Numai îh Ultimii Cîțiva 
ani au vizitat Uniunea Sovietică 
peste 400 delegații străine de ti
neret din diferite țări. Din ele au 
făcut parte 13.000 tineri și tinere.

In vara anului 1957, va avea 
loc la Moscova Festivalul mon
dial al tineretului, 13 care vor 
veni peste 30.000 de reprezentanți 
ai tineretului din diferite țări. Noi 
invităm la acest Festival tinere
tul cu cele mai diferite convin
geri politice și religioase — ca
tolici, protestanți, musulmani, so
cialiști, comuniști,radicali, invi
tăm la această sărbătoare tinere
tul din America, Anglia, Franța, 
Germania occidentală — din 
toate țările lumii. Este evident că 
discuțiile despre „cortina de fier“ 
din Uniunea Sovietică nu au nici 
o bază și au fost de mult des- 
mințite de viață.

Tovarăși 1 Tot ceea ce s-a făcut 
și se face bun în Comsomol este 
rezultatul atenției de care se bu
cură zi cu zi din partea Comite
tului Central al partidului și a 
Prezidiului său. Trebuie să declar 
la Congres că aceasță atenție a 
crescut îndeosebi în perioada la 
care se referă Raportul de acti
vitate.

Un mare ajutor în muncă îl 
dau Comsdmolului și organele 
locale de partid. C.C. âl U.T.C.L. 
îsi dă însă seama că în activita
tea Comsomolului există mari 
lipsuri Adesea, munca vie cu oa
menii este înlocuită prin adopta
rea de rezoluții, prin elaborarea 
de măsuri prihtr-o muhcă zgo
motoasă, de paradă. Despre acest 
lucru ău vorbit în mod just tov. 
N. S. Hrușciov în Raportul de ac
tivitate și tov. K. E. Voroșilov în 
cuvîntarea sa. Noi tragem con
cluziile necesare din această cri
tică.

Din păcate, îhcă în multe or
ganizații de Comsomol munca se 
duce după metode birocratice. Or
ganizațiile de Comsomol nu atrag 
așa cum trebuie tineretul Ia fap
te concrete, nu organizează sa
tisfăcător timpul său liber. în 
munca cu comsomoliștii. noi in
troducem cu timiditate prea puțin 
lucruri noi și interesante. Munca 
politică-educativă care se duce 
în rîndurile comsomoliștilor este 
adesea ruptă de sarcinile concre
te, fără legătură cu viața. In 
această muncă, ne ocupăm în spe
cial de rumegatea, repetarea an 
de an a acelorași teze generale 
ceea ce firește, nu poate satisface 
tineretul. Datorită marilor lipsuri 
din munca politică-educativă, o 
parte dintre cornsomoliști se rupe 
de Comsomol, scapă de sub in
fluența sa.

Noi avem un tineret bun. mi
nunat, dar organizațiile de Com
somol nu au dreptul să închidă 
ochii asupra faptului că o anu
mită parte din,tineret duce o viață 
trîndavă, ocolește munca de fo
los obștesc, comite fapte imorale, 
de beție și huliganism. Fără în
doială că Comsomolul trebuie Să 
lupte mult mai activ împotriva a- 
cestor vicii și noi am început să 
facem acest lucru. S-ar putea dă 
o serie de exemnle pozitive. însă, 
paralel cu intensificarea muncii 
educative, trebuie, după părerfea 
noastră, să se ia și unele măsuri 
pentru înfrînarea huliganilor fă
țiși

Pentru îmbunătățirea muncii de 
educare a tineretului, C. C. al 
U.T.C.L. intenționează să înfăp
tuiască o setie de măsuri și, în 
primul rînd, să obțină dezvolta
rea pe scară largă a inițiativei 
în Comsomol Noi am întreprins 
primii pași spre reducerea biro
cratismului și hîrțogăriel în Com
somol, de asemenea intenționăm 
să reducem numărul activiștilor 
salariați din aparatul comitetelor 
conducătoare de Comsomol, aă 

întărim cadrele organizațiilor de 
bază.

In prezent, Comsomolul nu are 
o bază materială proprie pentru 
munca cu tineretul: cluburi, sta
dioane, taberesturtetiue. Aceaătă 
bază o posedă alte Organizații, 
iar Comsomolul se folosește cu 
greutate de ea, deoarece aceste 
organizații o întrebuințează ade
seori în scopuri Comerciale. De 
pildă, tineretul este lipsit de po
sibilitatea de a se folosi de clu
burile sindicale deoarece îh ele 
seri și zile întregi rulează filme 
lâ Care se plătește. După pare» 
rea noastră, trebuie Sa se redu
că numărul Zilelor în care rulea
ză filmele la cluburi. In același 
tithp, Cofnsotholul trebuie să aibă 
baza sa materială, fie ea chiar și 
mică, .pentru început.

Tineretului nostru îi place să 
facă sport. Sportivii sovietici au 
cucerit multe titluri mondiale. 
Toate acestea ne bucură. Dar, 
după părerea C.C. al U.T.C.L., în 
mișcarea de cultură fizică s-a 
creat o neconcordanță evidentă : 
mulți conducători și puțini organi
zatori de muncă concretă din care 
cauză suferă dezvoltarea mișcării 
sportive de masă. Multitudinea 
de trepte ale sistemului de con
ducere a cuiturii fizice a generat 
un mare aparat administrativ — 
de conducere a organelor de cul
tură fizică. în care lucrează în 
prezent cîteva zeci de mii de oa
meni. In cadrul actualului sis
tem se risipesc fonduri, se folo
sesc nefațioriâl cadrele de specia
liști.

După părerea C.C. al U.T.C.L., 
trebuie desființate comitetele pen
tru cUltUră fizică și spbrt și a- 
sociațiile voluntare sportive ale 
sindicatelor, iar în Iodul acestora 
să se creeze 6 singură organiza
ție sportivă de masă „Uniunea 
soortiVilor sovietici“. Această u- 
niiine trebuie să înfăptuiască toată 
munca practică și controlul asU- 
Dra dezvoltării culturii fizice și 
SDortuiui în țară. Aceasta va per
mite să Se reducă serios apara
tul ădministratiV-de conducere și 
să se înlăture pârălelismul din 
cohducerd. iar fohdurile alocate 
pentru cultură fizică și spott să 
fie concentrate într-o singură 
mînă și să fie cheltuite mal ra
țional și mai conform scopului 
general. Aceasta va permite în
tregului tineret să se folosească 
de bazele sportive existente, in
diferent cui aparțin ele. Centrul 
îrtttegii activități de cilitură fizică 
și sport va trece nemijlocit în 
colectivele sportive.

IU Scopul dezvoltării inițiativei 
și al satisfacerii mai bune a ce
rințelor și preocupărilor variate 
ale tineretului, C.C. al U.T.C.L. 
vrea să creeze în orașe șl raioa
ne o rețea largă de diferite clu
buri pentru elevii din clâseld su
perioare, ClubUri și cercuri pen
tru fotografii amatori, amatorii 
de radio etc. In afară de 
aceasta, trebuie creată Asocia
ția unională pentru turism, de
oarece tineretul se pasionează 
pentrU călătorii, iar acum nimeni 
tib se ocupă serios de această 
problemă. Toate acestea Vor în
viora activitatea noastră și vot 
contribui la atragerea tineretului 
la fapte și ocupații concrete.

Tovarășul N. S. Hrușciov a 
vorbit despre învățămîntul poli
tehnic în școală. Intr-adevăr, in
dicațiile partidului în acest sens 
se îndeplinesc extrem de nesatis
făcător. Școala deocamdată nu-i 
pregătește pe elevi .pentru activi
tatea prăctică. Ruperea școlii de 
cerințele vieții duce la rezultate 
triste. Intr-adevăr, din cele 3 mi
lioane de oameni care au terminat 
școală în cel de al cincilea cin
cinal, au Intrat îh facultăți 
1.380.000. Ce fac ceilalți? Mulți 
dintre ei nu lucrează nicăieri. De 
acest lucru este, în primul rînd, 
vinovată școala, care nu cultivă 
la elevi deprinderile practice ne
cesare. Pentru aceste lipsuri, răs
punde într-o artumită măsură 
Comsomolul, C.C.al U.T.C.L. Cu 
toate acestea, în primul rînd, este 
vinovat de acest lucru Ministe
rul Invățămîntului al R.S.F.S.R., 
care dă dovădă în această pro
blemă de timiditate și de conser
vatorism, se liniștește cu succe
se aparente, ocupîndu-se în spe
cial de studierea teoretică a pro
blemei politehnizafii, făcînd însă 
prea puțin în mod practic.

Trebuie ca, în timpul cel mai 
scurt, să se înfăptuiască o serie 
de măsuri eficace pentru conso
lidarea bazei matCfiale a școlii, 
pentru pregătirea și perfecționa
rea cadrelor pedagogice ; să se 
treacă la construirea de școli 
după noile prdiecte tip, care să 
prevadă înzestrarea lor cu cabi
nete de studiu, ateliere, laboratoa
re ; să se revizuiască CU hotărîre 
actualele planuri de învățămîrttși 
manualele în așa fel ca ele să 
fie apropiate de viață, de aseme
nea să fie reduse mult, astfel în- 
cft sa se lichideze supraîncărca
rea excesivă a elevilor. Instituf 
țiile extrașcolare pentru copii pot 
ajuta mult școlile în politehni» 
zare. Organele locale de partid 
și sovietice trebuie să caute po
sibilități pentru deschiderea, în 
cel de al șaselea plan cincinal, 
în toate centfție mari raionale â 
caselor de pionieri, precum și a 
unor stațiuni regionale și republi
cane ale tinerilor naturaliști 4 
tehnicieni

Tovarășul N. S. Hrușciov a pua 
în raportul său sarcina de a se crea 

școli-internate. Părinții și opinia 
noastră publică Sprijină o ase
menea inițiativă cu căldura. în 
ceea ce privește Comsomolui, el 
va ajuta po. toate căile în crea- 
rajf 'școlilor-internate, Va trimite 
îrffle ca educatori și instructori 
de pionieri pe cei mai buni mem
bri ai săi.

Nu este nevoie să vorbim la 
Congres despre însemnătatea dir 
feritelor jocufi și jucării în edu
carea Copiilor. Vreau să vorbesc 
despre lipsurile serioase din pro
ducția de jucării. AcUm, maga
zinele sîrtt inundate de rațe, gîș» 
te. lebede; este însă aproape im
pasibil să cumperi o păpușică de 
celuloid. Răminem îndeosebi în 
urmă în producția jucăriilor teh
nice și mecanice de metal, a ju
căriilor „constructorul“, extrem de 
necesare îrt legătură cu politehni- 
zarea școlii. In plus, unele ju
cării mai sînt și scumpe. De 
pildă, un cOcoșel de masă plasti
că costa mai scu.mp decît trei pui 
vii (Animație, rîsete în sală).

UniUnea centrală a cooperati
velor de producție și ministerele 
și departamentele corespunzătoa
re trebuie să studieze problema 
extinderii mai departe a produc
ției și a îmbunătățirii calității ju
căriilor : să deschidă o școală in
dustrială de artă ipehtru pregăti
rea de pictori, constructori și 
tehnologi în producția de jucării; 
să extindă rețeaua de magazine 
specializate.

In țața noastră, se editează an 
de' an tot mai multe și mai multe 
cărți pentru copii. Tirajul litera
turii pentru copii a atins anul 
trecut 122 milioane exemplare, 
totuși este încă greu să obții o 
carte pentru copii în special pen
tru cei miei. Ținîndu-se seama 
de întinderea țării noastre, ar 
trebui să se editeze anual apro
ximativ 350 milioane exemplare 
de Cărți pentru copii. In republi
cile unionale trebuie să se creeze 
edituri speciale pentru copii, pre
cum și cîteva reviste noi pentru 
copiii

Acum există îh țară numai 32 
cinematografe speciale pentru co
pii. Este sărăcăcios fondul filme
lor pentru Copii. In ultimii doi 
ani s-au produs pentru ei numai 
18 filme artistice de lung metraj. 
Considerăm că trebuie refăcut 
studioul cinematografic „Soiuz- 
detfilm“, precum și create secții 
ale „SoiuZdetfilmului“ în repu
blicile unionale.

Cîteva cuvinte despre îmbrăcă
mintea și încălțămintea pentru 
copii. In ultimii ani, producția 
de îmbrăcăminte și încălțăminte 
pentru copii a crescpț Considera
bil. Cu toate acestea prin sorti
ment, și în special prin aspectul 
și calitatea lor, îmbrăcămintea și 
încălțămintea pentru copii nu co
respund cetințeldr cumpărătorilor 
De obiceiu, îmbrăcămintea pro
dusă pentru copii este mohorîtă, 
în culori închise. Ministerele care 
se ocupă de âceăstă problemă 
trebuie, îh cel mai scurt timp, să 
elaboreze și să introducă în pro
ducție tipuri speciale de țesături 
pentru copii; să revizuiască mo- 
delele existente de îmbrăcăminte 
și încălțăminte pentru copii, iar pe 
cele învechite să ie scoată din 
producție; să extifldă mult re
țeaua de ateliere pentru copii; să 
introducă în producție îmbrăcă
minte sportivă, de lucru pentru 
copii, și să deschidă magazine 
specializate în îmbrăcămintea și 
încălțămintea pentru copii.

Tovarăși I In condițiile socie
tății noastre trebuie să se ocupe 
de educația copiilor toate orga
nizațiile de partid, sovietice, sin
dicale, de Comsomol, întreaga 
noastră societate. In fața parti
dului și statului, poaftă aceiași 
răspundere pentru educația copii
lor toți părinții, indiferent de lo
cul lor de mUttcă și de postul pe 
care-1 ocupă. Nejust este faptul 
că unele organizații de partid dis
cută rar problemele educării co
piilor, nu se îngrijesc de ridica
rea răspunderii părinților, a dr- 
ganizațiilor obștești, instituțiilor 
și departamentelor menite să se 
ocupe cu munca în rîndul copii
lor și tineretului. In ceea ce le pri
vește, C.C. al U.T.C.L. și orga- 
njzpțiile de Comsomol vor lua 
măsuri pentru intensificarea edu
cării copiilor și tineretului, pen
tru îmbunătățirea activității or
ganizației de pionieri. Atragem 
îndeosebi atenția asupra muncii 
Cu Copiii în afara școlii, în spe
cial în cadrul administrațiilor 
imobilelor.

Comsomolul își Va perfecționa 
și pe viitor munca sa, astfel îticît 
să educe mai bine tineretul îh 
spiritul comunismului, devota
mentului față de patrie, față de 
măreața cauză a Partidului Co 
munlst.

Tovarăși I Comsomolul Leni
nist, întreg tineretul Sovietic se 
va uni și mai strîns în jurul 
scumpului Partid Comunist, al 
Comitetului său Central, își va 
însuși cu și mai multă perseve
rență cunoștințele, știința, tehni
ca, cultura, își va da toate forțele 
traducerii în viață a hotărîrilor 
Istorice ale Congresului al XX-lea 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice. (Aplauze).

’din R.P.R.
BELGRAD 24 (Agerpres) (Co

respondență specială).— Delega
ția sindicatelor din R.P. Romînă, 
condusă de tov. Gheorghe 
Apostol, președintele C.C.S., după 
ce a vizitat Zagrebul, și-a conti
nuat vizita în Iugoslavia indrep- 
tîfldu-se spre Rijeka unde a fost 
întîmpinată cu căldură de preșe
dintele Consiliului Sindical din 
Rijeka, Dragi Bogdanici precum 
și de numeroși activiști sindicali 
din localitate. La Rijeka delega
ția a vizitaț orașul și împrejuri
mile precum și șantierul navai „3 
Mai“. Pe acest șantier se cons
truiesc vase comerciale de mare 
tonaj. In urma dezvoltării luate 
în ultimii ani, capacitatea șan
tierului este de peste două Ori 
mai mare decît nivelul cel mai 
ridicat atins în timpul capitaliș
tilor.

Președintele Comitetului Popu
lar din Rijeka, Edo Jardas a o- 
ierit delegației o masă tovărășea
scă, care s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

In drum spre Pola, delegația 
s-a oprit pentru o scurtă vizită în 
stațiunea Opatija și apoi la mina 
„Rașa", una din cele mai mari 
mine din Iugoslavia.

La Pola, a fost vizitat șanțje- 
rul naval din localitate, un șan
tier vechi datînd încă din timpul 
stăpînirii imperiului austro-ungar. 
In trecut el își redusese mult ac
tivitatea, dar acum, șantierul a 
devenit o întreprindere înflori
toare, care execută importante lu
crări de construcții navale.

Cu ocazia vizitării orașului, de
legația a fost invitată să ia parte 
la o masă comună la care au 
participat conducătorii organiza
țiilor politice și obștești locale 
precum și numeroși deputați ai 
Comitetului Popular. In numele 
conducerii organizațiilor locale, 
tov. Iosip Vrbamac, președintele 
Consiliului Sindical dih Pola, a

Lupta grevistă 
din țările

S. U. A.
NEW YORK 25 (Agerpres). - 

Salariații metroului din Phila
delphia au declarat grevă îh semn 
de protest împotriva concedierii 
sämäVoInice a unuia din tovarășii 
lor de muncă. După cîteva ore de 
grevă Compania de transporturi 
din Philadelphia a anunțat repri
mirea muncitorului concediat.

ITALIA
ROMA 25 (Agerpres). — In 

Italia ia amploare mișcarea pen
tru apărarea libertăților democra
tice și a drepturilor oamenilor 
muncii,

La 23 februarie au declarat 
grevă 50.000 de muncitori din in-

In Franța crește mișcarea națională 
pentru rezolvarea pașnică 

a problemei algeriene
PARIS 25 (corespondentul A- 

gerpres transmite): Din inițiativa 
Comitetului pentru soluționarea 
pașnică ă problemelor Africii de 
nord și a comitetelor locale de 
luptă pentru reglementarea pe 
cale pașnică a problemei algerie
ne au ioc în întreaga Franță mi
tinguri și manifestații în vederea 
constituirii unor delegații care 
să exprime deputaților voința po
porului francez de a se ajunge 
neînfîrziat la rezolvarea proble

Fapte semnificativei O DOUă Crimâ 
rasistă în S. U. A.

La 19 februarie a fost săvîrșltă 
în S.U.A. o nouă crimă rasistă. 
Victima este un medic de culoa
re din Columbia (statul Georgia), 
dr. Thomas Brewer, care a fost 
asasinat cu șapte focuri de revol
ver trase de un alb, Lucio Flower, 
proprietarul unui magazin din lo
calitate.

Dr. Brewer era unul din con
ducătorii filialei locale a Asocia
ției naționale pentru propășirea

BONN 25 (Agerpres). — După 
ce conducerea partidului liber- 
democrat a luat o atitudine cate
gorică împotriva politicii U.C.D. 
(partidul cancelarului Adenauer 
N. R.) și a obținut împreună cu 
social-demoCrații ca guvernul lan
dului Renahiă de Nord-Westfalia, 
format ditl membri ai U.C.D., să 
demisioneze, conducerea partidu
lui democrat creștin a început să 
exercite presiuni politice asupra 
partidului liber-democrat.

Una dih expresiile acestei pre
siuni a constituit-o ieșirea de
monstrativă din partidul libet- 
democrat a reprezentanților aripei 
sale de dreapta — adepții supu
nerii necondiționate față de poli
tica lui Adenăuer. Printre cei care 
ău părăsit partidul liber-democrat 
se află 16 deputați din Bunde
stag, (din totalul de 53 de depu
tați ai acestui partid), printre 
care Vicecancelarul R. F. Ger
mane, Blucher și trei miniștri fe
derali.

Cercurile guvernante de la 
Bonn ău urmărit să distrugă prin 
scindare pozițiile partidului liber- 
democrat. Ei nu și-au atins însă 
scopul. După cum anunță presa 
Vest-germană, în sprijinul condu
cerii partidului liber-democrat și 
al liderului său Dehler s-au pro
nunțat pînă acum toate organi
zațiile regionale ale acestui par
tid cu excepția organizațiilor din 
Hamburg și Berlinul Occidental 
cate nu și-au apus încă cuvîntul.

In ședința sa din 24 februarie 
conducerea U.C.D., a hotărît să

Criza din coaliția guvernamentală vest-germană 
continuă să se adîncească

în Iugoslavia 
salutat sosirea delegației în ora
șul Pola.

In ziua d.e 23 februarie dele 
gația a pledat spre Liubliana, ca
pitala Sloveniei. în drum spre 
Liubliana, ea a fost întîmpinată 
la Postojno de conducătorii Con
siliului Sindical Republican din 
Slovenia, în frunte cu președin
tele Consiliului, tov. Rudolf Ian- 
ko. Membrii delegației au vizitat 
vestita peșteră de Ia Postojmo.

Vizita delegației la Liubliana a 
început printr-o întîlnire cu acti
vul sindical de conducere din 
Slovenia. Intîlnirea a prilejuit un 
schimb bogat de păreri, tovarășii 
din conducerea sindicatelor din 
Slovenia interesîndu-se de nume
roase aspecte din activitatea sin
dicatelor din R.P. Romînă. Mem
brilor delegației le-au fost îrirnî- 
nate daruri din partea Consiliu
lui Sindical Republican. Intîlnirea 
a decurs într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

Apoi a fost vizitată uzina 
„Litostroj" producătoare de hi- 
droturbine, o întreprindere mo
dernă cu o mare capacitate de 
producție și un nivel tehnic înalt.

Tov. Martin Covaci membru în 
prezidiul C.C.S. a transmis co
lectivului uzinelor „Litostroj" un 
salut frățesc din partea colectivu
lui uzinelor „23 August" din 
București, remițînd cu această o- 
cazie și darurile trimise din par
tea acestei uzine. Totodată, el 
a arătat că colectivul uzinei „23 
August" ăr fi bucuros să primeas
că în vizită o delegație a uzine
lor „Litostroj“ Răspunzînd, tov. 
Iozef Jager, președintele Consiliu
lui Muncitoresc de la „Litostroj“ 
a mulțumit pentru darurile pri
mite și a arătat că ideea schim
bului de experiențe între între
prinderi este bună și că și-o în
sușește.

Vizita delegației la Liubliana 
continuă.

a muncitorilor 
capitaliste
dustria de morărit și de macaroa
ne. Greviștii cer încheierea unui 
nou acord național de muncă și 
mărirea salariilor.

La 23 februarie, în regiunea 
Toscana a fost declarată o grevă 
generală la care au participat 
sute de mii de muncitori, argați 
și funcționari. Greviștii cer mări
rea salariilor, încetarea concedie
rilor și restabilirea libertăților 
sindicale și democratice în între
prinderi.

La Turin, Bologna, Catanzaro 
și în alte orașe au avut loc de
monstrații ale muncitorilor con
structori șomeri. In unele centre 
au avut loc ciocniri între demon
stranți și poliție.

mei Algeriei. Aceste delegații, în 
care urmează să fie reprezentate 
toate păturile populației, vor Veni 
la Paris la 29 februarie și 1 mar
tie aducînd apeluri și liste sem
nate de populația regiunilor res
pective, pe care le vor prezenta 
deputaților cerîndu-le să acționeze 
spre a pune capăt represiunilor din 
Algeria. Toate organizațiile sin
dicale și de masă din Franța par
ticipă activ la pregătirea acestor 
delegații.

populației de culoare și „crima" 
de care s-a făcut vinovat constă 
în aceea să a semnat o petiție 
cerînd accesul negrilor pe yn te
ren sportiv municipal.

în orașul Atlanta, capitala sta
tului Georgia, a avut loc în a- 
ceeași zi un miting de protest 
împotriva acestei noi crime a ra
siștilor, a șaptea tn decurs de 
zece luni.

(Agerpres)

excludă partidul liber-democrât 
din coaliția guvernamentală și să 
colaboreze în Bundestag doar cu 
deputății care au ieșit din acest 
partid. Astfel, coaliția guverna
mentală de la Bonn a pierdut în 
parlament 37 de mandate și este 
formată numai din membri ai 
U.C.D. și ai micului partid ger
man, care are 16 mandate în par
lament.

In aceeași Zi însă, conducerea 
partidului liber-democrat a ho
tărît la rîndul ei retragerea aces
tui partid din coaliția guverna
mentală de la Bonn și excluderea 
din partid a celor patru miniștri 
liberi-democrați Care au déclarât 
că vor continua să sprijine poli
tica lui Adenauer. Această hotă
rîre a fost adusă la cunoștința 
opiniei publice chiar de dr. Tho
mas Dehler președintele partidu
lui liber-democrat care, la un mi
ting organizat la 24 februarie la 
Stuttgart a spus printre altele : 
„Noi nu mai facem parte din gu
vernul de la Bonn și nici chiar 
din coaliția majorității parlamen
tare, Ne-am reluat libertatea, sîri- 
tem foarte mulțumiți de acest lu
cru și o vom folosi".

Vorbitorul a criticat cu vehe
mență pe „dizidenții" din partid, 
care au cedat îh fața presiunilor 
lui Adenauer. Dehler a subliniat 
că divergențele dintre el și can
celarul Adenauer se referă în deo
sebi la „politica externă a guver
nului", care nu a depus eforturi 
pentru a crea premizele necesare

U.R.S.S. a acordat ajutor 
populației sinistrate din Italia

ROMA 25 (Agerpres), — TASS 
transmite : La 22 februarie, A. E. 
Bogomolov, ambasadorul U.R.S.S. 
în Italia, a vizitat pe Giovanni 
Gronchi, președintele Republicii 
Italiene și i-ă exprimat în numele 
iui K. E. Voroșilov. președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. compasiunea îh jegătură 
cu cataclismul care s-a abătut 
asupra Italiei. Ambasadorul Bo
gomolov a comunicat președinte
lui Italiei că Comitetul Executiv al

D. ȘostakOYici a fost ales membru de onoare 
al Academiei Naționale Italiene „Sania Cecilia“
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite : Președintele A- 
cademiei Naționale Italiene „San
ia Cecilia“, Aleșsăndro Bustini, a 
trimis lui D. Șdstakovici o Scri
soare în care arată că la 15 ia
nuarie 1956, Adunarea generală a 
Academiei La ales pe D. Sostăko- 
Vici membru de onoare al Acade
miei. In scrisoare, Bustini îl feJ 
licită Călduros pe Șostakovici cu 
acest prilej.

Academia „Santa Cecilia“ a fost

NEW YORK. — Biroul brațe
lor de mundă din Statele Unite a 
anunțat că în anul 1955 cel puțin 
11 milioane de americani au fost 
șomeri fie totali, fie pentru pe
rioade mai mult sau mai puțin 
îndelungate.

GENEVA. — La 24 februarie a 
avut loc la Geneva ședința ordi
nară a ambasadorilor Republicii 
Populare Chineze și S.U.A. Ur
mătoarea ședință a fost fixată 
pentru ziua de 1 martie.

HANOI. — După cum anunță 
corespondentul din Phnom-Pen 
al agenției France Presse, prințul 
Nerodom Sianuk a demisionat 
din funcția de premier al Cam- 
bodgiei. Kim Tit, membru al 
Consiliului superior regal, a con
simțit să formeze noul guvern al 
Cambpdgiei. După cum se afirmă, 
Sianuk a demisionat pentru a se 
dedica mai mult activității ob
ștești.

OSLO. — La 24 februarie a.c., 
S-a semnat la Oslo un protocol 
intre guvernele U.R.S.S., Norve
giei și Finlandei, cu privire la re» 
glementarea regimului apelor r.U- 
fui Pasivik-Elv și lacului Inari. 
Protocolul a fost semnat din îm
puternicirea guvernului norvegian 
de Halvard Lange, ministrul A- 
facerilor Externe al Norvegiei, 
din împuternicirea guvernului 
U.R.S.S. de G P. Arkadiev, am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al U.R.S.S. în Norvegia, 
și din împuternicirea guvernului 
Finlandei de Eduard Palin, am

Știri sportive
la coresponden-ORADEA (da 

tul nostru).
Eri dimineață a sosit la Ora

dea lotul națiortal de Ciclism al 
Republicii Populare Polone, con
dus de Wandor Wladislav. La 
gară numeroși oameni ai muncii. 
Sportivi și elevi orădeni le-au fă
cut oaspeților o primire priete
nească, G. Moiceănu, Constantin 
bumitrescu și ceilalți cicliști ro- 
mîni și-au îmbrățișat prietenii 
polonezi cu care s-au întrecut nu 
de mult în Egipt.

Lotul de cicliști al R.P. Po
lone, Cel al R:D. Germane, (care 
urmează să sosească în cursul a- 
cestor zile) și lotul țării noastre 
își vor desăvîrși pregătirea timp 
de cîteva săptămîni în vederea

SPECTACOLELE DE AZI

Teatrul de Operă și Balet al
R.P.R. 11: Coppelia; 19.30: Boe
ma; Național „1. L. Caragiale“ 
(sala Comedia) 15; Mielul turbat; 
19.30: O chestiune personală; Na
țional „I. L. Caragiale" (sala 
Studio) 10: Trestiile de aur; 
Armatei (sala Magheru) 10: Dra- 

reunificării Germaniei. „In cursul 
conferinței de la Berlin (N.R. — 
din februarie 1954) â spus Deh
ler, guvernul german a dat dova
dă ca nu este animat de dorința 
Sinceră de a obține restabilirea 
unității germane. De zece ani în
coace guvernul și-a îndreptat 
ochii numai spre occident ca și 
cum răsăritul nici nu ar fi exis 
lat...“ In continuare, vorbitorul a 
acuzat guvernul federal că in 
ciuda insistențelor partidului li
ber democrat nu a ținut seama 
de posibilitățile oferite de U R-S.S 
pentru tratative în vederea rezol 
Vării tuturor chestiunilor legate 
de problema germană și că în 
această privință s-a lăsat influ
ențat de autoritățile americane.

După cum anunță Coresponden 
tul din Freiburg al Agenției 
D.P.A., președintele partidului so- 
Cial-democrat, Ollenhauer, carac- 
terizind evenimentele din ultimele 
bile, a declarat : „Adevărata cau
ză a actualei situații politice in 
terne din Republica Federală re
zidă în criza politicii externe și 
interne oficiale a guvernului Ade- 
hauer și a coaliției sale". „In pro 
blema reunificării - problemă de 
Importanță vitală pentru poporul 
german — a continuat Ollenhauer 
— principala teză de politică ex
ternă a guvernului Adenauer a 
dus la un eșec total. „Atitudinea 
loială față de Occident nu tre 
buie să fie pusă la îndoială. To
tuși sînt necesare tratative se
rioase și concrete și cu Uniunea 
Sovietică“.

Societății Sovietice de Cruce Roși# 
și Semilună Roșie a acordat suma 
de 50.000 de ruble pentru fondul 
de ajutorare a populației italiene 
care a suferit de pe urma geru
rilor.

Președintele Gronchi și-a exprf. 
mat recunoștința față deK.E. Vo
roșilov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
față de Crucea Roșie Sovietică — 
pentru ajutorul material acordat 
populației sinistrate a Italiei.

întemeiată lă Roma îh anul 1556. 
Ea este cea mai veche și mai mare 
instituție muzicală din Italia. A* 
caderaia numără 70 de academi
cieni dintre cei mai cunoscuți mu
zicieni și compozitori italtenei, și 
aproximativ 30 de membri de o- 
noafe ai Academiei -v renumiți 
muzicieni din lumea întreagă, 
printre care Jan Sibelius. Zoltan 
Kodaly, Fritz Kreisler, Georga 
Eneșcu etc.

basador extraordinar și plenipo
tențiar al Finlandei în Norvegia.

LONDRA. — Agenția France 
Presse anunță că luni 27 februa
rie, vot începe în Camera Comu
nelor dezbateri asupra politicii 
externe a guvernului. Acestea vor 
fi primele dezbateri generale de 
politică externă din iulie 1955 și 
au fost fixate cu două zile îna
inte de plecarea ministrului de 
Externe, Selwyn Lloyd, la con
ferința țărilor membre ale 
S.E.A.T.O. care va începe la 6 
martie la Caraci.

NEW YORK. - Agenția Assol- 
ciated Press anunță că președin
tele Eisenhower a invitat pe pre
ședintele Mexicului, R. Cortinez 
și pe primul ministru al Canadei, 
Saint Laurent, să viziteze Statele 
Unite. Secretarul Casei Albe pen
tru problemele presei, Hagerty, a 
declarat că Eisenhower intențio. 
nează să discute cu ei „probleme 
de interes comun".

PEKIN. — După cum anunță 
postul de radio Tokio, Ta 24 fe
bruarie, guvernul Japoniei a dat 
publicității date complecte cu pri
vire la recensămîntul populației 
efectuat în octombrie anul trecut. 
Potrivit acestor date, populația 
Japoniei se cifrează la 89.275.000 
locuitori.

LONDRA. — După cum anunță 
corespondentul din Johannesburg 
al agenției Reuter. în prezent nu
mărul populației din Uniunea 
sud-africană se ridică la 13.915.00Q 
de locuitori.

marei competiții „Cursa Păcii" 
Varșovia-Praga-Berlin.

★
HELSINKI 25 (Agerpres). — 
Pe stadionul olimpic din Hel

sinki s-au deschis sîmbătă cam
pionatele europene de patinaj vi
teză, la care participă 30 de spor
tivi din U.R.S.S., Suedia, Norve
gia, Finlanda, Anglia, Olanda, 
R. F. Germană și alte țări.

Prima probă a competiției -— 
cursa de 500 de 'm. — s-a termi
nat cu victoria patinatorului so
vietic Evghenii Grișin, care a 
parcurs distanța în 42”4/10- Pe 
locul doi s-a clasat Mihailov 
(U.R.S.S.) — 42”8/10, iar pe locul 
trei finlandezul Salonen în 
43”2/10.

Campionatele continuă.

goste tîrzie; 19.30: Zbor de noap
te; Armatei (sala din calea 13 
septembrie) 10: Nunta lui Figa- 
ro; 19,30: Vlaicu Vodă; Municipal 
10: Răzvan și Vidra; 15: :Să nu 
spui vorbă mare și Un capriciu; 
19.30: Arcul de triumf; Muncito
resc C.F.R. (QiuleȘfi) 20: JocUl 
dragostei și al întîmplării; Tine
retului 10 și 15: David Copper- 
field; 20: Preludiu; Operetă 10,30: 
Vînt de libertate; 19,30: Ana 
Lugojana; Studioul actorului de 
film „C. Nottara“ 10,30: Patrio
tica Romînă; Ansamblul de Es
tradă al R.P.R. (sala din calea 
Victoriei 174) 11:. Călătorie pe 
note; 16: Cer cuvîntul; 20: Cu 
dragostea nu-1 de glumit,

Magheru, V. Alecsandrlj Arta, 
1 Mai Popular: Vagabondul (se
ria l-a) ; Patria, București, Elena 
Pavel, Gh. Doja, 8 Martie, Don- 
ca Sirno, Al. Sahia, Flacăra. N. 
Bălcescu: Vagabondul (seria 
Il-a) ; completare: La noi la To- 
direști, Republica, Lumina, 23 
August: O noapte pe Mont Blanc; 
Filimon Slrbu, I. C Frimu, Vasiie 
Roaită : Tata, mama bona... și 
eu ; completare . Vulpoiul cam« 
pion; înfrățirea între popoare, 
Maxim Gorki, Timpuri Noi; O 
călătorie în epoca preistorică; 
Central: Ei au coborît din munți; 
Victoria: La revedere, domnul# 
GroCk ; Al. Popov : Festivalul ti
neretului de la Varșovia, Con
cursul internațional de motocros; 
Grivița : Tntr-o primăvară la Bu
dapesta ; Unirea : Domnișoara de 
Scuderi; C. David ; Fantomele 
părăsesc piscurile, T. Vladimi- 
rescu: Tăunul; Munca: Lecția 
vieții; Carpați: Alarmă în munți; 
completare; Șurubul tui Marinică; 
Miorița: Poveste neterminată; 
Moșilor : Seară de petrecere ; Iile 
Pintilie : Altura ; M. Eminescu : 
Stele pe aripi ; Pagini din lupta 
partidului; Volga : Insula fără 
nume; 8 Mai: Jan Hus ; Liber
tății ; Liliacul ; Rahova: Giuseppe 
Verdi; Gh. Coșbuc : Vînătorul de 
mare; Olga Banele : S-au cunos« 
cut într-o trăsură ; Aurel Vlaicu t 
Soldatul Ivan Brovkin.
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Taina poligonului
povestire de

S. AREFIEV

I

(Continuare din numărul 2110)
Percheziția se apropia de sfîrșit. In cameră n-a putut 

fi găsit nimic care să-l intereseze pe Kolesnikov. Des- 
cheindu-și gulerul tunicci, el s-a așezat la masă.

Pe fața lui Sidorov licărea un zîmbet.
„Prea de vreme zimbești“, — se gîndea Kolesnikov șf 

deodată își aduse aminte unde l-a văzut pe Sidorov. Era 
cu o săptămînă înainte în scuarul din oraș De el s-a 
apropiat un portar și l-a rugat să-i dea un foc. Desigur, 
portarul acela era Sidorov.

Ochiul viu al lui Sidorov privea undeva Intr-o parte 
iar cel artificial era "ndreptat spre Kolesnikov strălu
cind neplăcut cu luciul său sticlos. Și tot vraful de ob
servații împrăștiate, care încetul cu încetul s-au adunat 
în timpul cercetărilor acestui caz enigmatic, acum se re- 
constituiau în conștiința lui Kolesnikov într-un lanț con
secutiv. Inelul care lipsea a fost în sfîrșit găsit.

Și Kolesnikov făcu atunci un gest cu totul neaștep
tat pentru însoțitorii săi dar care era o concluzie natu
rală și logică a cercetărilor sale din ultimele zile.

— Dă-mi ochiul dumitale 1 — a spus el, întinzînd mîna 
spre Sidorov.

Acesta speriat s-a dat înapoi.
Kolesnikov ținea mîna întinsă. Portarul, tremurînd, 

și-a scos ochiul de sticlă. Locotenent-colonelul l-a 
privit cu atenție. Era un ochi artificial obișnuit, ne- 
conținînd nimic care să atragă atenția. Kolesnikov i l-a 
redat portarului, care în vremea asta și-a revenit puțin 
din spaimă.
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—- Degeaba vă legați de mine tovarășe șef, — a spus 
el deodată jalnic. — Trăiesc liniștit, nu deranjez pe ni
meni și iată mă percheziționează, ca și cum aș cumpăra 
lucruri de furat, sau aș face alte lucruri nepermise — 
și adăugă : — Poate doriți un ceai, tovarăși ofițeri, pun 
imediat ceainicul la încălzit. Îndată mă duc la vecini 
după pahare. — Și neașteptînd răspunsul, Sidorov s-a 
îndreptat spre ieșire.

— încetează cu mofturile, Sidorov 1 — se răsti Koles
nikov. — Percheziția nu s-a terminat.

Spunînd aceste cuvinte, Kolesnikov s-a ridicat, a luat 
în mîini zahamița și a încenut să privească florile gal
bene și albastre de pe pereții ei. Apoi, uitîndu-se la Si
dorov văzu că unicul ochi al portarului privește tot spre 
zaharniță. Sidorov repede îndreptă ochiul în altă direc
ție și înghiți în sec.

Sidorov privea cu încordare fiecare mișcare a lo- 
cotenent-colonelului.

Kolesnikov, admirînd reflexele cristalelor zahărului 
tos ce umolea zaharnița pînă sus, părea că nu observă 
ce se întîmplă cu portarul. Brusc răsturnă zaharnița 
pe masă.

Sidorov s-a aruncat către ușă. Cîinele a început să 
latre speriat. Ofițerii l-au prins din fugă pe portar și 
l-au așezat pe scaun.

Kolesnikov, împrăștiind zahărul tos cu degetele, scoase 
dinăuntru două cutioare în formă de ou învelite cu o 
cîrpă albă pe care, probabil cu ajutorul cleiului, erau li
pite cristale de zahăr.

— Iată, — a spus mulțumit locotenent-colonelul, —■ 
se pare că lucrurile se apropie de sfîrșit. Nu-i așa Si
dorov ?

Sîngele fugise din obrajii portarului; era teribil
palid, numai vinișoarele de pe nas și de pe obraji de
veniseră stacojii

Kolesnikov deschise cutiuțele. In cea mare se găsea
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de

un ochi de sticlă, asemănător cu cel al lui Sidorov, în 
cea mai mică — ochiul artificial al unui animal.

Ofițerii priveau cu mirare pe locotenent colonel.
Ca să nu strice detaliile fine, Kolesnikov deșurubă 

atent pereții din spate ai ochilor de sticlă și extrase din 
fiecare cîte un mecanism minuscul.

— Niciodată n-ați avut ocazia să vă Intîlniți cu ul
timele realizări ale tehnicei fotografice? — întrebă Ko
lesnikov ridicindu-și ochii către ofițeri. — Admirați a- 
ceste fotoaparate. Permiteți mi, unul pare încărcat! — 
și el scoase din cel mic o spirală asemănătoare la ex
terior cu arcul unui ceas de- damă.

— Cel mai complicat lucru ți se pare grozav de sim
plu după , ce l ai descurcat, — spuse Kolesnikov șefului 
poligonului așezîndu-se într-un fotoliu din cabinetul 
acestuia.

— Hala,! „lucru simplu" 1 — răspunse șeful poligonu
lui. — Clinele în rol de fotograf I

— Desigur, — fu de acord Piotr Vasilievici. — Aici 
sînt unele lucruri neobișnuite. în parte ele se explică prin 
individualitatea lui Sidorov

— Și ce-i cu e| așa de neobișnuit? Monstrul! Vîndu- 
tul 1

— Nu e chiar așa de simplu cum pare. Acest ticălos 
care se ascundea sub masca portarului, a fost cîndva 
student la facultatea de fizico matematici încă în anul 
întil el a atras atenția asupra sa datorită unor intere
sante experiențe în domeniul opticei Pentru o poveste 
foarte murdară, Sidorov a fost exmatiiculat din Univer
sitate. Mulțumită legăturilor tatălui său, Sidorov a reu
șit după un timp să intre la Institutul de medicină. Cîtă- 
va vreme s-a reținut, frecventa regulat lecțiile. Apoi s-a 
legat cu un grup de bețivi și a devenit obișnuitul 
restaurantelor. Au început niște chefuri neobrăzate. Intr-o 
încăierare cu bețivii, și-a pierdut un ochi.

E bine să reținem acest amănunt care a jucat un rol 
de seamă în cazul ce ne-a pricinuit atîta neliniște. Se
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întîmplă ca nenorocirea să-l readucă 
om Cu el s-a întîmplat altminterea.
S a lăsat de învățătură șl a intrat 
uzină optică. El a continuat să ducă 
zată, nefăcîndu și scrupule cînd era 
mijloacelor pentru a obține bani. Odată Sidorov a săvîr- 
șit o delapidare. II amenința judecata Mult timp îl ur
măriseră pe Sidorov agenții spionajului străin. Ei i-au 
propus bani ca să acopere delapidarea în schimbul unor 
informații despre uzină

Omul decăzut nu a găsit atîta tărie în el ca să res
pingă propunerea murdară A devenit trădător

Defectul fizic al lui Sidorov a fost folosit de noii lui 
stăpîni. Sidorov a primit de la ei un microfotoaparat mon
tat într-un ochi de sticlă de fabricație specială.

Cu ajutorul acestui aparat, a fotografiat de cîteva ori 
desene importante și aparate. Delictul trecu neobservat. 
Dar nu putea să nu sară In ochi purtarea lui Sidorov : 
bețiile sistematice și actele de huliganism. A fost con
cediat de la uzină.

Cînd spionii s-au interesat de activitatea poligonului 
vostru, i s a propus trădătorului să ocupe orice post la 
voi. Sub masca unui portar el s-a mutat in oraș aștep- 
tind o ocazie prielnică.

Intr-o bună zi Sidorov a văzut în timpul raziei că 
Snariad a fost prins. I-a venit în minte următorul plan 
de acțiune: să-i puie cîinelui un ochi cu fotoaparat și 
dîndu-i drumul pe poligon să se străduiască astfel să 
obțină datele care interesau pe stăpînii lui.

Procurîndu și cîinele, Sidorov l-a adormit și i-a înde
părtat ochiul stîng

După ce rana cîinelui s-a cicatrizat complect, Sidorov a 
pus ochiul artificial Cu timpul cîinele s-a obișnuit cu 
corpul străin din orbită.

La 15 mai, atunci cînd pe poligon trebuiau să aibă 
loc experiențele, i-a dat drumul cîinelui. Informații des
pre experiențe, Sidorov ie-a primit de la portarul poligo-
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pe drumul bun pe 
Sidorov s-a înrăit, 

ca laborant într-o 
o viață dezorgani- 
vorba de alegerea

Despre Jîm și prietenii săi

alegeri în trecut

?»au sosit — pline
■ două boloboace

Problema Nr. 14
INEDITA

Ing. Lean Loewenton
București

Mat în 2 mutări.
Controlul poziției.
Alb: Rc6,Dbl,Nd7,Cc2,Pc3,e3, 

g5.
Negru : Re5,Th3,Ce4,Pd6,f3,f4.

Problema de astăzi se rezolvă 
foarte ușor, însă cititorii să fie 
atenți la mutarea calului pe cîm- 
purile a3 și b4.

O partidă din meciul final 
pentru 

campionatul R. P. R.
Apărarea spaniolă

Alb: I. Bălanei
Negru : V. Ciocîltea

Mai tntti 
de cu vreme 
cu țuică bătrtnă. Erau oferite a- 
legătorilor de către partidul li
beral. Au fost așezate strategic 
la unul din colțurile străzii în 
care se afla, cu fața spre gîrlă, 
localul de vot. Apoi agenții elec
torali liberali au rupt afișele a- 
verescanilor.

îndată au sosit însă două bu
toaie mari cu vin negru. Argu
mentele averescane lichide și cu 
damf au ocupat capul podișorului 
ce da în Tabaci și intrarea spre 
podul Lemaître. Atunci agenfii 
țărăniști au dezlipit proclamațiile 
liberalilor, averescanii pe-ale ță
răniștilor. după care agenții au 
schimbat brusc tactica.

Abia după aceste operafll pre
liminare, s-a adus urna care a 
fost sigilată cu proces-verbal de 
către un judecător bătrîn și spe
riat : de fată fiind reprezentanții 
tuturor 
comună : 
ne-nfigem

mă ti asigura că încă de pe cînd 
era refugiat în Moldova cu fami
lia și venea în fitece lună la lași 
ca să-i ceară cu lacrimi tn ochi 
domnului general cinstea de a 
pleca voluntar la Mărășești, s-a 
jurat că-l va vota numai pe tăi- 
cuțu cu cioc și stele pe umeri... 
Dar don’ Tudorică băcanul a vo
tat pentru țărăniști.

Nea Lică samsarul a băut două 
cești cu zeamă de prună libera
lă și i-a înjurat de mama focului 
pe averescani. A tras trei stacane 
din Odobeștii averescanilor, bles- 
temîndu-i pe liberali. După care a 
dat mina și a primit un pachet 
cu regale de la delegatul țără
niștilor. In cabină a scos din bu
zunare cîte un pumn de bilete 
de voturi. Le-a ștampilat și le-a 
pus în urnă pentru toate cele trei 
partide în timp ce delegații fi
neau de vorbă pe judecător.

— Ce să mai viu ae cinci ort 
la local, coane Jenică ? Le-am 
pus odată toate pentru partidul 
nostru liberal.

— ...Pentru țărăniștii mei dom’ 
le avocat Panaitescu. Mă cunoști 
doar t

— ...pentru tăicufu 
naiba I Dacă

Î.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Nb5 a6
4. Na4 Î5I? (Un gambit rar jucat)
5. e:f5 (Teoria recomandă 5.d4!)
5.. .e4 6.De2 De7 7,N:c8 b c6 8 
Cd4 Cf6 9.C—0 (Fără mutările
3.. .a6 și 4.Na4, partida este iden
tică cu întîlnirea Szily Bronș'ein. 
meciul Moscova—Budapesta, 1949 
în care albul a jucat 9.Cc3)
9.. .C5 10.C63 d5 ll.d3 e:d3 12. 
D:d3! c4? (Sacrificiu! damei este 
incorect. Se putea juca 12...Dd6 
13.TeI—|- Ne7) 13.Ddl c:b3 14-TeI 
N:f5 15.T:e7+ N:e7 16.a:b3 0-0 
17.Cc3 c6 18. h3 Nc5 l9.Ne3 N:e3 
2O.f:e3 Ce4 2Î.Ce2? (Retragerea a. 
ceasta dă negrului contra-șanse 
Era mai bine 2!.C:e4 N:e4 22. 
De2) 21...TÎ6 22.Cd4 Nd7 ? (Ne 
grul lasă să-i scape posibilitatea
22.. .N:h3l după care 23 g:h3 
Tg6-|- 24.Rh2 Tf8 cu amenințarea
25.. .Tf2 + 
Ce4+ ar
De2 Taf8
24.. .N:h3 1
de exemplu : 25.g:h3 Tg6 + 26.
Rh2?Tf2+ 27. Rhl Tgg21, sau 
26Rhl Tf2 cu amenințarea Cg3 + ) 
25.Dh4 Tg3 26.TÎ1 N:h3 27. T:f8-t- 
R:Î8 28.Dd8-t-, Rf7 29.Rh2 N:g2 
3O.Dd7+ Acum negrul nu mai 
are nicio șansă. După o serie de 
șahuri albul a cîștigat pionii c5 
și d5 și negrul a fost silit să ce
deze la mutarea a 36-a.

26.RH1 
fi dus
24.Del
dădea

Cg34- 27.Rgl 
la remiză) 23. 
Tg6? (Din nou 
negrului șanse

partidelor cu ideologie 
„cărați-vă voi ca 

noi I".
★

a-nceput 
delegații 
de acord,

de fapt 
țărăniștilor 

ci, susținuți 
scandal, 

ajuns

Votarea 
zori, dar 
n-au fost 
de liberali, au făcut 
După lungi discuții s-a 
totuși la un acord. Sigiliul de 
pe capacul urnei a fost rupt tn 
fața autorităților, justiției, iar 
pachetele cu voturi introduse de 
averescani pe furiș, anulate ; res
pectiv arse in curtea interioară 
a școlii. Urna goală și purificată 
a fost resigilată și păzită cu o 
gardă mixtă din delegați, apă
rată la rindul ei de un locote
nent de jandarmi cu mustăcioa
ră, sabie și pistol la șold. După 
care cetățenii din cartier au fost 
poftiți ta vot.

însă alegătorii nu se prea în
ghesuiau.

Rar cîte un negustoraș, vreun 
samsar, pensionar ori proprietar 
cu chiriași, pășeau agale șl cu o- 
chii în patru spre vot.

— Să trăiești nene Tudorică 
— îl îmbiau liberalii de lingă 
boloboc, oferindu-i o ceașcă pli
nă.

Don'Tudorică, negustor de co
loniale in strada Llnăriei, zlmbea, 
gusta din băutură și le făcea cu 
ochiul: „Nici o grijă I".

în dreptul butoiului cu vin 
s-a oprit iarăși.

— Să te vedem coane Tudori
că, dacă ești de-ai lui tătucu A- 
verescu. ori împotriva țării I

Negustorul trăgea o dușcă de 
negru vlrtos și cu dreapta pe ini-

Averescu 
spusce că-s

— ...V-a prăpădit liberalii 
foame l Pe dumneata o să 
ducem după alegeri la conu Mi- 
halache, ca să te prezinte In par
lament. Să vadă toată (ara cum 
suferă muncitorul sub guvernarea 
lui Ionel Brătianu. Și dacă dom
nul Grigore Alexandrescu nu s-o 
cuminți, îl trimitem legat chiar 
și la Liga Națiunilor. Să dea a- 
colo socoteală pentru leafa mică 
ce vi-o dăl

Dar muncitorii, cazangiii, tur
nătorii, fierarii și tăbăcarii, tre
ceau posomoriți și indiferenți pe 
lingă agenfii electorali.

Cei mai mulți dintre lucrători 
s-au așezat tn grup sau de unul 
singur pe tăpșanul verde de pe 
malurile Dîmboviței. Au desfăcut 
legăturile aduse de acasă. Un 
coltuc de piine neagră, o bucă
țică de brtnză, o felie de pepene 
galben terciuit sau numai un ar
dei verde... Au început să mă- 
nince, încet, liniștiți, îngîndurați, 
pentru că suferința șl mizeria îți 
scurtează firul vorbelor, Iți slei- 
ește bucuria pe fafă. Infuriați a- 
genfii au scos bîtele și de la pro
misiuni au trecut la amenințări.

— Care nu votează nu capătă 
nici un leu slmbătă la plată...

Pe măsură ce amenințările 
se’ntețeau, agenții deveneau 
mai agresivi. Au înconjurat 
grup mic de tăbăcari,

de-ai voștri I O limbă și un suflet 
am. Pe unde vorbesc pe acolo iese 
și duhul...

La orele douăsprezece sirenele 
uzinelor „Lemaître“, ale fabrici
lor de tăbăcărie Grigore Alexan- 
drescu. Bourul (Sapatino) prin
seră glas. Agenții electorali se 
năpustiră la porfi, hotărlfi să-și 
recruteze clienți pentru vot.

Și odată cu apariția primului 
muncitor în stradă, promtsiunile 
începură să curgă val :

— ... Care e bolnav de picioare 
pleacă 
suferă 
legeri 
gratis 
nă după ce luăm finanțele, tăbă
carii vor primi un spor de 
la sută la leafă. ...Noi dăm < 
sute la sută — concurară 
rescanii pe liberali

Țărăniștii atacară atunci 
adine pe coarda democrației.

numaidectt la băi. „.Cine 
de piept să vină după a- 
la conu Jenică, că-l bagă 
în spital. ...La o săptămî-

sută 
două
ave-

mai

Colțul filatelic Aniversările culturale în 1955
Răsfoind un album sau o co

lecție de timbre filatelice mai 
mult sau mai puțin complectă, 
vom putea trece in revistă pagini 
întregi din istoria unui popor.

Ne vom rezuma astăzi să tre
cem în revistă numai seriile de 
timbre emise de diferite țări în 
cinstea aniversărilor culturale 
care au avut loc îp anul 1955.

In anul 1955 s-au comemorat 
mai mulți scriitori dintre care 
reamintim :

Poetul și romancierul 
Hans Christian Andersen 
fățișa! pe timbrele din 
emise de R. P. Bulgaria . 
60 st. culoare albastru-verde), 
R, Cehoslovacă (valoarea de 30

danez 
este In

sedile 
(val. de

h. de culoare roșie), R.P.R. (va
loarea de 0,20 lei de culoare al- 
bastru-cenușiu).

Celebrul scriitor spaniol Cer- 
vantes este înfățișat pe timbrele

filatelice ale R P. Bulgaria (va
loarea de 1 L. de culoare violetă). 
Acest timbru are și vignetă re-
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nulul, un bătrîn guraliv cu care trădătorul s-a împrie
tenit.

Mirosind locurile cunoscute, cîinele a fugit spre poli
gon. Ochiul de sticlă nu se deosebea de cel natural și 
nimeni n-a observat nimic la cîine

Sidorov aștepta în apropiere, știind că dulăul, mai de
vreme sau mai tîrziu, va fugi in stradă. Intr-adevăr, 
Snariad a ieșit pe poartă, spionul l-a atras într-o fundă
tură și i-a scos ochiul de sticlă. Sidorov a vrut să ia 
cîinele cu el, dar dulăul i s-a smucit din mîini și a fugit.

Banditul și a dat seama că nu va mai putea repeta 
încercarea cu cîinele. A trimis filmul agentului spiona
jului străin și a așteptat instrucțiunile obișnuite.

în timpul acesta, Sidorov a observat printre cei de la 
poligon un ofițer necunoscut. Eram eu. A crezut de cu
viință că-i necesar să lămurească cine i noul ofițer. O- 
dată, pe cînd ședeam pe o bancă în scuar, s-a apropiat 
de mine cu rugămintea să-i dau un foc și m a fotogra
fiat cu ajutorul ochiului artificial. A trimis apoi foto
grafia și o scrisoare agentului dintr-un oraș apropiat — 
cu scopul tăinuirii — și a început să aștepte răspunsul.

Cu toate că Sidorov era încredințat de imposibilitatea 
demascării, a hotărît să ia cîteva măsuri de precauție. 
Ustensilele laboratorului fotografic le-a trimis rudelor. 
Pe urmă și a procurat un cine foarte asemănător cu 
Snariad Cu aceasta el vroia nu numai să se ferească în 
cazul cînd brigadierul va fi interogat ca martor, dar și 
să ocolească întrebările vecinilor care îl văzuseră pe 
Snariad.

Agentul străin temîndu-se să nu fie arestat a fugit 
Cînd organele de stat au sosit la locuința sa, spionul nu 
mai era dar au găsit acolo scrisoarea lui Sidorov și foto
grafia mea... Ei, și celelalte vă sînt cunoscute — și-a ter
minat Kolesnikov discuția cu șeful poligonului.

(Sfîrșit)
traducere din limba rusă de DAN LAZARESCU 

(din revista sovietică „Ogoniok")
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prezentînd coperta cărții „Don 
Quichote de la Mancha" ; R.P.R. 
(valoarea de 2 lei de culoare 
violet).

Poetul polonez Adam Mickie- 
wiez este înfățișat pe valoa
rea de 44 st. de culoare brun 
care face parte din seria“ Aniver. 
sări Culturale" emisă de Repu
blica Populară Bulgaria, pe va
loarea de 60 h. de culoare roșu 
închis din seria emisă de R. 
Cehoslovacă și pe valoarea de
O, 55 lei de culoare albastră e- 
misă de Republica Populară Ro- 
mînă. Polonia a sărbătorit anul 
trecut „Anul Mickiewicz“ emițînd 
cu acest prilej o serie de timbre 
denumită „Anul Mickiewicz“ for
mată din 4 valori reprezentînd 
pe marele poet polonez.

Celebrul publicist francez 
Charles de Secondat baron de 
Montesquieu este înfățișat pe 
valoarea de 80 st. de culoare gris 
făcînd parte din aceeași serie 
de mai sus, 
Bulgaria și
1,55 lei de culoare brun roșcat 
din emisiunea „Marile aniversări 
culturale ale anului 1955” emisă 
de Republica Populară Romînă.

Marele scriitor german Frede- 
rich Schiller este înfățișat atît pe 
timbrul emis de R. P. Bulgaria 
(valoarea de 16 st. de culoare 
brun), de R. Cehoslovacă (valoa
rea 40 h. de culoare albastru 
gris) cît și de Republica Popu
lară Romînă (valoarea de 1 leu 
de culoare oliv).

Poetul american Walt Whitman 
este înfățișat pe timbrele fila
telice astfel : Republica Popu
lară Bulgaria (valoarea de 
2 leva de culoare oliv), R Ceho
slovacă (valoarea de 75 h. de 
culoare gris) și Republica Popu
lară Romînă (valoare de 1,75 lei 
de culoare violet).

Valoarea de 2 L. emisă de R.
P. Bulgaria, ca și cea de 1 L. care 
reprezintă pe Cervantes, are vig
netă Această vignetă ne redă în 
miniatură coperta în original a 
cărții „Leaves of Grass“.

Trebuie 
romînești 
ma serie 
executate

emisă de R.P. 
pe valoarea de

remarcat că timbrele 
au meritul de a fi pri- 
romfnească de timbre 
în gravură.
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tot 
un 

care se 
odihneau trintiți pe iarbă. în pi
cioare cu miinile in șold, Pascu 
se pregătea de bătaie.

— Sinteți comuniști? Spune- 
ți-o pe șleau, încaltea s-o știm 
și noi.

Răspunse un lucrător bătrln:
— Slntem muncitorii
S-au ridicat tăbăcarii de pe 

iarbă. Unul din ei, cu scăpărări 
de fulgere in ochi, s-a apropiat 
de namila de Pascu.

Era un om intre două vlrste, 
cu praf de argint la tlmple și 
mușchi de oțel

în spatele lui 
bătăuși. Careva 
strigă :

— la seama In
Panait întoarse capul, 

ridică pumnul cit un baros. Dar 
nu îndrăzni să lovească. Dinspre 
margine soseau in fugă munci
torii de la „Bourul", iar metalur- 
giștii de la „Lemaître", descăl
țați, cu sandalele, cu bocancii in 
mîini și pantalonii suflecați, tre
ceau furioși girla.

Au

Cu 20 de ani în urmă a fost 
turnat filmul sovietic „Circul“ 
care s-a bucurat ani de-a rîndul 
și se bucură și astăzi de succes 
în rîndurile spectatorilor. în 
rolul micuțului negru a fost fil
mat Jim Patterson, care avea pe 
atunci vîrsta de doi ani (foto 1)

Tatăl lui Jim, Lloyd Patterson, 
ducea o viață plină de greutăți 
în patria sa — S.U.A. în anul 
1932 el a venit la Moscova, unde 
a obținut cetățenia sovietică. 
Aici, el a luat în căsătorie o ce- 
tățeancă sovietică. Jim este pri
mul copil din familia lor.

Ca egal între egali, micul Jim 
a învățat la o școală din Mos
cova, a participat la seratele 
elevilor, a participat cu pasiune 
la activitatea cercului tinerilor na- 
turaliști.

Mai tîrziu Jim a urmat școala 
„Nahimov“, a călătorit pe vasul-

școală, a studiat literatura rusl* 
și istoria marinei, matematicii* 
bazele științei marinei.

Anul trecut, Jim Patterson er< 
încă student Ia Institutul Marhl 
militar superior din Leningrad 
(foto 2). Aci studentul Jim s-a 
pregătit pentru profesia de ofițer 
timonier. împreună cu prietenii 
săi — Stanislav Ciurilov, Boris 
Sciukin și Ghennadi Șturmin — 
Jim a făcut îndepărtate călători! 
de studii pe mare.

Jim Patterson are mulți prie« 
teni și în afara Institutului. Pe 
mulți dintre ei nici nu i-a văzut 
niciodată, îi cunoaște însă din 
scrisorile pline de căldură pe 
care le primește de la ei. El pri
mește scrisori de la mineri, m?- 
talurgiști, marinari, colhoznici, 
de la oameni din țările de demo
crație populară, de la vîrstnici, 
de la tineri, de la copii.

Despre ce ne vorbește muzica ?
se postară doi 
dintre tăbăcari

spate, Panaite ! 
Pașcu

șters-o mardeiașii.
•R

telefon nervos de la cabi- 
ministrului de interne la

Un 
netul 
Prefectură. Două telefoane de la 
prefectură către circumscripția 
13-a polițienească. Și cinci cu
rieri în trăsuri și pe biciclete, de 
la clubul liberal la cîteva centre 
de votare.

în mai pufin de o oră s-au 
strîns puzderie de agenfi pe splai 
și-n cartier. Ciocăneau în ferești, 
loveau cu ciomegele în porți, ați- 
țau clinii, scoteau cu sila oamenii 
din case, încolonîndu-i și adu- 
cindu-i sub escortă spre vot...

Bătălia s-a iscat cînd două cete 
de agenfi s-au întîlnit. După un 
scurt preludiu de înjurături și 
huiduieli:

— Huo șobolanilor! — Huo vouă 
soldătoilor! — Jos Brătienii! — 
Afară din Parlament cu Miha- 
lachei — Huideoo Averescu... I 
— s-a pornit măcelul.

★
Seara, la închiderea localului 

d» vot, participarea alegătorilor 
era sub 25 la sută. Noroc că în
ceperea numărătoarei voturilor 
s-a amlnat cu două ore. Răstimp 
tn care candidatul averescan cap 
de listă și cu Pascu mardeiașul, 
au spart un geam din dos 
școlii și intrînd pe furiș tn 
mera cu urnă...

Dar asta e de acum altă 
veste.

Despre viață—acesta e răs
punsul. Și în primul rînd des
pre om și gîndurile, sentimen
tele pe care le trezește viața 
în mintea și sufletul său.

Pentru a-și preciza sensul 
muzica folosește adesea aju
torul altor arte. Cu poezia se 
asociază în cîntec, cantată și 
oratoriu, cu dansul în balet, 
cu teatrul în operă. In film 
ea vine în ajutorul cinemato
grafului.

Dar singură poate ea zu
grăvi viața ? Da I Ascultînd 
muzica unui compozitor nu 
ți se poate întîmpla ca (așa 
cum se întîmplă dacă vezi au
toportretul unui pictor) să-l 
recunoști pe stradă. Nici cînd 
citești „Poezie și adevăr“ de 
Goethe nu poți ști cum 
arată autorul cărții. Dar, în 
schimb, cît de multe afli des
pre firea sa, despre întîmplă- 
rile, gîndurile și sentimentele 
care le-a trăit Și în muzică 
e la fel. In măsura în care 
înțelegi aceste gînduri și sim
țăminte și, noate, chiar le re
cunoști ca fiind și ale tale — 
adică te lași cucerit, 
desfătat de ele și 
asupra lor — între 
compozitor, și între 
cei ce resimt aceleași 
suflet în fața muzicii respec
tive, se leagă fire nevăzute 
ale dragostei, înțelegerii, co
muniunii spirituale. Și dacă, 
de pildă, compozitorul a cîn- 
tat dragostea de oameni, cu
rajul în biruirea oricărei greu
tăți, bucuria sau înțelepciunea 
vieții, el ți Ie va fi comunicat 
și ție sau măcar te va fi pus 
pe gînduri în legătură cu a- 
ceasta. Și muzica, cîntînd 
viața o va fi înrîurit astfel pe 
aceasta.

Dar oare întîmplări nu pot 
fi zugrăvite în muzică ? In 
general acest lucru se face în 
muzica cu text (în cîntece sau 
în povestiri muzicale ca „Pe- 
trică și lupul“ de compozitorul 
sovietic Prokofiev de pildă)

răscolit, 
gîndești 
tine și 

tine și 
stări de

sau în muzica „cu program“, y 
adică în care un text ajută- y 
tor (fie titlu, fie moto, fie z 
text cuprins în programul de y 
sală și povestind un anume y 
subiect) orientează cercul z 
gîndurilor ascultătorului spre y 
un anumit fenomen. De pildă, y 
există o lucrare a lui Ceai- z 
kovski în care, într-o tumul- y 
tuoasă desfășurare muaicală, y 
amintind parcă o bătălie, se z 
opun melodii franceze și y 
ruse, iar pînă la urmă cele y 
ruse răsună în toată forța și >) 
măreția lor. Nu e greu să în- « 
țelegi că este vorba de o lup- y 
tă și cînd Ceaikovski a pus z 
titlul ,.1812“, el a orientat << 
gîndul ascultătorilor spre 
războiul de apărare națională z 
dus victorios de poporul rus y 
împotriva oștilor franceze co- y 
tropitoare conduse de Na- z 
poleon. Dar titlul a fost aci y 
susținut nu numai de cîntarea y 
de melodii ruse și franceze 
ci de întreaga desfășurare a y 
lucrării. y

Multe sînt procedeele de a y 
sugera 
Acela al 
natură 
păsărilor, galopul cailor etc.), 
al citării unor melodii cunos
cute, al sugerării apropierii și

...................................i sau 
sune- 
pârti- 
etc.). 
mare 

aceste 
unor 

nu se

realitatea în muzică, 
imitării sunetelor din 

(furtună, ciripitul

depărtării (prin mărirea 
micșorarea intensivă a 
telor ca în „Cîntecul 
zanilor“ de Alexandrov

Ori de cîte ori un 
compozitor folosește 
procedee de evocare a 
fenomene concrete, el 1 
mărginește la ele, ci dă glas £ 
totodată minții și inimii sale, y 
ecoului stîrnit în ele de aces- y 
te fenomene. Și acest lucru se y 
face în primul rînd prin me- y 
lodie, .prin mijloacele muzicale y 
generale. Orice fenomen \ 
din realitate este privit în y 
artă prin mijlocirea omului și v 
de aceea imitațiile de sunete 
din natură nu pot niciodată y 
constitui esențialul în muzică, V 
ci melodia. zMARIA ARSENE

4-
Jocul este astfel alcătuit In

cit fiecare simbol reprezintă o 
anumită cifră.

Tnloctiiți simbolurile cu ci
frele corespunzătoare pentru 
a obține rezultatele operațiilor 
respective.

□a

STAS — 3452 - 52


