
Din munca unei brigăzi 
fruntașe de tractoriști

Proletari din toate țările, unifi-vă I

Î
B nițiativa Eroului Muncii
[ Socialiste Vasile Voi- 

chiță de a realiza cu 
fiecare tractor 1000 hantri pe 
an a fost însușită de mulți 

7 mecanizatori din stațiunile 
A noastre de mașini și tractoare 
>> și din gospodăriile agricole 
x de stat. Printre aceștia se 
A numără și mecanizatorii din 
7 brigada a 18-a de K. D.-uri, 
7 de la S.M.T. Hagieni, regiu- 
a nea Constanța, condusă de 
>> utemistui Vasile Mușat.
< Brigada condusă de Vasile 
S Mușat este compusă din 5 
> tractoare K.D.-35. Ea a avut 
< ca sarcină de plan în an^i 
A trecut, 2468 hantri. Ultimele 
> brazde răsturnate de tractoa- 
< rele brigăzii au fost ale celui 
.$ de-al 5247-lea hantru. Utemis- 
> tul Ion Istudor a realizat cu 
< tractorul său 1129 hantri. Ni- 
A colae Pasăre — 1045 hantri, 
■> utemistui Constantin Mocăne- 
7 seu — 1027 hantri, utemistui 
A Constantin Budu — 1025 han- 
> tri și Ion Gogoașă — 1021 
7 hantri.
A Tractoriștii din brigada ute- 
a mistului Vasile Mușat au lu- 
>$ crat cu tractoarele lor timp de 
>? doi ani (1954 și 1955) fără să 

le facă nici o reparație. După 
>$ doi ani, în iarna aceasta, doar 
7 la trei din cele cinci tractoare 
A se schimbă segmenții, celelalte 
A fiind în perfectă stare. Cum 
7 au obținut mecanizatorii din 
a brigada lui Vasile Mușat un 
A asemenea 
7 întrebare, 
A răspuns :
> •— Am muncit cu nădejde, 
7 am acordat o atenție mai 
'< mare eliminării timpilor mor- 
A ți și aplicării graficului orar. 
7 In campaniile anului trecut 
x am folosit mai mult cuplaje 
A de mai multe mașini agricole 
7 și printr-o disciplină mai se- 
x veră am reușit să îngrijim 
A mai bine tractoarele.
7 Precum se vede, nu e vorba 
x de o metodă nouă, secretă, 
A care să facă posibilă o ase- 
7 menea „minune". O analiză 
X mai atentă însă dă posibilita- 
>J> tea să se vadă că în activita- 
7 tea brigăzilor de tractoare sînt 
i resurse însemnate pentru 

creșterea productivității mun
cii, pentru reducerea prețului 
de cost.

în vederea eliminării timpi
lor morți, mecanizatorii din 
brigada lui Vasile Mușat s-au 
străduit să organizeze o de
plasare rațională a agregate
lor în timpul lucrului, în așa 
fel îneît să se înlăture în cca 
mal mare măsură mersul în 
gol ți să folosească cea mai 
potrivită viteză de lucru a 

I tractorului.
Pînă în anul trecut, în mod 

normal, brigada îți avea ta
băra la un capăt al tarlalei, 
de unde ar fi început să exe
cute arături spre capătul ce
lălalt. Acest sistem de lucru 
nu permitea însă un control 
bun asupra calității lucrărilor 
efectuate.

’> în anul trecut însă, dacă 
X brigada avea de lucrat spre 
A exemplu o suprafață de 250 
’> hectare, vagonul-dormitor era 
x amplasat în centrul tarlalei. 
A Suprafața de 250 de hectare 
? era împărțită pe cele cinci 
x tractoare ale brigăzii, reparti- 
A zîndu-se
■> cîte 50 de hectare. înainte ca 
X tractoriștii
A munca pe r.oua tarla, ea era 
'> jalonată. Tractoristul avea po- 
< sibilitatea să tragă brazde 
A drepte și deci să înlăture nu- 
> meroasele întoarceri care ră- 
< pese de fapt mult timp și 
A sporesc consumul de carbu- 
> rânji.
A Ceea ce a contribuit însă 
> mai mult la creșterea produc- 
< tivității muncii a fost aplica- 
a rea metodei graficului-orar. 
> La cererea tractoriștilor, pon- 
< tatorul-alimentator calcula zil- 
s nlc, în condițiile concrete lo- 
> cale, ce suprafață se reali- 
? zează odată cu efectuarea fie
ri cărei ture, cîte ture trebuie 
> făcute pentru a se realiza nor- 
? ma, precum și cîștigul tracto- 
$ ristului.
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succes ? La această
Vasile Mușat a

Un rol important în folosi
rea întregii capacități de lu
cru a tractorului ți în sporirea 
productivității muncii, in rea
lizarea cu fiecare tractor a 
celor peste 1000 de hantri, l-a 
avut ți folosirea pe scară lar
gă a cuplurilor de 
agricole. Cuplurile au 
losite îndeosebi, la 
semănat. Cele mai 
dite au fost cuplurile 
din: cultivator-semănătoare
„I.A.R.-511" și grapă, sau din 
două semănători „I.Ă.R.-511“ 
ți patru grape de mărăcini. 
La semănatul dughiei și lu- 
cernei s-a lucrat cu un cuplu 
de trei semănători cu tracțiu
ne animală, iar la arat, la plu
gurile „Ilie Pintilie" s-a ata
șat cea de a patra trupiță.

In folosirea cuplurilor s-a 
avut însă in vedere respecta
rea întocmai a normelor agro
tehnice, calitatea lucrărilor.

In brigada condusă de ute- 
mistul Vasile Mușat a domnit 
o disciplină de fier. Mecaniza
torii au respectat întocmai 
măsurile menite să asigure 
buna funcționare a tractoare
lor. De fiecare dată, tractoa
rele au fost pornite și îngrijite 
conform indicațiilor tehnice.

Acestea au fost, dacă se 
poate spune ața, probleme 

de ordin tehnic-organizatoric, 
care au contribuit la succesul 
brigăzii. Factorul hotărîtor l-a 
constituit însă munca cu oa
menii, cu membrii brigăzii. Pe 
lîngă disciplina strictă, între 
membrii brigăzii s-a legat și 
o caldă prietenie. Grupa 
U.T.M. din brigadă, în frunte 
cu organizatorul ei Constan
tin -Mocănescu, și-a adus din 
plin contribuția ia acest mare 
succes. Un rol însemnat l-au 
avut consfătuirile în care se 
discuta despre ceea ce s-a 
realizat și ceea ce trebuie fă
cut în zilele următoare. Aceste 
consfătuiri nu au fost lipsite 
de spirit critic și autocritic. 
Aspru a fost criticat într-una 
din zile Ion Gogoașă, care în 
goană după hantri făcuse în 
ziua respectivă lucrări de 
proastă calitate.

De-a lungul tuturor campa
niilor, în brigada Iui Vasile 
Mușat s-a desfășurat o bogată 
viață culturală.

Ziarele și gazeta-fulger a 
stațiunii erau citite de cele 
mai multe ori cu voce tare, 
organizîndu-se apoi discuții 
pe marginea celor citite.

Brigada, prin realizările 
sale, a contribuit la întărirea 
economică-organizatorică a 
gospodăriei agricole colective 
ți a întovărășirii agricole din 
comuna Hagieni, deservite de 
ei, la obținerea de către aces
tea a unor recolte mari. De 
pildă, gospodăria colectivă 
din Hagieni a obținut anul 
trecut o producție medie la 
ha. de 1700 kg. grîu, 3.000 
kg. orez, 1500 kg. floarea soa
relui și 2700 kg. porumb.

Munca excelentă a mecani
zatorilor din această brigadă 
a fost bine răsplătită. Salariul 
lunar al tractoriștilor a fost 
de 2.000 — 2.400 lei lunar, iar 
al șefului de brigadă de 2.200 
— 2.500 lei. Pentru depășirea 
planului, pentru economii de 
carburanți și piese de schimb, 
la sfirșitul anului, șeful de 
brigadă Vasile Mușat a primit 
un premiu de 13.000 lei. 
Fruntașului brigăzii, Ion Istu- 
dor, i s-a acordat un premiu 
de 11.700 lei. Frumoase pre
mii au primit ți ceilalți mem
bri ai brigăzii.

E cert că experiența acestei 
brigăzi poate constitui un 
exemplu demn de urmat pen
tru toate brigăzile de mecani
zatori din S.M.T. și din gos
podăriile agricole de stat. Or
ganizațiile U.T.M. și conduce
rile stațiunilor și gospodării
lor de stat să lupte pentru 
crearea condițiilor necesare, 
să ajute mecanizatorilor in a- 
plicarea experienței Înaintate.

„Scînteia tineretului“

mașini 
fost fo- 
arat ți 
răspîn- 
formate

in rer
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Discutînd despre cartierul lor 
cu candidatul

Campania electorală — în atenția 
comitetului raional U.T.M. Grivița Roșie

In perioada alegerilor de depu- 
tați în sfaturile populare, pe baza 
unui plan concret de acțiune, co
mitetul raional U.T.M. „Grivița 
Roșie” a întreprins o serie de ac
țiuni interesante.

Vom vorbi pe scurt numai des
pre două din aceste acțiuni.

Convorbiri cu tinerii 
care vor vota prima oară

Duminică după amiază, sala 
casei de cultură „Ștefan Gheor
ghiu" era neîncăpătoare. Peste 80 
de tineri și tinere muncitoare de 
la filatura Dacia și din alte în
treprinderi precum și elevi ai 
unor școli profesionale din raion, 
au venit aici să stea de verbă 
cu candidați ai F.D.P. — Con
stantin Brașoveanu fost muncitor 
la Complexul C.F.R. „Grivița Ro
șie”, astăzi președintele sindica
tului pensionarilor C.F.R. și Eu
gen Popescu activist al comite
tului raional U.T.M. Ei erau cu- 

îndea-

drepturile politice ale tuturor oa
menilor muncii din țara noastră, 
cum și despre sarcinile ce revin 
utemiștilor și tinerilor în înde
plinirea celui de al doilea cinci
nal.

Tinerii au ascultat cu atenție 
cele spuse în această consfătuire 
din care au avut multe de învă
țat. Ei au plecat cu convingerea 
că cei doi candidați merită să pri
mească votul lor, pentru că vor 
ști să-i reprezinte cu cinste, pen
tru că vor ști să le apere intere
sele și să gospodărească cu chib
zuință cartierul.

Cîfi mai mulji tineri 
la afișaj

să-ți inceapă

fiecărui tractorist

rioși să-i cunoască mai 
proape pe candidați.

— Să începem tovarăși 
aude vocea tovarășului 
veanu.

Candidatul le-a vorbit 
viața lui, despre greutățile pe 
care le-a avut de înfruntat ca 
ucenic, despre nemiloasa exploa
tare care a îndurat-o ca munci
tor. El a vorbit de asemenea des
pre candidații de altă dată — re
prezentanți ai capitaliștilor și mo
șierilor, despre falsurile comise 
atunci, cum și despre alte aspecte 
ale dominației burghezo-meșie- 
rești pe care regimul nostru de
mocrat-popular a înlăturat-o pen
tru totdeauna.

După aceea a luat cuvîntul can
didatul Eugen Popescu care a 
vorbit tinerilor alegători despre

— se 
Brașo-

despre

Peste 280 de utemiști și tineri 
constituiți în 14 echipe au fost 
antrenați în- după amiaza zilei de 
sîmbătă, In acțiunea de afișaj.

De data aceasta le-a venit rîn- 
dul să meargă pe teren tinerilor 
muncitori de la l.R.E.B. și Elec- 
tro-rețele. cum și elevilor de la 
Școala profesională nr. 12 metal. 
Ei au mers pe teren împreună 
cu tovarășii Ion Carp și Nicolae 
Florea, activiști ai comitetului ra
ional.

Totul a fost pregătit din vre
me. Cu sprijinul comitetului or
ganizației de bază U.T.M. de la 
complexul C.F R. „Grivița Ro- 
șie’ s-au procurat căldări și ca- 
seina necesară pentru lipit. Afi
șele au fost aduse din timp la 
sediul comitetului raional.

Odată ajunși pe teren tinerii au 
lucrat cu mult spor. Rezultatele 
muncii lor se pot vedea cel mai 
bine în faptul că într-o singură 
după amiază au fost afișate peste 
1300 afișe. Și această acțiune — 
ca și altele asemănătoare — con
tinuă pînă în ziua alegerilor.

La Casa de cultură „Gheorghe 
Doja“ Bd. Păcii, alegătorii din 
circumscripția electorală orășe
nească nr. 350 s-au întîlnit cu 
candidatul lor, tovarășa Constan
ța Crăciun, membru al C.C. al 
P.M.R., ministrul Culturii.

Ca adevărați gospodari ai car
tierului, ai orașului lor, alegătorii 
au dezbătut împreună cu candida
tul lor o seamă de probleme pri
vind îmbunătățirea nivelului lor 
de trai material și cultural.

Alegătorul Grigore Nanu a 
arătat că prin grija sfatului popu
lar, în cartierul Militari au fost 
electrificate în ultimul an peste 
20 de străzi,: s-au făcut trotoare 
și parări de străzi, canalizări și 
alte , lucrări edilitare câre au 
schimbat înfățișarea cartierului. 
La toate aceste lucrări cetățenii 
au dat un sprijin efectiv. Valoa
rea lucrărilor efectuate de ei prin 
muncă voluntară se ridică la 5 mi
lioane lei.

Numeroși alegători, printre 
care și Petre Dincă. Gh. Lache, 
Alexandru Șerban și alții au ară
tat necesitatea efectuării unor noi 
lucrări edilitare.

Ei au propus de asemenea ca 
sfatul popular să acorde mai mul
tă atenție dezvoltării activității 
culturale în cartierele mărginașe, 
arătînd că față de cerințele mereu 
mai mari ale cetățenilor numărul 
sălilor de spectacole și al bi
bliotecilor din aceste cartiere a 
devenit insuficient. Alegătoarele 
Maria Mihăilescu, Ana Roșea, 
Maria Șerban și altele au vorbit 
despre activitatea pe care femeile 
o depun în munca obștească. în 
munca de . ridicare a economiei, 
de dezvoltare a culturii, de creș
tere a tinerei generații și de apă
rare a păcii. Ele și-au exprimat 
bucuria pentru drepturile largi, 
în toate domeniile vieții, de care 
se bucură azi femeile din țara 
noastră.

La sfirșitul adunării a luat cu-

vîntul tovarășa Constanța Crăciun 
care a arătat că alegerea depu- 
taților în sfaturile populare are 
loc la începutul unui nou plan 
cincinal ce deschide perspective 
luminoase pe drumul construirii 
socialismului.

Utemiștii în munca de agitație
SUCEAVA (de la corespon

dentul npstru).— In comuna Dol
hasca, raionul Fălticeni, în cam
pania electorală muncesc peste 40 
de agitatori dintre care o mare 
parte s nt utemiști. Agitatorii au 
fost instruiți de organizația de 
partid și apoi au fost împărțiți

tat. Astfel, zilele acestea țăranii 
întovărășiți Rusu Gheorghe, Nicu 
Grigoraș, Grigore Cojccaru. A- 
măriucăi Mihai au transportat la 
cîmp încă 120 tone de gunoi. La 
fel și țărani cu gospodărie indi
viduală ca Vasile ~’ 

r___  minat de cărat
pe-sectoarer Ei'stau-de-vorbă'cu^'g^ăjd. ----- 
cetățenii asupra felului cum seva țn convorbirea 
desfășura votarea și-i îndrumă-să”nizată de agilatoarea 
verifice listele de alegători spre 
a vedea dacă , sînt înscriși. Dar, 
pe lîngă aceste probleme, agita
torii discută și despre felul în 
care trebuie întîmpinată ziua ale
gerilor. Agitatorul Crețu Vasile, 
tehnician agronom, a discutat în
tr-una din zile la Casa alegăto
rului cu un grup de țărani mun
citori. El a arătat că anul trecut 
mulți țărani muncitori au obținut 
recolte mari la ha. De pildă, țăra
nul cu gospodărie mijlocie Gri
gore Gheorghiță a obținut 2200 
kg. porumb boabe la ha. iar țăra
nul cu gospodărie mijlocașă Flo- 
reșteanu Constantin a obținut 
21.000 kg. sfeclă de zahăr la ha.

Agitatorul arată că este nece
sar ca și în anul acesta să se ob
țină recolte bogate. El arată că 
în cinstea alegerilor toți țăranii 
muncitori trebuie să termine că
ratul gunoiului de grajd la cîjnp. 
Sfatul agitatorului, a fost ascul-

Corespondenții 
ne scriu

Pietraru au ter- 
tot gunoiul de

£XXXXXXXX 
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îndeplinirea 
angajamentelor

Treabă făcută de mîntuială
De curînd, pe străzile raionu

lui Gh. Gheorghiu-Dej din Ca
pitală s-a început acțiunea de li
pire a afișelor în legătură cu 
campania electorală. Numeroși 
tineri fără a-și precupeți timpul 
liber au lipit zeci și sute de a- 
fișe, evidențiindu-se în repetate 
rînduri. Cu toate acestea se mai 
întîlnesc situații de îndreptarea 
cărora comitetul raional IJ.T.M. 
trebuie să se îngrijească. Un ast
fel de caz s-a petrecut alaltăieri 
după amiază. Doi tineri care au 
primit sarcină din partea organi
zației de bază și a comitetului ra
ional U.T.M. să lipească afișe 
au pornit pe strada Ștefan Fur
tună.

Socotind că nu au în deajuns 
cocă de lipit, au pus în găleată... 
zăpadă. In aceste condiții coca 
nu a mai putut fi bună de li
pit. Dar tinerii noștri nu s-au 
„descurajat". Au început să în
figă afișe în grilajele de fier ale 
curților, ba chiar să le dea tre
cătorilor pentru a scăpa de ele.

Cele 120 de afișe ce le-au mai 
rămas pînă în momentul cînd un 
cetățean le-a făcut observație, 
le-au dus pe la casele lor în loc 
să le predea raionului. Se cere 
ca asemenea cazuri să fie lichi
date ; în acțiunile campaniei elec
torale să fie antrenați utemiști 
care să nu facă treaba de mîn
tuială. Comitetul raional U.T.M. 
trebuie să ia de grabă măsuri.

colectivă, orga-
Pătrău- 

ceanu Agurița la căminul cultu
ral s-a arătat că în comună s-au 
obținut numeroase realizări. In 
1954, s-a pus Jîn funcțiune uzina 
electrică a comunei, s-au construit 
2 școli și mai multe podețe peste 
rîul Somuzul Mare. Dar agitatoa- 
rea a arătat că este necesar ca 
și deacum înainte în special ute- 
miștii și tinerii să participe la 
munca de folos obștesc la refa
cerea drumurilor și podețelor, să 
ajute pe deputății care vor fi a- 
leși la 11 martie.

In Dolhasca, în afară de agita
tori muncesc și alți tineri în cam
pania electorală. Mulți dintre ei 
— ca Apetrei Virginia, Oică Mi- 
nodora etc. — au contribuit la 
afișarea a peste 150 de lozinci în 
comună iar o mare parte din ti
nerii care fac parte din echipa 
artistică au dat numeroase spec
tacole la Casa alegătorului din 
comună.

Colectivul de muncitori
* tehnicieni de la atelierele
* reparații ale întreprinderii
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Și 
de

■ t‘e g construcții speciale industria- 
x le și mentaj a primit de la 
z patru S.M.T.-uri din regiunea 
x București, 20 motoare de trac- g 
x toare I.A.R. —------- 413
țț capitale.

Termenul

x 1956. Muncitorii și-au luat an- 
x gajamentul că-1 vor scurta cu 
xG zile.
x Au avut și greutăți de în- 
gtîmpinat. Lipseau unele piese 
g pe care le-au confecționat în
* atelier. Dar, ca rezultat al ., 
ri întrecerilor și a muncii de- x 
x puse, muncitorii au reușit să
x repare motoarele înainte de ' 
x termenul prevăzut în angaja- 
x ment.
g Alături de muncitorii vîrst-
* nici au lucrat cu însuflețire și 
g utemiștii Vasile Necșulescu, 
>< Nicolae Calciu, Nicolae Bucur,

S-au întîlnit cu candidatul lor

pentru reparații «
x

* de executare a x
x reparațiilor era 25 februarie x 

1O.ȘR Munrîtnrii ci-nti luat an- Șl-
X XX X X X
X XB

X 
de *

x X x X X 
8 X X M ------- ---------------------------------- X 

x Valentin Filotî. Gheorghe Zo- 
- ------------------------------ x

B
X X XX X B
X X
X 
X
X 
a 
a X 
aX X ------- , T. --- , X 

x a înfăptui cuvîntul partidului 
x exprimat prin Directivele ce- x 
x lui de-al II-lea Congres al x 
S------------aceste familii de ță- 3
£ răni muncitori s-au unit într-o £ 
g mare familie : gospodăria a- g 
g gricolă colectivă. Gospodăria 3 
g lor a fost inaugurată de cu- R

x II-lea Congres al P.M.R.“.
x Colectiva din Comlăuș are

* rilă și mulfi alți tineri.xMXXXXXXXXXXXXXX . , w
£ și cele 180 de familii de ță-
* răni muncitori din comuna 
fi Comlăuș, raionul Criș. Con- 
H vinși de rezultatele muncii în 
p comun, cît și din dorința de

X
Corespondent 

PETRE DOBRESCU

Colectiva „AI II-lea
Congres al P.M.R.“

Calea spre belșug au ales-o

> V 1 C4. 1 11IU U l «.<
* rînd și ea poartă numele „Al x G ii 1-- /->--------n m n <i

X ----------- —___ , ----S 
223 ha. teren arabil, 14 cai, 7 « 
scroafe, 12 vaci de lapte, 103 3 
oi, 12 căruțe și alte unelte a- ri 
gricole.------------------------------- țț

La cîteva zile după inaugu- g 
rare, încă 8 familii de țărani g 
muncitori au înaintat cereri x 
de înscriere în această gospo- x 
darie colectivă. *x 

Corespondent
MARIA ANTON x

Fruntașii 
noului cincinal______-----------------

Sus pe dealurile ce înconjoară 
Boldeștii, veche așezare petroli
feră, te întîmpină șantierul pe
trolifer. Se pare că schela a 
atras spre ea, ca un uriaș magnet, 
toată viața din jur. Un autoca
mion Mo’.otov, gata-gata să te 
stropească, trece cu viteză, spre 
cine știe ce sondă, să ducă petro
liștilor capul de erupție, sape de 
foraj sau poate chiar ultimii 
saci de ciment. Tractoarele „Ki- 
rov“ sînt intr-o permanentă de
plasare : prăjini de foraj, burlane, 
granice și cîte altele nu transpor
tă ele, cît e ziua sau noaptea de 
mare...

Pentru ca drumețul ăsta, ți
țeiul, să gîlgîie prin conducte 
spre stațiile de desbenzinare, iar 
de aci spre rafinării, este nece
sară în primul rînd munca celor 
de la foraj.

Pe brigadierul Ion Nicorescu, 
sau „nea Ion", cum îi zic local
nicii. nu-ți trebuie prea mult 
umblet ca să-l găsești. La sonda 
272, în beci, la cazanele de abur 
ori la pompele de noroi — cam 
astea sînt locuri în care-1 poți
intîlni. Și cum sondorii sînt me
reu bucuroși de oaspeți, chiar da
că brigadierul e ocupat, băieții 
nu se lasă prea mult rugați și în
cep cu înțelegere, printre picături, 
să-ți povestească despre munca 
lor sau a brigăzii de tineret din 
care fac parte.

...Cu cîtva timp în urmă, bri- 
zada săpa sonda 53. La o consfă
tuire la sondă, discuția porni 
aproape din senin.

Dacă vrei
— Eu zic că este bine să ce

rem oficiului să ne pună la dis
poziție elementele de mică meca
nizare — propuse brigadierul.

— Nu cred că e nevoie — in
terveni însă, parcă nemulțumit. 
Ștefan Constantin. Altă bătaie 
de cap...

— E mai bine așa cum a fost! 
se amestecă în discuție, vrînd 
parcă să-i ia apărarea și Dima 
Gheorghe.

— Cine a inventat mica meca
nizare s-o fi gîndit el, nu zic 
nu — zise din nou Ștefan. Mie 
însă nu-mi vine și pace să pun 
mina pe automatul tijei pătrate 
sau pe ștergătorul de prăjini.

Stoica Constantin se făcu parcă 
foc de necaz.

— E mai bine, măi Ștefane, să 
ștergi prăjina cu sfoara decît cu 
ștergătorul ?

— Păi dacă așa am fost în- 
vățați...

— Lasă, că tot învățul are și 
dezvăț — vorbi Anghel Dumitru.

La vreo două zile de la această 
intîmplare, pe rampă, tinerii son
dori văzură rînduite, alături de 
prăjini, cîrligele pentru susținut 
sfoara mosorului, amnarul pentru 
sape, aparatul pentru înfășurat 
sîrma pe toba granicului, ștergă
torul de prăjini — în total 14 e- 
lemente de mică mecanizare.

Ștefan nu mai spuse nici un 
cuvînt, iar Dima cerceta utilajul 
adus ca și cînd ar fi văzut cine 
știe ce fninune. Iar după^ 3—4 
zile, dacă ai fi încercat să le a- 
duci aminte lui Ștefan sau Dima

să-i întîlnești-grăbește-te!
ce ziceau abia deunăzi despre ase
menea dispozitive, ți-ar fi spus 
vreo două, de le-ai fi ținut minte 
o viață întreagă. Lasă că aci a 
contribuit cel mai mult tot nea 
Ion Nicorescu, brigadierul, care 
cu o răbdare de învățător care-și 
deprinde micuții școlari cu scrie
rea corectă a liniilor drepte, a 
bastonașelor sau a cercurilor, a 
instruit cu pricepere pe fiecare 
sondor în parte.

Timpul trecea. Mica mecanizare 
și-a spus cu prisosință cuvîntul 
atunci cînd sonda fu dată pro
ducției. Cu 18 zile înainte de ter
menul fixat, sonda 53 a început 
să trimită stației de desbenzinare, 
iar de aci spre rafinării — pri
mele tone de țiței.

...In ceea ce privește povestea 
aplicării forajului cu apă, ea a 
pornit de la altă consfătuire, care 
a avut loc pe întreaga schelă. 
Cînd a auzit pentru prima dată 
de forajul cu apă, tînărul Stoica 
F. Constantin, unul dintre cei mai 
pricepuți maiștri sondori din bri
gadă, a prins a zîmbi.

— Adică cum o mai veni și 
asta ? în locul noroiului să fo
răm cu apă ? îl întrebă pe Stoica 
Ion, șeful schimbului de noapte.

— Știu eu, măi Costică ? Pe 
gaura sondei trebuie să se de
pună un strat de noroi. Cine să 
facă asta dacă nu chiar noroiul ? 
Apa ?... Nici atît.

Tovarășul Nicorescu, care-și 
căuta de lucru prin apropiere și 
auzind deci cele discutate, scoa
se din buzunar o cărticică, răs

foi cîteva file apoi se adresă ce
lor doi tinșri:

— Citiți ce șerie aici I
■ Stoica Ion citi pe. îndelete în
treaga filă și răspunse cu jumă
tate de glas :

— Așa da, nu zic nu...
Teama de necunoscut a fost re

pede spulberată. Cele două pom
pe puse îh paralel spălau acum 
talpa sondei mai repede și mai 
bine. Sapa își făcea parcă cu mai 
multă ușurință loc către stratul de 
țiței iar masa rotativă prinse a se 
învirti cu și mai mare viteză. 
După aproape două luni de la 
această intîmplare, cei de la ser
viciul tehnic fură nevoiți să 
schimbe de două ori cifrele scrise 
în rubrica „viteză comercială“, 
La început acolo era scrisă o vi
teză ce nu trecea cu mult peste 
400 m. granic lună. Locul cifrei 
a fost luat de alta : 575 m. gra
me lună. Cînd sapa „coadă de 
pește" se apropie mai mult de 
stratul de țiței, viteza comercială 
a granicului fu din nou modifi
cată : 850 m. granic lună, iar a- 
păsarea pe sapă crescu de la două 
la cinci tone. Era o viteză și o 
apăsare de sapă nemaiîntîlnită 
de sondorii schelei Boldești.

A fost sărbătoare mare în sche
lă în ziua în care Ion Nicorescu 
a anunțat serviciul producție al 
schelei că sonda este gata.

S-a consultat atunci calendarul 
și s-au făcut din nou calcule. Da, 
așa era. Brigadierul avusese per
fectă dreptate. Sonda 119 intra

în producție cu 32 de zile înain
te de termenul fixat.

— Bine, venim să o luăm în 
primire 1 — fu răspunsul pe 
care Nicorescu îl primi de la șef.

— E formidabilă metoda asta, 
d-le I Tocmai de acum încolo o 
să învățăm și mai bine meseria 
asta a noastră — spuse tu în- 
cîntare Oprea Constantin, son
dor în schimbul de noapte.

De bucurie, bătrînului brigadier 
îi răsări un zîmbet în colțul gu
rii. Iși așeză tacticos ochelarii, 
așa cum numai el știe s-o facă, 
și coborî de la gura puțului. Ar 
fi vrut poate să mai adtuge și 
el cîteva cuvinte la cele ale lui 
Oprea. Pe tinerii ăștia este bine 
să-i entuziasmezi, dar un lucru 
nu trebuie uitat : atunci cînd îți 
fac vre-un pocinog să știi să-i 
readuci pe calea cea bună.

...Și acum, dacă cufițVa, citito
rule, drumețești către Boldești, 
abate-te din drum pentru cîteva 
minute și pe la sonda 272. Ai să 
întîlnești acolo, alături de' briga
dierul Ion Nicorescu; și pe Stoica 
Constantin și pe Săndule'scu Flo
rea și pe Anghel Dumitru care 
de curînd, odată cu noul cincinal 
au început forajul la această son
dă. Dar să nu întîrzii prea mult, 
pentru că e cu putință ca pe ti
nerii din această brigadă să nu-j 
mai găsești aici deloc. Poate că 
și această sondă să fie dată în 
producție înainte de termen.

Asta este de altfel si dorința 
tinerilor de la sonda 272...

I. NEACȘU

Cetățenii circumscripției electorale regionale nr. 22 Ploești « 
s-au întîlnit cu candidatul F.D.P. — tovarășul Vidroiu ioan. | 
In clișeu : un aspect de la întîlnire. In pagina 3-a, la rubrica ’ 
„Țara se pregătește de alegeri", citiți reportajul „Oamenii au i 
crescut" în care se descrie această întîlnire. ♦

Așteptînd
Ninge încă și viscolul puternic 

ridică nămefi mari de zăpadă. 
Iarna își arată colții.

In ciuda vitregiei iernii, țăra
nii muncitori din satul Heci, co
muna Lespezi, raionul Pașcani, 
trebăluiesc de zor. Iși repară unel
tele, aleg sămînța cea bună, duc 
gunoi de grajd pe cimp, își în
grijesc bine vitele de muncă... Se 
pregătesc pentru primăvară I

Alături de cei mai în vîrstă, ti
nerii țărani muncitori muncesc și 
ei cu hărnicie pentru ca primă
vara să-i găsească bine pregătiți. 
La sfatul popular comunal am 
auzit cuvinte de laudă despre ti
nerii din satul Heci. Insă abia 
cind am cunoscut pe Dragoș 
Coștiug. Aneta Căbujan, Elena 
Herdea, Gheorghe Popescu și 
alți tineri harnici, mi-am dat bine 
seama de adevărul laudelor au
zite. .

In sat am poposit la Dragoș 
Coștiug. Tocmai dădea furaje la 
v'ite cînd am ajuns la el. In 
grajdul călduros, doi bouleni fru
moși, grași, mestecau liniștiți nu
trețul din iesle. Va face treabă 
bună Dragoș în primăvară cu 
boulenii ăștia. Intr-un colț al 
grajdului, la adăpost, se aflau 
plugul, grapa și alte unelte agri
cole reparate — gata de ieșit pe 
ogor.

Și nici nu se poate altfel. Tî- 
nărul Dragoș Coștiug este unul 
din fruntașii recoltelor bogate din

primăvara
comună. In anul trecut el a re
coltat peste 3.200 kg. porumb la 
hectar, precum și o cantitate în
semnată de cartofi. Aceste recolte 
le-a obținut datorită unui obicei 
— bun obicei, Intr-adevăr — al 
său. „Fac totdeauna o arătură 
bună și la timp — mi-a spus el — 
îngraș pămîntul cu cantități mari 
de bălegar și pun in pămînt o să- 
rntnță bună, de calitate. Astea 
doar la început. încolo... cum 
scrie la carte. Căci toate acestea, 
drept să-ți spun, le-am învățat 
din cărți. De la cercul agrotehnic 
și din broșuri..." Și așa cum a 
învățat la cercul agrotehnic, Dra
goș Coștiug, pe lingă că și-a re
parat uneltele și și-a ales sămînța, 
a dus mai bine de 5 care de 
gunoi de grajd, pe ogorul său.

Dar asemenea treburi n-a făcut 
numai Dragoș. La oricare dintre 
tineri ai merge — la Gheorghe Po
pescu, la Mariana Moșneagu sau 
la ceilalți — tot la fel găsești: 
uneltele agricole necesare in pri
măvară au fost reparate, sămînța 
cea bună pregătită, gunoiul de 
grajd este dus pe cimp. Și totuși, 
pentru ei, munca nu s-a sfîrșit. 
Din zori și pînă-n seară ii vezi 
colindtnd ulițele, bălind la porți 
și lămurind pe ceilalți tineri ță
rani muncitori să se pregătească 
cit mai bine pentru bătălia recol
telor Viitoare.

Corespondent
PETRU PEPELEA

A mia întovărășire agricolă 
din regiunea Craiova

CRAIOVA (de Ia corespondent 
tul nostru).

S-a petrecut în viața regiunii 
Craiova un eveniment despre 
care se vor scrie multe pagini. 
Cu întovărășirea inaugurată de 
curînd în salul Stejaru din ra-i 
ionul Strehaia numărul întovărăt 
șirilor întemeiate pe plaiurile Olt 
teniei se ridică Ia cifra de 1000« 
Gînd spui 1000 de oameni sau 
1000 de gospodării numărul fără 
îndoială că impresionează. Cînd 
spui 1000 de întovărășiri, în a^ 
ceasta cifră intră alte mii și miî 
de petece de pămînt grupate în 
1000 de tarlale mari, fără haturi. 
1000 de întovărășiri în regiunea 
Craiova înseamnă 35.518 familii 
de țărani muncitori hotărîți să 
dobîndească belșugul pe calea 
muncii în comun. Pînă mat 
deunăzi în regiunea Craiova nu
mărul familiilor care au pornit 
pe acest drum era de 35.451 ; s-a 
ridicat la 35.518 în ziua cînd în 
satul Stejaru din raionul Strehaia 
a luat ființă o nouă întovărășire 
cu un număr de 67 familii.

Lucrul acesta înseamnă la rîn- 
dul său îndelungi discuții în 67i 
de case de oameni care în trecut 
au robit pe moșia prințului Bi. 
bescu; 107 oameni convinși da 
avantajele ce le au muncind lao-< 
laltă, hotărîți să pornească la un 
nou fel de muncă, superioară.

Cea de a 1000 întovărășire din 
regiunea Craiova numără 
brațe de muncă. Președinte
întovărășirii a fost ales țăranul 
muncitor Crai Dilică, un om har-f 
nic și priceput în treburi gos« 
podărești.

107,
al
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Mereu înainte sub conducerea partidului

L

PRIVIT DE SUS, de pe dealul Feleacu- 
lui, Clujul strălucește noaptea în mii 
și mii de luminițe, parcă ar fi un cer 

înstelat.
Clujul, străvechiul oraș ardelenesc, păs

trează pînă în zilele noastre urmele marilor 
lupte pentru libertate ale popoarelor. Pe 
aici și-au purtat steagurile de luptă răsculații 
iobagi romîni și maghiari. Pe aici și-au văr
sat sîngele de nenumărate ori în decursul vre
murilor romîniî și maghiarii înfrățiți în lupta 
pentru pîine și libertate, pentru dreptate și o 
viață mai bună.

Flutură azi deasupra Clujului steagul pur
puriu al libertății. Străvechiul Cluj trăiește în 
fiecare zi un nou eveniment, întinerește în fie
care zi.

Acum, clujenii se pregătesc și ei de alegeri. 
Este cel mai de seamă eveniment în aceste 
zile. Oamenii îi aleg pe cei mai vrednici, pe 
cei mai gospodari cetățeni — fie ei romîni ori 
maghiari — să le conducă treburile orașului.

Vor rămîne și aceste zile de februarie măr
turii ale frăției celor două popoare în lupta 
pentru o viață mai bună. Vor rămîne ca zile 
luminoase în istoria orașului nostru.

In această pagină dăm cuvîntul unor repre
zentanți de seamă ai orașului Cluj. Ei Sînt cei 
mai competenți să ne vorbească despre ma
rile realizări ale cetățenilor Clujului în anii 
puterii populare. Să ascultăm cu atenție cu
vîntul lor.

Ani de înflorire și dezvoltare
acad. Raluca Ripan

rectorul Universității „V. Babeș'
Bânyai Laszlo

rectorul Universității „Bolyai'

Clujul trăiește în aces
te zile animația pe care o 
determină intensificarea 
campaniei electorale, la
tă, pe scurt, cîteva fapte 
referitoare la aceasta :

In incinta stației C.F.R. 
funcționează Casa alegă
torului nr. 9. Aici găsesti 

multă lume. Pe mese sîntmereu ...... . .. ..
aranjate cu grijă cărți, broșuri, 
colecții de ziare în limbile romînă 
și maghiară. Adeseori, au loc 
conferințe urmate de programe 
artistice.

*

Nu puțini sînt deputății în sfa
tul popular orășenesc, 
dează pentru a treia 
dintre aceștia este 
Lădaru Gavrilă. El 
In circumscripția
23. Cetățenii îl cunosc ca pe un 
bun gospodar și un harnic mun
citor.

care candi- 
oară. Unul 
montatomi 
candidează

electorală nr.

Anii cincinalului au însemnat pentru Univer
sitatea „Victor Babeș“ ani de înflorire și dez
voltare. Cîteva cifre ne pot ilustra cu ușurință 
grija partidului pentru creșterea universității 
clujene. In anul școlar 1951—1952 noi am avut 
un număr de 2.775 studenți la cursurile de zi 
și la fără frecvență. Acum, avem în total 4089 
studenți. In primul an al cincinalului institutul 
a avut 473 absolvenți, iar anul acesta — 1711. 
Deci numărul tinerilor cărora li s-a înmînat 
diploma de absolvent a crescut aproximativ de 
patru ori.

Ridicarea calității cursurilor a fost în acești 
ani principala direcție a eforturilor noastre. La 
aceasta a contribuit în mare măsură înzestra
rea universității noastre cu un corp didactic de 
500 persoane, cadre calificate și bine pregătite. 
Munca asiduă a educatorilor a găsit din plin 
aprecierea partidului și regimului nostru. In 
mijlocul nostru se află șase academicieni, 11 
membri corespondenți ai Academiei R.P.R., lau- 
reați ai Premiului de Stat, profesori cunoscuți.

Regimul de democrație populară a promovat 
cu mult curaj tinerele cadre didactice și didac
tice ajutătoare. Jumătate din numărul cadrelor 
noastre didactice sînt elemente tinere, talentate, 
care s-au ridicat în acești ani. Din aceștia 232 
sînt chiar absolvenți ai Universității „Victor 
Babeș“.

înființarea unor laboratoare și utilarea lor 
tehnică modernă, dovedește încă odată efortu
rile regimului nostru pentru calificarea supe
rioară a studenților. In anul 1945 în universi
tatea noastră funcționau doar 17 laboratoare, 
azi stau la dispoziția studenților 46 laboratoare.

S-a organizat în acești ani și aspirantura cu 
frecvență la nouă specialități. De asemenea s-a 
acordat Universității „Victor Babeș“ dreptul de 
a primi teze de dizertație la 16 specialități. Sînt 
înscriși la examenele obligatorii de candidat 
cu specialități la Universitatea „Victor Babeș“ 
— 315 candidați.

S-au creat și condiții mal bune de învățătură 
și trai studenților noștri. Avem în prezent 1246 
bursieri, 1670 studenți primesc masa la cantină, 
1208 studenți sînt cazați în cămine.

în al doilea cincinal se vor construi două noi 
cămine\studențești, o sală de gimnastică, un 
complex de sere la grădina botanică și un in
stitut de chimie.

Tot ce s-a creat în institutul nostru este rodul 
grijii partidului pentru generația tînără a țării. 
Studenții noștri conștienți de acest lucru își 
vor intensifica eforturile în anii ce vor veni, 
și vor mulțumi partidului pentru tot ce a dat 
în vederea creșterii atente și calificate a cadre
lor tehnice și științifice de mîine ale țării.

Am pășit în anul 1956, primul an al celui 
de al doilea plan cincinal, cu încredere în forța 
de nebiruit a partidului nostru și a poporului 
nostru muncitor. Documentele Congresului al 
Il-lea al partidului ne arată perspectivele lumi
noase de dezvoltare ale întregii noastre socie
tăți.

Școala superioară la Cluj, atît sub regimul 
burghezo-moșieresc maghiar, cît și sub cel ro- 
mînesc, a fost un focar al discriminărilor ra
siale. De la instaurarea regimului de democrație 
populară, avem două universități la Cluj: una 
romînă și una maghiară. Astfel s-au creat con
diții favorabile pentru valorificarea întregului 
patrimoniu cultural progresist, pentru promova-, 
rea tuturor cadrelor valoroase, atît romîne cît 
și maghiare din Transilvania, în folosul dezvol
tării științei și culturii în patria noastră.

Universitatea „Bolyai“ din Cluj are astăzi 
1379 studenți care frecventează cursurile și 484 
studenți prin corespondență. Printre studenți, 
731 sînt bursieri. Avem 718 locuri în căminele 
noastre și peste 1.000 studenți iau masa la can
tina noastră. Avem 197 cadre universitare și 
111 cadre ajutătoare.

Sub regimul burghezo-moșieresc, învățămîn- 
tul superior era apanajul odraslelor claselor 
exploatatoare. Dar aceasta a rămas o amintire 
a trecutului. In acest an universitar dintre 
studenții intrați în anul I, 224 sînt fii de mun
citori și țărani muncitori.

Tineretul nostru devine tot mai conștient de 
faptul că regimul de democrație populară îi a- 
sigură posibilități nelimitate de dezvoltare, că 
întărirea unității frățești între poporul romîn 
și minoritățile naționale este una din chezășiile 
dezvoltării patriei noastre. Intre studenții ro
mîni și maghiari există 
laborare tovărășească, 
științifice, în asociația 
Corurile și echipele de
aceste două universități se pregătesc pentru 
reprezentații comune. Organizăm excursii știin*  
țifice comune.

Corpul didactic și tineretul studios al Uni
versității „Bolyai“ vor să dovedească, împreu
nă cu celelalte instituții de învățămînt superior 
frățești, dragostea lor fierbinte față de partidul 
nostru glorios, printr-o muncă susținută, contri
buind prin noi realizări la înflorirea și întărirea 
patriei noastre comune.

legături strînse, de co- 
în cadrul cercurilor 

sportivă „Știința” etc. 
dansuri populare de la

O lucrare 
monumentală
gxxxxxxx 
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Declarația 
acad. E. I. Nyârâdi

In anii primului cincinal, 
oamenii de știință din orașul 
Cluj au realizat multe lucrări 
de importanță excepțională. 
In cel de al doilea plan cin
cinal ei vor desfășura o mun
că creatoare și mai susținută, 
răspunzînd astfel chemării 
partidului. Intr-un scurt arti
colaș e imposibil de cuprins 
chiar și o parte din importan
tele realizări științifice ale 
savanților clujeni și a planu
rilor lor de viitor. Publicăm 
alăturat declarația academi
cianului E. I. Nyărădi care 
ne vorbește doar despre una 
din numeroasele realizări ale 
filialei Academiei : „Flora 
R.P.R.“ o monumentală lu
crare în 12 volume.

„Ca și în anii precedenti, 
secția „Flora R.P.R.“ de pe 
lîngă Filiala din Cluj a Aca
demiei R.P.R. a avut în anul 
acesta în planul ei de cerce
tare problema continuării in
ventarierii și descrierii știin
țifice a tuturor plantelor su
perioare de pe teritoriul repu
blicii noastre, adică continua
rea elaborării volumelor „Flo
ra R.P.R,“.

Pînă acum au fost deja ti
părite 3 volume în condiții 
grafice și tehnice din ce în ce

★
In urmă cu cîteva zile, în car

tierul Dtmbul Rotund, gospodina 
Cocișiu Terezia s-a întîlnit cu a- 
legătorii ei din circumscripția e- 
lectorală nr. 4. Au luat cuvîntul 
mai mulți cetățeni, printre care 
Felecan Maria. Kiraly Ileana și 
alții, care au promis tot sprijinul 
lor în munca pentru 
podărire a cartierului.

Tineretul
IEP nț oo oo oo oo oc ooooooaoop 
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buna gos-

cursul cincinalului, munci- 
romîni și maghiari, înfrățiți 

tehni-

loan Benho
prim secretar al Comitetului Orășenesc 

de partid

In 
torii 
împreună cu inginerii și 
cienii, au propus 751 de inovații,
din care multe stau la baza pri
melor noasțre mașini.

îmbunătățirea și perfecționarea 
continuă a produselor confecțio
nate pînă în prezent pentru a a-

iQremiâs Lajos 
muncitor sudor la fabrica 

„Tehnofrig", Laureat 
al Premiului de Stat

0 tînără candidată

O COLABORARE FRUCTUOASĂ

Colectivul fabricii „Tehnofrig" a realizat această frumoasă și modernă mașină: 
compresorul de amoniac.

Raportul de activi
tate al C.C. al P.M.R. 
la Congresul al 11-lea 
al partidului arată că 
poporul nostru străba
te perioada unor pro
funde transformări economice și politice, de o 
amploare încă necunoscută în istoria lui, a 
unei cotituri radicale în formele de organizare 
social-economică, în felul de trai și tradiții, în 
cultură și ideologie, a unei revoluții care clă
dește din, temelii o nouă societate —• societatea 
socialistă.

Și noi, cetățenii Clujului, sîntem martorii a- 
cestor profunde transformări, participăm la rea
lizarea acestor mărețe transformări.

Vechiul nostru oraș ardelean a cunoscut din 
timpuri străvechi răscoalele și revoluțiile ma
selor largi, pentru libertate și o viață demnă. 
Abia insă în anii democrației populare cetățenii 
orașului Cluj au cunoscut libertatea. Am ajuns 
să trăim aceste zile de uriașe transformări 
fiindcă în fruntea noastră pășește partidul. Am 
încheiat cu succes primul nostru plan cincinal

fiindcă romîni și ma
ghiari, -frați pe veci, 
am urmat îndemnul 
înflăcărat al partidu
lui.

Am ridicat In cei 
cinci ani noi uzine în oraș ca „Libertatea", 
„Tehnofrig“, „Carbochim". Oamețiii muncii din 
orașul nostru au realizat pînă la 30 noiembrie 
1955, 54 milioane lei acumulări socialiste. Pu
ternic se dezvoltă industria socialistă a orașului.

Alături de muncitori lucrează cu pasiune în 
orașul nostru oameni de știință și artă. în anii 
care ău trecut, intelectualitatea legată de popor 
din orașul nostru, prin munca și creația sa a 
dovedit devotament față de partid.

Am început de curînd o nouă mare bătălie; 
cea a îndeplinirii unui nou cincinal. Cetățenii 
Clujului, muncitori și artiști, pictori și savanți, 
funcționari și muzicieni pornesc cu încredere la 
această nouă bătălie. Avem ferma convingere 
că vom izbîndi fiindcă ne conduce cu mînă si
gură încercatul și gloriosul nostru partid.

Mașinile noastre pe piesele internationale
Pe terenul bombardat al, fostei 

fabrici de chibrituri, acolo unde 
nu se aflau decît ruini, a fost 
înălțată în primul cincinal, noua 
fabrică metalurgică „Tehnofrig" 
care produce mașini și utilaje 
pentru industria alimentară, în 
special utilaj frigorifer, compre- 
soare și agregate frigorifere.

In cadrul primului cincinal, 
muncitorii fabricii noastre — ro
mîni și maghiari — au produs 
peste 186 sprtithente, din care ma
rea majoritate au fost fabricate 
pentru prima dată în țara noas
tră ca de exemplu : compresorul 
de amoniac, separatorul de lapte, 
mașina de tocat carne tip Wolf, 
mașina de tăiat carne tip Cultter, 
mașina de umplut, pompe centri
fugale frămîntătoare de pîine 
altele.

Produsele noastre au ajuns 
un nivel tehnic comparabil 
cel străin. Ele constituie o mîn- 
drie a întregii țări. Produsele 
noastre au fost prezentate la 
diverse expoziții de mașini, pe 
piețele internaționale, la New 
Delhi, Izmir, Plovdiv, Leipzig, 
unde au fost apreciată, primin- 
du-se numeroase comenzi.

junge la nivelul cerut de teh
nica contemporană, iată una. din 
sarcinile noastre în cel de al doi
lea plan cincinal.

Construirea de noi tipuri de 
mașini de mare randament pen
tru asigurarea rețelei frigotehnice 
este o sarcină ce revine întreprin
derii noastre, prin însuși specifi-

Sub conducerea parti
dului, mai înfrățiți ca ori- 
cînd, vom lupta cu tot 
sufletul pentru îndeplini
rea importantelor noastre 
sarcini.

Maria Cuibuș este una din 
tre numeroasele tinere munci
toare de la uzinele ,-,Ianoș 
Herbak“ din Cluj. In secția 
de cusătorie unde lucrează ea, 
este fruntașă în producție, lu
cru care explică considerația 
de care se bucură. O dovadă 
a acestei considerații este și 
faptul că tinerii au ales-o se
cretară a organizației U.T.M.

Exemplul personal pe care 
ea îl dă în muncă — în secție 
sau în activitatea în cadrul or
ganizației — este mereu în- 
suflețitor, Ea își îndeplinește 
cu succes sarcinile ce-i revin 
din plan, ba chiar le depășește 
în medie cu 100 la sută. De 
șase luni Cuibuș Maria este 
fruntașă în muncă. ■

Hărnicia de care ea dă do
vadă zi de zi, sîrguința cu 
care duce la îndeplinire fiecare 
sarcină ce-i este încredințată, 
au făcut ca muncitorii — ti
neri și vîrstnici — din uzi
nele „Ianoș Herbak“ să o 
propună candidată a F. D. P. 
în circumscripția electorală o- 
rășenească nr. 22.

străvechiului oraș
Emil C. Pop

Secretar al Comitetului 
regional U.T.M.

dios de diferite naționalități 
în spiritul frăției, al dragostei 
nețărmurite pentru patria co
mună a oamenilor muncii.

Au fost obținute o serie de 
succese în privință ridicării 
muncii organizațiilor U.T.M. 
la un nivel înalt de organiza
re, a unei vieți interesante 
de organizație. Organizațiile 
U.T.M. din orașul Cluj au mo
bilizat tineretul în anii cin
cinalului la toate acțiunile ini
țiate de partid. Tineretul clu
jean a fost întotdeauna gata 
să îndeplinească cu entuziasm 
sarcinile încredințate lui de 
scumpul nostru partid.

Dar trebuie să recunoaștem 
că mai avem multe lipsuri de 
înlăturat în munca noastră. 
Multe din aceste ItipsUri sînt 
în domeniul muncii de educa
ție comunistă. Organizațiile 
noastre n-au combătut cu su
ficientă tărie o serie de ma- 
/// -1-/.. care

s-au manifestat în deosebi în 
rîndurile tineretului studios.

In ciuda unor succese ob
ținute. în multe organizații de 

' bază viața de organizație lîn- 
cezește și n-a căpătat pînă a- 
cum forme care să-i atragă pe 
utemiști la o particinare și 

. mai însuflețită la acțiunile or- 
ganizației,

- „„„ ■ Ij? cincinalul actual, organi-
organizațiilor de partid, au zati>le U.T.M. din orașul no-

8 desfășurat o largă muncă de . stru își vor îmbunătăți actj- 
8 educație comunistă a tineretu- 
8 lui. Organizațiile noastre au • 
8 căutat să educe tineretul stu-
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însuflețirea și elanul cu 
care tineretul muncitor djn 
orașul Cluj, a participat la în
deplinirea sarcinilor primului 
nostru plan cincinal, constituie 
o mărturie vie a dragostei lui 
față de partidul nostru drag.

In industrie, la sfîrșitul pri
mului nostru plan cincinal, 
erau încadrați în întrecerea 
socialistă 3.872 tineri, iar în 
întrecerea pe profesii 1.235 
tineri muncitori. Funcționau 
un număr de 219 brigăzi de 
tineret, dintre care 133 bri
găzi de producție, 50 brigăzi 
de economii, 28 brigăzi de ca
litate. 8 brigăzi de bună de
servire, 28 posturi utemiste de 
control, 3 secții de tineret. In 
cursul anului 1955 peste 90 
tineri au făcut inovații dintre 
care 11 în cinstea celui de-al 
doilea Congres al partidului 
Numărul tinerilor fruntași în 
producție a atins cifra de 876, 
iar un număr de 1686 au a- nifestări străine nouă, 
plicat metode sovietice.

In orașul Cluj, care se 
bucură de o veche tradiție 
culturală, trăiesc un număr 
mare de studenți, tineri scrii
tori, artiști, muzicieni, cerce
tători științificii intelectuali, 
fii și fiice ale oamenilor mun
cii, adînc legați de poporul 
muncitor.

Organizațiile U.T.M. din o- 
rașul nostru, sub conducerea ■ 
organizațiilor de partid, a„

Intr-un amfiteatru al Universității „Victor Babeș“
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mai bune. Ultimul volum este 
rodul muncii din cursul anu
lui trecut. De asemenea, re
cent a fost terminată și re
dactarea manuscrisului voi. 
IV și el a fost trimis spre ti
părire.

In prezent colectivul nostru 
lucrează la redactarea manus
crisului voi. V, la executarea 
planșelor pentru ilustrarea vo
lumelor următoare.

Pe lîngă alcătuirea „Florei

R.P.R.“, secția mai are acum 
și o altă tematică și anume în
tocmirea unui dicționar romîn 
etno-botanic despre numirile 
populare ale plantelor din ța
ră și utilizarea lor, precum 
și cercetarea și cartarea 
getației țării, Tematicile 
în stadiu de pregătire.

Lucrările noastre, și în 
cial „Flora R.P.R.“ care
o lucrare monumentală ce va 
fi editată în 12 volume, vor

ve- 
sînt

spe- 
este

contribui la realizarea scopu
lui partidului și guvernului 
nostru de a ridica nivelul de 
viață al oamenilor muncii 
Lucrările noastre servesc ca 
o bază la rezolvarea unor pro
bleme 
turii, 
rii, la 
tivate 
larizarea și dezvoltarea știin 
țelor botanice din R.P.R.“.

din domeniul agricul 
silviculturii, pomicultu 
extinderea zonelor cui 
și în general la popu X X X X X X XX X
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vitatea din toate punctele de g 
vedere, ca-să îndeplinească cu ? 

.cinste sarcinile date de parti- 8 
|dul nostru.

Ip prezent, tineretul pârtiei- ? 
pă din plin la campania elec- 8 
torală. La 11 martie, tinerii | 

8vor vota pentru candidații; 
gF.D.P., conștienți de însemnă- 
gtatea acestui vot. 
ftaooooooooooooeooocoo-—«ooocooooaooooooooR

Preocuparea noastră în primul 
cincinal a fost îndreptată spre 
un repertoriu cît mai bogat.

Intre anii 1951 — 1955 s-au pus 
în scenă „Rusalka“, cea mai rea
lizată creație a operei noastre; 
„Mazepa“, „Tînăra Gardă" —< 
care în momentul montării ei a 
fost prima operă sovietică prezen
tată în țara noastră — și bale
tul „Esmeralda“, premieră pe 
țară în ultimele zile ale anului 
trecut. De asemenea au fost puse 
în scenă lucrările romînești „Ana 
Lugojana" și „Povestea țapului"

O seamă de opere au fost puse 
în scenă într-o montare nouă, cu 
distribuție nouă, muncindu-se pefl- 

șttțid-'. 
spec-

tru ridicarea pe o treaptă 
rioară a nivelului artistic al 
tacolelor.

Pentru a strînge și mal 
legăturile cu marele public 
tptor, opera noastră a întreprins' 

'în ultimii cinci ani 78 turnee, o 
serie de deplasări în centre mun
citorești și la sate.

In anii cincinalului âu crescut 
la noi numeroase elemente ținere 
ca Octav Enigărescu, Ileana Han- 
drea, Vasil Bărbieru, Jean Hvo- 
rov, David Ohanesism, Ioan Piso, 
Traian Popescu, Alex. Racolța, 
Lucia Stănescu, I.ivia LiseanU.și 
alții.

O colaborare fructuoasă s-a 
dezvoltat în acești ani între opera 
rom nă și opera maghiară. Am 
ajutat opera maghiară la înfiin
țare, cu artiști, dirijori precum și

mult 
spec

Tehnica avansată în toate domeniile
ÂdaJbert Fischer

Directorul uzinelor „Unirea"

lușe, sortiment de triplă cardă 
războaie, mașini de rectificat bile, 
diferite utilaje pentru preindus- 
trializarea inului și cînepei, piese 
de schimb pentru industria ușoa
ră, agricolă și electrotehnică, care 
tpate cereau o tehnicitate superi
oară și un sistem de organizare 
complex. Colectivul uzinei a fă
cut față cu cinste sarcinilor pri
mului cincinal, îndeplinit în luna1 
august 1955.

în primul an al celui de al doi
lea cincinal, sarcinile sînt mai 
mari și mai complexe și, cer o teh
nicitate mai ridicată.

Vom livra utilaje complexe pen
tru fabrica de rulmenți, industria 
siderurgică și industria chimică 
Trebuiș să îmbunătățim calitatea 

__  . ...... ,. , , produselor, să reducem rebuturile 
importate din U.R.S.S. și din țările și prețul de cost. Aceasta nu se va 
de democrație populară.

Producția uzinei s-a schimbai vom aplica cu curaj tehnica avan- 
in mod radical S-au fabricat o 
serie de mașini și utilaje pentru. ........ .
industria textilă și alte ramuri uzinei noastre se datoresc elanu- 
industriale care în trecut erau itn- lui creator cu care muncitorii din, 
portate din străinătate ca: carde uzina noastră răspund la chemă- 
de bumbac, mașini de filat cu ine- rile partidului.

Pe locurile unde se înalță as
tăzi clădirile uzinei noastre, pe 
vremea capitaliștilor se afla o 
mică fabrică metalurgică — o con
strucție veche, nesănătoasă, lipsi
tă de lumină, ventilație, instalații 
sanitare etc.

După actul revoluționar al na
ționalizării principalelor mijloace 
de producție și, In special, in 
anii primului cincinal, atît aspec
tul, cit și profilul uzinei s-au 
schimbat cu totul. S-a construit o 
hală mare de montaj în locul fa- 
bricii de cherestea. Clădirile 
vechi au fost modificate și bine 
înzestrate. Aproape întreg utila
jul învechit al uzinei a fost 
schimbat și înlocuit cu utilaj șt 
mașini-unelie noi, de mare pro
ductivitate, fabricate în țară sau

nutea realiza decli numai dacă

sflfd în toate domeniilei
Succesele obținute de colectivul

Ânatol Chisadji
Directorul artistic al Operei 

de Stat

din punct de vedere material. 
In spectacolele „Macul Roșu“ și 
„Fîntîna din Baccisarai“ partici-

moașe. Repertoriul în această pe- 
noadă se. va orienta spre opere țț 
autohtone, cum ar fi „Pană Les- 
nea Rusaîin“ de Paul Constanți- j? 
nescu, „Suflete de viteji" balet, de ț< 
Hilda Jerea, „Neamul Șoimăreșdi- 
lor“ după opera maestrului T_ 
doveanu de Tudor Jarda, „Călin"

■a-
____.. / 

de Alfred Mendelsohn, „Ion Vodă 
cel Cumplit“ și, aftele.

Colaborarea cu opera magliia-
pă baletul nostru, în „Esmeralda“ 
și bpletu! din „Faust" ne ajută la

In ră va fi și mai fructuoasă...Se va 
tot continua schimbul de ..artiști în 
pe spectacole și Vom realiza paralel 
de .operele „Bal Mascat" și „Bărbie- 
dp

rîndul. ei opera maghiara., 
spectacolul „Boris Qodunov" 
corul operei , maghiare este 
scena noastră, astfel ca în loc 
60 de persoane avem un cor 
120 ^persoane. Colaborarea frățeas
că între celp două opere nu ne 
oferă numai spectacole mai bune, 
ci contribuie la cimentarea fră
ției oariienilor muncii romîni și 
maghiari.

în viitorul cincinal perspective
le noastre sînt deosebit de fru-

rul din Seyllla“.
Artiștii operelor noastre s ni a- 

. aimati de năzuința sinceră de a 
răspunde încrederii partidului, cul- 
tivind in inimile oamenilor mun
cii romîni și maghiari gir tul pen
tru frumos, contribuind la dez- ; 
voltarea vieții culturale a orașu
lui nostru. /

Cu ajutorul oamenilor muncii
Peire Jurcă

Președintele Sfatului popular 
orășenesc

Au trecut cinci ani 
de muncă rodnică, ani 
în care și orașul nos
tru a crescut și a pros
perat din toate punc
tele de vedere. Cam
pania electorală ne 
prilejuiește o exami
nare a marilor realizări 
înfăptuite de oamenii 
muncii romîni și ma
ghiari, sub conducerea 
partidului în cursul 
primului cincinal.

Industria locală s-a 
dezvoltat considerabil. 
In momentul de față, 
producția valorică față 
de 1950 este mai mare 
cu 521 la sută. în anul 
1950, orașul nostru a- 
vea 95 unități în sec
torul alimentar, indus
trial și de alimentație 
publică. Astăzi numă
rul acestor unități a 
crescut Ia 343.

Școlarizarea copiilor 
noștri a stat totdeauna 
în centrul atenției 
noastre. Dacă în 1948 
am avut 75 unități 
școlare și preșcolare 
cu 12.070 copii, în 
anii cincinalului ele au 
ajuns la 127 cu 21.940 
copii.

S-au construit în ul
timii ani 26 blocuri cu 
309 apartamente. Alte 
15 blocuri cu 102 a- 
partamente începute în 
1955, vor fi terminate

în curînd. 180 de ce-1 (iati va creatoare a oa- 
J construitjmenilor muncii în des- 

rezerveior
tățeni și-au «•■i,,.
case prin împrumutul coperirea 
acordat de stat, Ahi noastre interne,
110 își înalță acumj Este necesar să sub-
casele. In anii cinci liniem că tot ce s-a 
naiului s-au ridicat în creat în orașul nos- 

entu-M*  
oam .nilor—i'-1 

etc. ] muncii romini și ma--i > 
unităților) sNari,/ conduși 

s-a 
s-au creat noi 

unitățile au

orașul nostru fabrici) tru este rodul 
mari ca „Libertatea",Iziasmului 
„Carbochim“ etc.

Rețeaua 
sanitare 
mult; 
spitale, 
fost nzestrate cu per
sonal pregătit și apa- 
rataj modern.

S-au realizat în cei 
cinci ani o sumede
nie de lucrări edilitare. 
Amintim doar existen
ța în Cluj a 116,8 km ( 
conductă de gaz. (In lanț' „
1950 am avut doar 17 adinci, p!jne de }nv&.,ir>, 
km) In primii ani ai {aminte. în prezent ce- iL 
noului cincinal vor mai tățenii Clujului exami-

.1 de"1 
extinsHnçercatul nostru par--

tid. Fără sprijinul larg 
al maselor de cetățeni 
și fără îndrumarea' 
partidului, sfatul popu- „ 
iar al orașului Cluj-.- 
nu s-ar fi putut mîn-r'u 
dri cu aceste succese.

Alegerile care se vor 
desfășura la 11 mar
tie constituie pentru 1 
noi prilejul unui bi--iu/.

, a unei analize nu
!• -> i

fi introduse încă 80 
km de conductă și a- 
tonei tot orașul nos
tru va întrebuința ga
zul — acest combus
tibil ieftin și comod.

în cel de al doilea 
cincinal trebuie să re
zolvăm o 
lipsuri și 
existente, 
sporim în 
construcția — 
țe, să dezvoltăm 
mai mult rețeaua uni
tăților comerciale, să 
folosim mai bine ini-

seamă de 
neajunsuri 
Trebuie să 
acești ani 
de locui n- 

Și

nează cu atenție acti- ... 
vifatea de pînă acum a 1 ■ 
sfatului popular și. fac/ 
propuneri pentru im- 
bunătățirea ei. Intîlni- 
rile cu candidați!, "- i 
F.D.P. sînt un m nu- 
nat prilej în acest, 
sens.

Cu încredere în vii
tor, oamenii muncii 
din orașul. Cluj por->-ăe 
nesc cu hotărire sub ’«■ 
conducerea partidu ui, • 
la îndeplinirea măre
țelor sarcini ale noului 
cincinal. . „„j



Inițiative noi 
în activitatea unor întovărășiri

„Nu este întîmplător că într-un număr de cîteva zeci de 
întovărășiri agricole țăranii muncitori din proprie Inițiativă 
au trecut la forme de organizare a muncii și de repartizare 
a veniturilor apropiate de cele din gospodăriile colective...

Asemenea inițiative trebuie încurajate, date drept pildă 
celorlalte întovărășiri agricole și sprijinite să se dezvolte 
spre forme superioare, spre gospodăria colectivă“.

(Din Raportul de activitate al C.C. al 
P.M.R. la Congresul al II-lea al partidului).

Printre întovărășirile agricole 
care au trecut la forme superi
oare de organizare, apropiate de 
cele din. gospodăriile colective, se 
numără și întovărășirea agricolă 
din Pîrneavâ, de lîngă Arad. 
Comitetul de inițiativă, în frun
tea căruia ș-aii aflat comuniștii 
Ștefan Șiclovan și Mihai Wagner 
a desfășurat; cu ajutorul organi
zației de partid, o vie muncă po
litică încununată de succes. Ca 
urmare, în septembrie 1952 un 
număr de 31 -familii, care aveau 
90 hectare'teren, au pus temelia 
întovărășirii.; agricole „Victoria“.-

Conducîridti-se după statutul- 
model și în dorința de a construi 
întovărășirea pe baze solide, ță
ranii întovărășiți au hotărît în 
prima lor adunare generală să 
aducă în. întovărășire întreaga su
prafață de teren ce o dețin, re- 
ținîndu-și pentru grădina perso
nală doar cîte 10 ari.

Rezultatele obținute de întovă
rășire cît și munca politică de a- 
tragere a noi țărani muncitori în 
întovărășire, au dus la lărgirea 
acesteia. Dacă în octombrie 1955 
întovărășirea număra 138 familii 
care au lucrat în comun 361 hec
tare, în momentul de față cele 
151 familii existente în întovără
șire lucrează în comun 401 hec
tare.

Organizarea muncii — 
lucru de seamă

brigadă, în întovărășire a fost în
ființată funcția de brigadier de 
cîmp. Brigadierul de cîmp Mihai 
Wagner — care este și secretarul- 
căsier al întovărășirii — contra-, 
lează activitatea tuturor brigăzi
lor și a șefilor de brigadă și răs
punde, împreună cu comitetul de 
conducere, în fața adunării gene
rale de desfășurarea întregii acti
vități duse în cîmp.

Pe scurt despre 
desfășurarea muncii

La începutul anului 1955, co
mitetul de conducere, cu ajuto
rul agronomului de sector al 
S.T.M.-ului, a alcătuit planul de 
cultură care a fost defalcat mai 
întîi pe brigăzi și apoi supus a- 
probării adunării generale. După 
aprobare, planul de cultură a 
devenit obligatoriu pentru fiecare 
brigadă.

Cînd a venit timpul muncilor 
agricole, comitetul de conducere 
și brigadierii au mobilizat la 1U- 
cru pe toți întovărășiții. De re
marcat este faptul că fiecare 
cultură ocupă o singură parcelă 
și n-avem de-a face cu o împes- 
trițare a cîmpului. La semănat și 
la celelalte lucrări sînt mobilizate 
toate forțele din întovărășire — 
oameni, atelaje, mașini, unel
te. După executarea însămîn- 
țărilor, fiecare țăran întovă
rășit 'lucrează parcela de teren 
care i s-a repartizat. El este obli
gat, prin hotărîrea adunării ge
nerale, să vină regulat la lucru 
— odată cu ceilalți membri ai 
brigăzii — și să execute la timp 
și în mod conștiincios lucrarea 
respectivă. Dacă un întovărășit 
nu execută la timp o lucrare, bri
gadierul de cîmp îl supune dis
cuției. adunării generale.

Prin aplicarea regulilor 
agrotehnice

Datorită organizării temeinice 
a muheii și aplicării unor metode 
agrotehnice înaintate, întovărăși
ții din Pîrneava au dobîndit re
zultate cu mult mai bune decît 
țăranii muncitori cu gospodării 
individuale, care-și au pămînturi- 
le prin apropiere. Astfel, anul tre
cut, întovărășirea a dobîndit o 
recoltă care a întrecut cu 240 kg. 
grîu, 350 kg. porumb boabe și 
peste 8000 kg. sfeclă de zahăr, 
recoltele medii la hectar realizate 
de producătorii individuali. Ară
turile pentru însămînțare și însă- | 
mînțar.ea culturilor de toamnă au r.

zate în pătrat a dat un spor me
diu la hectar de 750 kg., față de 
cel semănat obișnuit

Fondul de bază 
al întovărășirii

Pe lîngă faptul că întovărăși
rea s-a lărgit an de an, ea și-a 
format și un fond de bază (indi
vizibil). Fondul de bază provine 
din taxele de înscriere pe care 
le-a plătit fiecare la intrarea în 
întovărășire.. Taxa de înscriere 
este de 15 lei pentru întovărășiții 
Care au :pînă la 2 hectare de teren 
și 20 lei pentru întovărășiții care 
care au peste 2 hectare. In ace
lași timp, fiecare familie plătește 
lunar o taxă de 3 lei din care se 
achită cheltuielile curente ale în
tovărășirii, iar ceea ce rămîne 
trece la fondul de bază. Din su
mele intrate la fondul de bază, 
întovărășirea a cumpărat două 
mașini de semănat păioase, o ma
șină de semănat porumb care au 
devenit proprietate comună a 
membrilor întovărășirii.

Primul an al noului 
cincinal

Intr-o întreprindere a industriei localeIntr-o întreprindere a industriei locale

Secția industriei locale a Sfatului popular al Capitalei a 
repartizat producția în serie de ceasornice întreprinderii lo
cale I.A.T. E drept, piesele sînt migăloase, iar pentru con
fecționarea lor se cere îndemînare. La o astfel de îndemînare 
a ajuns și utemistul Ilie Spirea din fotografia noastră. El lu
crează la strungul său piese de mare precizie.

* O veche cetate
cetatea

Zilele acestea, pe cuprinsul re
giunii Timișoara mii de alegători 
Se Intîlnesc cu candldații F.D.P., 
propuși de ei, și discută împreună 
o seamă de probleme gospodă
rești, realizările obținute p nă a- 
cum și posibilitățile de îndepli
nire a noi acțiuni menite să con
tinue dezvoltarea multilaterală a 
regiunii.

In primul an de activitate, 
munca în întovărășire nu s-a des
fășurat în condiții prea bune. 
Unii întovărășiți erau văzuți în 
întovărășire doar la însămînțări 
și la strîngerea recoltei. Aceasta, 
cît și faptul că nu toți întovără- 
șiții executau o anumită lucrare 
atunci cînd trebuia, a necesitat o 
organizare și repartizare a forțe
lor de muncă.’a terenului.

Incepînd din anul 1953, mem
brii întovărășirii s-au organizat 
în brigăzi de cîte 15—20 oameni. 
Brigăzile acestea funcționează pe 
timp de 1 an. La începutul fiecă
rui an ele sînt reorganizate. Anul 
trecut, în întovărășire au funcțio
nat șapte brigăzi, conduse fiecare 
de cîte un șef de brigadă ales 
dintre cei mai buni întovărășiți. 
La alcătuirea brigăzilor se ține 
seama de dorința întovărășiților, 
de gradul de rudenie, de vecină
tate etc.

După formarea brigăzilor, fie
căreia. i șe atribuie o parcelă de 
teren egală, cu suprafața de. pă
mînt pe care »au adus»o în înto
vărășire membrii brigăzii respec- fost făcute la timp, majoritatea 

fiind ..executate cu mijloacele 
S.M.T.-ulul.

In 1955, întovărășiții au avut 
semănate 20 hectare cu grîu în 
rînduri încrucișate și 25 hectare 
cu porumb în cuiburi așezate în 
pătrat. Recolta medie de grîu ob
ținută pe parcela însămînțată în 
rînduri încrucișate a fost mai 
mare cu 380 kg. la hectar decît 
cea obținută pe suprafața însă- 
mînțată în rînduri obișnuite. Po
rumbul semănat în cuiburi așe-

In planul de cultură întocmit 
pentru 1956 sînt prevăzute o se
rie de obiective care, traduse în 
viață, vor duce la întărirea în
tovărășirii.

Anul trecut întovărășiții au ob
ținut în Urmă cultivării sfeclei de 
zahăr mari Venituri bănești. Pre- 
dînd la fabrică 46 vagoane cu 
sfeclă de zahăr, ei au primit 
138.000 lei și 3.680 kg. zahăr. 
Aceasta i-a făcut pe întovărășiți 
să contracteze cultivarea a 30 
hectare cu sfeclă de zahăr (în 
loc de 26 hectare cît au culti
vat anul trecut), a 5 hectare cu 
cînepă (cultură ce n-au avut-o 
anul trecut) pentru a-și mări 
veniturile bănești. Pentru aceste 
culturi, întovărășiții și-au procu
rat mari cantități -de îngrășămin
te chimice, 4000 kg. aflîndu-se 
deja în magazia întovărășirii.

Sigur că prima dorință a înto- 
vărășiților este să obțină și în 
acest an recolte bogate. In acest 
scop, ei vor continua să îmbu
nătățească organizarea muncii, 
vor lărgi aplicarea metodelor a- 
grotehnice înaintate. Ei sînt con
vinși că în acest fel munca lor 
va da roade mai bogate, îi va 
apropia și mai mult de gospo
dăria colectivă.

VICTOR GHIDARCEA 
tehnician agronom

Prietena noastră cartea

întinerită ♦ In Lunca Pomostului se dezvoltă 
oțelului * Propuneri prețioase 5

orașul lor să devină mai frumos. 
Printre altele ei au propus îmbu
nătățirea transporturilor în comun 
din oraș, continuarea lucrărilor de 
pavare a unor străzi, deschiderea 
de noi centre de. pîine etc.

★ .■. 11>!', .
Intîlnirea care a avut loc la 

Caransebeș între alegătorii din 
circumscripția electorală regiona. 
lă nr. 12 și candidatul F.D.P.. to
varășul losif Bayerle membru 
supleant al 'C.C. al P.M.R., s-a 
desfășurat într-o atmosferă tovă
rășească străbătută de dorința vie 

“j ” /   1
continua prin colaborarea lor dez
voltarea orașului, ridicarea bunei 
stări materiale și culturale a ce
lor ce muncesc

Cu încrederea că își aduc apor
tul lor la o. mai bună gospodărire 
a orașului numeroși alegători 
printre care Ioan Fritz, Ștefan 
Klier, Ioan Sladek și alții, au fă
cut o serie de propuneri ca de pil
dă terminarea canalului care să 
schimbe cursul Timișului pe o

tive. Terenul. este atribuit de co
mitetul, de conducere, iar la înce
perea lucrărilor, brigadierul mă
soară pentru fiecare întovărășit o 
porțiune egală cu cea adusă în 
întovărășire. Pe lîngă faptul că 
șeful' de brigadă își lucrează 
partea sa de pămînt, el răspunde 
în fața comitetului de conducere 
de activitatea brigăzii, de la în- 
sămînțarea culturilor pînă la re
coltarea lor.

In afară de funcția de șef de

cu zi. Astfel, elevul Păclureanu 
August in a răspuns foarte bine la 
întrebarea de ce un tlnăr- comu
nist trebuie să-și însușească cu
noștințe temeinic?.

Utemista Holac Valeria s-a 
opriț mai mult asupra chipului tâ
nărului sovietic oglindit în lite
ratură de N. Ostrdvski șl Boris 
Poievoi;

S-a vorbit și despre „O . scri
soare pierdută“ a lui I. L. Ca- 
ragiale, eleva Drangă Eugenia fă- 
ctnd o cortțpQrație între alegerile 
din trecut șl alegerile din, Zilele 
noastre.

Răspunsurile date de elevi 
fost clare și precise, (fele 
bune răspunsuri le-au dat 
miștii Bidian Vidrei, Lentila

Încă de la începutul anului șco
lar, pe lîngă bibliotèca Școlii me
dii nr. 1 din Năsă'ud, 80 de. elevi 
au făcut cereri de înscriere la con
cursul. ,,Iubiți cartea“. ' .

In fiecare vineri după .amiază, 
sub conducerea tbvarășului profe
sor de limba romlnă, Octavian 
Ruleanu. se organizau în biblio- 
teca școlii adunări cu acei parti- 
cipanți la concurs care au termi
nat de citit materialul biblio
grafic. Tovarășul profesor explica 
conținutul cărților obligatorii sco- 
țind în evidență învățămintele.

După multe adunări, s-au pur
tat discuții finale. In fața comi
siei, primii 15 elevi au luat cu- 
vlntul. Mai tîrziu numărul purtă
torilor insignei de prieten al căr
ții a crescut cu. încă. 20 de tineri.

Pentru ca participanții să-și 
însușească pe deplin conținutul- ce. 
lor citite, comisia, a .pus întrebări 
cu caracter mai larg; - de pildă, cè îmbogățit cunoștințele ;

au 
mai 
ute- 

t „............. , Sa-
'j. vin.' Dumbrffvdanu Garafița, frun

tași și la învățătură.
Concursul chibiți cartea" ne-a 

; de aceea 
este morala comunistă? ce re- Pe viitor noi vrem ca. în școala 
prezintă figura lui Mitrea Cocor noastră majoritatea elevilor să 
pentru țărănimea noastră munci- devină purtători di insignei de 
toare ? Important este faptul că prieten ■ ăl' cărții.
la discuțiile finale elevii au știut
să lege conținutul acestor cărți de Corespondent
viața și activitatea noastră de zi ION LAPUȘAN

„Lupta de clasa“
Nr. 2

Editorial: Congresul al XX-lea al P.C.U.S. — 
eveniment de uriașă însemnătate istorică» 
mondială.

* * Toate forțele pentru înfăptuirea hotărî- 
rilor celui de-al II-lea Congres al Partidu
lui Muncitoresc Romîn.

Scarlat: Pentru ridicarea nivelului conduce
rii de partid în industrie.

Melinescu : Strategia și tactica proletară în 
revoluția democratică (V. I. Lenin, Opere, 
volumele 8 și 9).

Perahim : Unele probleme ale vieții ideologi
ce a Uniunii artiștilor plastici.

Din experiența muncii de partid
VI. Gheorghiu: Din experiența muncii noastre 

pentru crearea de întovărășiri agricole.
Informații de partid,: Invățămîntul agrotehnic 

de masă în atenția comitetului regional de 
partid ; studierea documentelor Congresului 
al II-lea al P.M.R. etc.

Pe teme actuale
— Alegerile de deputați în Sfaturile populare.
— Munca eulturală la sate în slujba transfor

mării socialiste a agriculturii.

A apărut ;

*
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„A, A. Jdanov“ de pe. lîngă C.C. al P.M.R. j

februarie 1956
— Adunările generale .ale cooperativelor de con

sum și conferințele Uniunilor raionale și 
regionale.

Răspunsuri la întrebările cititorilor
C, Arnăutu: Republica Populară Federativă 

., Iugoslavia.
— Adunările de partid deschise ale organizații

lor de 'bază pot lua hotărîri ? . {

Critică șl bibliografie
Oancea-Lorincz: Pentru o tematică legată de 

practica construirii socialismului '(Revista 
„Justiția nouă“, organ al Asociației juriști
lor din R.P.R.);

Gh. Tudor: Maurice Thorez despre pauperizarea 
maselor muncitoare din Franța.

Note: Mai multă exigență față de. conținutul 
lecțiilor și conferințelor:

— pe tema perioadei.de trecere de la capitalism
la socialism.

— pe teme ale construcției de partid. .
De la Școala, superioară de științe sociale

★
Constructorii de vagoane de la 

uzinele ..Gheorghi Dimitrov" din 
Arad, alegători în circumscripția 
electorală regională nr. 90 s-au ____ _________  ______
întîlnit cu candidatul lor, tovară- j cetățenilor și candidatului de a 
șui Avram Bunaciu, membru al 
C.C. al P.M.R., secretarul Prezi
diului Marii Adunări Naționale.

Candidatul șl alegătorii au stat 
de vorbă mult timp, amintind 
despre toate cîte s-au schimbat în 
puțini ani în Arad.

Astăzi Aradul, veche cetate 
despre care documente istorice 
pomenesc încă de acum 800 de 
ani, își scrie o nouă istorie. Ara
dul se mîndrește cu industria sa. 
Halele fostei fabrici de vagoane, 
mistuită de flăcări, năruită de 
bombe în timpul războiului, au 
renăscut, moderne, mari și fru
moase.

Pe toate liniile de cale ferată 
din țară circulă azi vagbane con
struite la uzinele „Gheorghi Dimi
trov“. La Arad funcționează și 
renumite fabrică de strunguri 

nereî noastre industrii construc
toare de mașini. Uzinele au fost 
ridicate cu numai 6 ani în urmă, 
dar strungurile construite aci se 
găsesc acum aproape în fiecare 
fabrică din țară. Uzinele textile 

30 Decembrie“ sînt de asemenea 
cunoscute pentru produsele lor. 
Muncitorii ' textiliști trăiesc o 
v.iață nouă. Ei au la dispoziție 
blocuri de locuințe, cel mai fru
mos club din oraș, un stadion, o 
policlinică, parc, sanatoriu de 
noapte, cinematograf, un adevă
rat complex social-cultural- ,

Numeroși alegători au vorbit 
despre succesele industriei orașu
lui lor.

Luînd ■ cuvîntul, tov. Avram 
Bunaciu a arătat că îndeplinind 
voința alegătorilor și cu ajutorul 
lor. sfaturile populare vor putea 
asigura și pe mai departe îmbu
nătățirea nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

■ La fabrica de poduri a Combi
natului metalurgic Reșița, munci
torii metalurgiști, alegătorii’ din 
circumscripția electorală regio
nală nr. 26, s-au întîlnit cu can
didatul lor, tovarășul Carol Lon- 
cear, ministrul Industriei Mate
rialelor de Construcții.

Cu acest prilej numeroși, alegă
tori au vorbit despre înfăptuirile 
din orașul Reșița.

In Lunca Pomostului s-a ridi
cat în ultimii ani o, nouă Reșiță, 
In blocurile moderne de aci lo
cuiesc sute de familii de munci
tori Pavarea și electrificarea a 
numeroase străzi dau orașului un 
.aspect frumos, iar noile magazine 
deschise, noua fabrică de pîine 
contribuie- la buna aprovizionare 
a populației. In oraș .au luat fiin
ță noi instituții de cultură — Tea
trul de Ștat, Casa de Cultură, 
școli și cluburi. Toate acestea o- 
glindesc activitatea sfatului popu
lar, colaborarea sa cu masele de 
cetățeni,

în cuvîntul lor, metalurgîșlii 
reșițeni și-au exprimat dorința ca

lungime de 1.200 m., îndiguirea 
unui pîrîu, construirea unei băi 
publice, radioficarea cartierului 
Caransebeșul nou și altele, anga- 
jindu-se în același timp să spri-..- 
jine practic înfăptuirea propuneri
lor făcute

★

în regiunea Timișoara âu matâ. 
avut loc tntilniri între alegători și*  
numeroși alți candidați ai Fron- 
tutui Democrației Populare. Astfel 
tovarășa Stela Enescu, președinta' 
Comitetului Femeilor Democrate ■ 
din R.P.R., s-a înttlnit cu alegă
torii din Lugoj. Tov. Anton-. 
Breitenhofer, membru al C.C. al 
P.M.R., redactor șef • al ziarului 
,,Neuer Weg“ s-a înttlnit cu ale-, 
gătorli din comuna Biled. Tov. 
Vasile Patilineț membru al C.C. f 
al P.M.R., prim secretar al corni- 
tetuliii regional Timișoara, s-a în- - 
ttlnit cu alegătorii de la fabrica ș, 
„Electromotor“. Tov. Ilie Verdeț,': 
membru supleant al C.C. al 
P M.R., s-a înttlnit cu alegătorii ■; 
de la minele din Anina.

Oamenii au crescut
Desigur că în dimineața ace

lei duminici de februarie se a- 
dunaseră atîția cetățeni — pă
rinți și frați mai mari ai copiilor 
din cartier — îneît pe drept cu- 

-.z- .. , vînt se putea spune că sălile
„losif Rangheț . o unitate a ti- șj culoarele Școlii de 7 ani de 

,_j.strada Ștefan Gheorghiu din 
Ploești nu mai cunoscuseră nici
odată atîta freamăt și animație. 
Cetățenii au venit să se întîi- 
nească cu candidatul lor în cir
cumscripția electorală regională 
nr. 22, tov. Vidroiu Ioan, vice
președintele sfatului popular re
gional Ploești; pentru a se dis
cuta ce mai este de făcut pen
tru gospodărirea cartierului lor. 
Multe lucruri s-au realizat în o- 
rașul Ploești de cînd grija tre
burilor gospodărești a intrat în 
seama sfatului popular. In sec
torul industriei locale s-au dez
voltat ramuri noi de producție a 
bunurilor de larg consum. In 
direcția gospodăriei comunale, în 
oraș s-au petrecut schimbări. Au 
fost pavate cu piatră cubică o 
serie de străzi ce însumează ca 
suprafață 52.578 m.p., s-au re
parat trotuare, străzi, asfaltul; 
s-au pietruit 150 de străzi deve- 
nite impracticabile toamna și pri
măvara, s-a extins rețeaua de 
apă pe 20 de străzi în lungime 
de peste 5 km., s-a construit un 
hipodrom modern, cartiere noi 
muncitorești.; pe .70 de străzi s-au

introdus rețele de gaze și canal.' 
S-a mărit considerabil suprafață 
locuibilă prin construirea de car-?' 
fiere muncitorești (Găgeni, M.“i 
Bravu, Bariera, 23 August, Cire- 
șoaia). Dar cu cîte zeci și zeci de ■ 
realizări în domeniul sanitar. î 
școlar, cultural și sportiv nu se® 
mîndresc cetățenii orașului.

Propunerile, sezisările, angaja
mentele celor ce luau cuvîntul 
erau ascultate de candidat 
notate în carnețelul său. Au 
mulți vorbitori — peste 20 
cetățeni. „Cum a crescut 
știința oamenilor noștri“ — 
dea candidatul. In 1953 cînd 
fost propus prima dată, 
nii erau mai sfioși ca

ți 
fost 

de ; 
con- ’■ 
gîn- 

a 
oame

nii erau mai sfioși ca acum, ' 
vorbeau puțin și discuțiile, lor 
se învîrteau în jurul problemelor 
legate de centrul de pîine sau 
magazinul alimentar din colțul 
străzii.

„Oamenii noștri muncesc 
bine ca în 1953, deci au 
Voie de mai mult, de mai 
și mai frumos..."

La încheierea discuțiilor, 
didatul a răspuns cetățenilor. La 
cererile și propunerile oamenilor, 
candidatul a răspuns asigurîndu-i 
că va . cerceta situațiile sezisate și’ 
luînd legătura cu forurile în drept 
va sprijini cererile cetățenilor.

S. IONESCU

maî 
ne- 

bine.

can-
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(Sfîrșit. Începutul în numărul 2124) atleți de valoare medie, care trebuie să 
constituie rezerva imediată a atleților frun
tași. ■

Perspectivele dezvoltării unei mișcări 
atletioe se conturează în primul rînd după 
numărul juniorilor ca și după calitatea per
formanțelor lor. Juniorii formează rezerva 
directă și imediată a mișcării noastre atle
tice. Dar în această direcție, deși au fost obți
nute o serie de succese în ceea ce privește 
victoriile internaționale și performanțele 
realizate de către unii juniori, nu putem fi 
mulțumiți.

De asemenea nici școlile sportive de ti
neret organizate în învâțămîntul mediu nu 
se bucură de atenția cuvenită din partea 
Ministerului învățămîntului și a organelor 
locale C.F.S.

Adesea se spune că școlile medii sînt un 
Izvor nesecat de talente sportive Aceasta 
a dovedit-o și experiența sportivă a Uniunii 
Sovietice, R. Cehoslovace etc. Din rîndu
rile elevilor s-au ridicat cei' mai talentați ju
cători. Din păcate însă în momentul^de față, 
în cea mai mare parte a școlilor, medii, acti
vitatea sportivă se desfășoară la un nivel 
foarte scăzut, iar ădesea orele de sport n-au 
nimic comun cu... sportul. La Școala medie 
nr 1 din Petroșani de pildă. în orele de 
educație fizică se țineau... conferințe în aer 
liber. Profesorii de educație fizică nu ajută 
la dezvoltarea și întărirea secțiilor de atle
tism de pe lîngă colectivele școlare și stu
dențești și din cadrul școlilor sportive de 
tineret

La campionatele școlilor medii, că și la’ 
campionatele universitare, participă încă, un 
număr foarte mic de tineri-, în mod deose
bit sînt slab antrenate la aceste competiții 
tinerele junioare ; Această Situație se dato 
rește ,în ultima instanță faptului că Minis 
terul învățămîntului nu acordă sportului 
importanța 'cuvenită ■ ■ • '

______ ............................ ....... .. ___ ___ —r.. -- __ _____ în ceea ce privește situația performanțe 
căra" .au,' participat cel mai mic rfumăr -de atletismul nostru să existe următoarea con- lor juniorilor trebuie spus în primul rînd că . 
tineri .Nu .ne„putem declara :îh nici-un caz ' figurație? jos, participanții la competițiile multe -recorduri care datează jle ami Șl _ani . sărituri

La baza succeselor înregistrate de atleții 
noștri fruntași stă amploarea pe care atle
tismul a luat-o în anii regimului democrat 
popular Numai anul trecut de pildă, -la 
marile întreceri atletice de masă, crosurile 
„Să întîmpinăm 1 Mai1' și „7 Noiembrie" 
au participat aproape 1.300.000 de concu- 
renți. In regiuni ca de pildă Ploești, Galați, 
Oradea, Regiunea ■ Autonomă Maghiară în 
care altă dală activitatea sportivă se re 
zuma numai’la cîteva echipe de fotbal, în 
momentul de față există numeroase colec
tive sportive cu secții de atletism cțrpțin 
zînd mii și mii de tineri și tinere

Un mare succes, l-au înregistrat anul tre
cut întrecerile atletice din cadrul concursu
rilor sportive ale tineretului organizate în 
cinstea celui de al V lea Festival Mondial 
a! Tineretului de la Varșovia. Dintre cei 
aproape 600.000 de participanți la startul 
concursurilor. 126.000. au fost tinere fete. 
Toate .acestea dovedesc că tineretul patriei 
noastre iubește atletismul, este dornic să 
vină pe stadioane și.săi practice

Crescuți și promovați din rîndurile largi 
ale participanților la competițiile, atletice de 
masă, s-au ridicat în ultimii ani tinere ta
lente ,ca Ilie Savel, lolanda Ba’.aș Zoltan 
Vamoș, X.enofonte Boboc și multe alte ca
dre de nădejde-care au împrospătat loturile 
reprezentative ale țării.

Trehuie spus-. însă că cu toate succesele 
obținute, numărul ținerilor participanți la 
Competițiile atletice de masă este încă ne
satisfăcător față de cerințele actuale. 
Cu toate succesele mișcării- noastre de .cul
tură fizică șt sport, atletismul nostru n-a 
ajuns un sport de -masă. Slab pătrunde 
încă atletismul în rîndurile tinerilor-de la 
sate, ale minerilor și petroliștilor. La spar- 
t chiacța- de vară a satelor și la Sparta- 
chiadt, sindtc.-ilă, din, rîndurile . membrilor 
asociațiilor, .ț.R’gcalta", .

respective ca și colectivelor sportive, care 
nu desfășoară sistematic o muncă de popu
larizare și de mobilizare a tineretului la 
practicarea atletismului. Pe de altă parte, 
superficialitatea cu care sînt organizate în 
multe colective primele etape ale competi
țiilor de masă fac ca acestea să nu-și atin
gă scopul să devină de cele mai multe ori 
întreceri formale, care nu aduc nimic nou 
față de anii trecuți.

La colectivul Flamura Roșie Jimbolia de 
pildă, la crosul „Să întîmpinăm 7 Noiem
brie" din toamna trecută au fost antrenați 
doar sportivii fruntași din secțiile Colecti
vului.

De asemenea cei mai mulți dintre parti
cipanții la crosul de primăvară din regiunile 
Iași Baia Mare, Hun- doara. nu au mai fost 
antrenați să vină pe stadion pentru a prac
tica atletismul decît odată cu prima etapă 
a crosului de toamnă. De regulă, în majori
tatea colectivelor sportive, odată cu desfă
șurarea primei etape a competițiilor de 
masă, încetează orice activitate atletică 
Nu se urmărește ca participanții la compe
tițiile de masă să devină apoi membri ai 
colectivelor sportive și să oractice în mpd 
sistematic atletismul, în cadrul secțiilor

Competițiile de masă trebuie să fie un 
izvor continuu de tinere talente. Din pă
cate însă în practica atletismului nostru 
se obișnuiește cș antrenorii, Consiliile cen
trale ale 
atletism, 
să nu se 
educarea 
petițiilor 
dintre câștigătorii Spartachiadei de vară a 
satelor, ai Spartachiadei sindicale din anul 
trecut nu au fost urmăriți și îndrumați să 
practice în mod sistematic și intens atle
tismul. în scopul ridicării măiestriei lor spor
tive, pentru obținerea uriar performanțe cît 

________ _______ mai înalte
^Minerul“ și „Fia- :: Toate aceste fapte au contribuit ca în

” pioni ai țării, mai ales cele obținute la 
concursurile finale ale campionatului R..P.R. 
de juniori din anul 1955, la probele dp să
ritură în lungime, greutate, ciocan, 200 
m. plat (băieți) 80 m. garduri, aruncarea 
suliței, 800 m„ (fe.te) — se mențin încă la 
un hivel foarte scăzut.

Secțiile de atletism din cadrul colective
lor sportive se ocupă încă prea puțin de 
problema juniorilor și nu depun eforturile 

;. necesare în vederea pregătirii și educării 
unui număr cît mai mare de tineri. Asocia
țiile C.C.A-»- Voința,; Constructorul, preferă 
să caute atleți gata formați, capabili să 
obțină performanțe imediate, în loc să se 
ocupe temeinic de creșterea și educarea unui 
mare număr de juniori. 'Din acest motiv 
numărul tinerilor care practică atletismul 
este încă mic și el nu oglindește adevăra
tele posibilități existente în țara noastră.

In multe regiuni ale țârii, ca de pildă 
Suceava. Craiova, Pitești, Iași nu s-au 
organizat concursuri regionale pentru ju
niori (atît începători cît și avansați) și 
îri mod special la acele probe ale.căror per
formanțe trebuie serios îmbunătățile.' Tre
buie spus de asemenea că numărul concursu
rilor cu caracter republican, rezervate ju 
niorilor, este insuficient pentru asigurarea 
unei bogate activități competiționale.

Se cunoaște faptul că obținerea unor înal
te performanțe de către atleții fruntași de-

asociațiilor, comisia centrală de 
în goană după rezultate imediate 
ocupe de urmărirea, creșterea șl 
tinerilor evidențiați în cadrul corn- 
de masă Așa se face că mulți

concludent în această direcție este cel al 
probelor de garduri și prăjină.

O serie de materiale folosite de atleți în 
concursuri lasă și ele de dorit. In special 
sulițele sînt foarte puțin rezistente, au de
fecte de construcție și se rup foarte ușor. 
Lucrul acesta se datorește în special ne
glijenței cu care sînt executate materi
alele sportive de către I.F.I.L. Sibiu. Multe 
alte materiale se găsesc în aceeași situație, 
de aceea organele competente trebuie să ia 
măsurile cuvenite.

E firesc să vedem acum care sînt prin
cipalele cauze ale lipsurilor semnalate mal 
sus.

In primul rlnd Comitetul de Cultură 
Fizică și Sport de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri nu a controlat totdeauna felul în 
care se ocupă asociațiile sportive de creș
terea numărului tinerilor atleți ca și <ie 
dezvoltarea măiestriei acestora. De aseme
nea în îndrumarea comitetelor regionale 
C.F.S. pentru răspîndirea acestui important 
sport, C.C.F S nu a luat măsuri operative. 
Așa se explică lipsa serioasă a majorității 
comitetelor regionale C F.S — printre care 
cele din regiunile Suceava, Baia Mare, lași 
etc., care nu s-au preocupat de problema 
organizării temeinice a primelor etape ale 
competițiilor de masă, de problema ridicării 
cadrelor de tineri atleți. Aceste organe 
sportive nu au organizat nici un fel de con
cursuri speciale pentru aceștia, n-au spriji
nit și stimulat stabilirea recordurilor regio
nale și orășenești pentru juniori. Ele au pri
vit cu un total dezinteres — cum a fost 
cazul comitetelor regionale C.F.S.-Craiova, 
Hunedoara, Constanța — munca comisiei 
locale de atletism pentru ridicarea tinerilor 
atleți. De asemenea o slăbiciune serioasă caje 
dovedește neglijența inspecției de atletism 
din C.C.F.S. față de problema răspîndirii 
atletismului în rîndurile tinerilor, o consti
tuie lipsa de legătură cu tineretul și în 
special cu centrele muncitorești. Aceasta a 
făcut ca la marele combinat siderurgic Hu
nedoara, precum și în orașul Stalin și Pe
troșani să nu existe nici o preocupare spe
cială p.entru problema atletismului in cadrul 
colectivelor sportive.

Slaba activitate a subcomisiei de juniori, 
(responsabil tovarășul Alșo Balaș), preo
cuparea acesteia numai de cîteva virîur.i. 
și neglijarea activității masei tinerilor 
de juniori a lipsit comisia centrală de atle 
tism de posibilitatea de a se ocupa în mod 
temeinic, sistematic de sprijinirea tinerelor 
talente. Pe lîngă aceasta, programarea, 
finalelor .campionatului R.P.R. de juniori 
pe anul 1955 în perioada examenelor școlare 
a împiedicat participarea la întreceri a unui 
mare număr de atleți valoroși.

O răspundere serioasă pentru rămînerea. 
în urmă manifestată în atletismul de masă- 
o poartă șl unele asociații sportive Așa de 
pildă, asociațiile Flacăra și Avîntul nu s-au 
preocupat aproape de loc în vara anului tre
cut de creșterea numărului bazelor sportive, 
a terenurilor și a pistelor de alergări. De - 
asemenea ele nu s-au îngrijit de problema 
organizării Unor întreceri sportive în între
prinderi și instituții, neglijînd astfel un 
mijloc important de ridicare a tinerelor ca
dre. Asemenea asociații care au dovedit 
o neîngăduită lipsă de grijă față de proble
mele atletismului sînt și asociațiile Fla
mura Roșie, Metalul, Minerul și chiar 

Recolta, care nu se preocupă suficient de 
sprijinirea dezvoltării atletismului la sate 
și în mod special în rîndu! tinerelor fete, 
in cadrul asociației Minerul, -de pildă, doar 
2-3 colective au secții de atletism care-și 
trăiesc viața.

O răspundere importantă pentru lipsurile 
din cadrul atletismului nostru o au și or
ganizațiile UȚM. De mult timp, de pildă, 
organizațiile UTM din orașul Iași obișnu
iesc să lase toate problemele atletismului 
în rezolvarea colectivelor sportive Comite
tele regionale UTM Baia Mare, Craiova, Ti
mișoara. n-au discutat și n-au luat nicio
dată măsuri în legătură cu felul cum orga
nizațiile de bază UTM se ocupă de antre
narea tinerilor la competițiile atletice de 
masă. Ele n-au sprijinit comitetele regio
nale CFS în legătură cu stabilirea recordu
rilor regionale și orășenești, n-au atras ju
niorii în ascensiune către noi și valoroase 
recorduri. Pe lîngă aceasta multe organi
zații UTM, ca cele din raioanele Vaslui, Să- 
veni. Huși n-au inițiat și sprijinit unele ac
țiuni de muncă obștească pentru construi
rea de piste de atletism, de baze sportive 
necesare condițiilor de .pregătire a unui nu
măr cît mai mare de tineri atleți.

In țara noastră, cultura fizică șl sportul, 
au devenit o problemă de stat Tocmai de ' 
aceea oamenilor muncii din țara noastră, nu . 
le este de loc indiferent felul în care crește . 
numărul atleților participanți la competiți- ., -. 
ile de masă, felul în care atleții noștri frun
tași se străduiesc să-și ridice măiestria 
sportivă, să obțină performanțe superioare. 
Tocmai pentru marea răspundere pe care o 
poartă față de oamenii muncii, forurile de 
specialitate, organizațiile UTM, antrenorii ’, 
și atleții fruntași trebuie să ia cele maî efi
cace măsuri care să asigure atletismului 
nostru progrese însemnate și permanente, 
menite să ridice acest sport la înălțimea 
posibilităților noastre.'»

te performanțe de către 
pinde în mare măsură și de calitatea baze
lor și a materialului sportiv. Sînt încă în 
țară numeroase raioane, printre care Vas
lui, Lăpuș. Trușești, Fălticeni, Huși, Ne
grești și multe altele în căre nu există nici 
măcar o singură pistă practicabilă . de atle 
tism. Atletismul nostru e slab dotat cu 
baze sportive simple. în mod special la sate, 
deși acestea se pot construi cu ușurință în 
curțile școlilor, sau pe diferite .terenuri vi 
rane care 'se găsesc în fiecare' sat. . ?

.Colectivele 'sportive care . trebuie să se 
ocupe în diferite orașe de îngrijirea,stadioa 
nelor n-ati depus nici un efori pentru îti' 
tr.eținerea pistelor de atletism Astfel, ne 
fiind bine îngrijite, pistele de atletism ale 
stadioanelor ..din . Cîmpina, . Hunedoara, 

.Oradea, Iași și chiar, din Cîmpia Turzii 
hii, oferă bune condiții. pentru organizarea 
concursurilor. , j , -

Nu toate stadioanele și 'terenurile spor 
tive au materialul necesar pentru antrena 
mente, și, concursuri atletice. , Instalațiile 
pentru probele de garduri lipsesc aproape 
cu desăvîrșire' fje asemenea , avem, .un nu. 
măr insuficient de ștachete, stîlpi pentru 

i Aceasta Jace ca numărul concu 
realilor'la anumite.,probe să fie extrem de 

ipsesc tocmai materia
lele de care au nevoie.. . Exemplul cel mai
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mulțumiți; cu numărul,,'.atleților și' secțiilor de masă și departe, sus, atleții fruntași. In- de. zile (unele chiar din 194b) nu. .au ftjșt realilor la. .anpmi.te.'.P'i 
de atletism afe acestor asociații; Acest fapt' tre aceste doiiă categorii există astfel în încă îmbunătățite. Performanțele jjnora. scăzut,. .deo.arăce le .li
se datorește în primul , rînd ' asociațiilor momentul de față un număr foarte mic de dintre juniorii noștri fruntași și chiar cam-
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Dezbaterile din Camera 
Comunelor a Angliei
LONDRA 29 (Agerpres). — La 

28 februarie în Camera Comune
lor au început dezbaterile pe mar
ginea Carjii albe a guvernului cu 
privire la cheltuielile militare 
ale Angliei pe anul financiar 
1956—1957.

Dezbaterile au fost deschise de 
Walter Monckton, ministrul A- 
părării. în cuvîntarea sa el a de
clarat că, după părerea guvernu- 
nului, posibilitatea unui nou 
război mondial a devenit mai pu
țin probabilă. Totodată el a cerut 
continuarea cursei înarmărilor a- 
tomice, afirmînd că dezvoltarea 
producției de arme nucleare ca 
„factor de intimidare“ ar contri
bui la întărirea păcii. „Anglia^ — 
a spus Monckton — trebuie să-și 
aducă contribuția la fabricarea 
acestei arme". După cum a subli
niat Monckton, în exercițiul fi
nanciar 1956—1957 cheltuielile 
militare ale Angliei vor spori în 
comparație cu exercițiul precedent 
(potrivit datelor citate în Cartea 
albă, ele vor atinge suma de 
1.548.700.000 lire sterline).

Continuînd să apere „politica 
de pe poziții de forță“. Monckton 
a declarat că „forțele armate en
gleze trebuie să joace un rol pro
priu în războiul rece".

Din partea opoziției laburiste a 
luat cuvîntul Richard Slocks, care 
a subliniat că între conservatori 
și laburiști nu există divergențe 
esențiale „în ceea ce privește obli
gațiile principale ale Angliei". 
Totuși el a prezentat o rezoluție 
care exprima . neîncredere în po
litica guvernului pe motiv că deși 
pentru nevoile mili'are se cheltu
iesc sume imense, „sistemul de 
apărare a Angliei mai are încă 
lipsuri serioase".

Luind cuvîntul la dezbateri, la
buristul Zilliacus a subliniat că 
cheltuielile militare constituie „o 
povară insuportabilă pentru An
glia".

Zilliacus a arătat că tocmai 
cheltuielile militare umflate au 
provocat inflație în Anglia. „Nici 
un guvern, a spus el, nu va pu
tea opri creșterea prețurilor sau 
lichida deficitul comerțului exte
rior, dacă nu vom reduce cheltuie
lile militare, și dacă nu .vom li
chida barierele artificiale în calea 
comerțului între est și vest".

Revanșarzii vest-germani 
se grăbesc...

BONN 29 (Agerpres). — In 
Bundestagul vest-german se des
fășoară o activitate febrilă în ve
derea adoptării în 
grabă a numeroase 
legi militare care 
bilitate guvernului să pună la 
punct crearea noii

cea mai mare 
proiecte de 

vor da posi-

armate vest-
germane.

Potrivit informațiilor de presă, 
la insistențele cancelarului Ade
nauer, Consiliul decanilor de 
vîrstă al Bundeslagului a ho- 
tărît ca cea de a doua și a treia 
citire în Bundestag a legii cu pri
vire la membrii viitoarei armate 
vest-germane să aibă loc la 6 și 
8 martie. Această lege împuterni
cește guvernul de la Bonn să pro
cedeze fără întrerupere la noi re
crutări forțate în armată

■A* *
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8 faud a vizitat Republica De- 8 
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% schite sub titlul comun „în 2 
8 (ara Phoenixului". Publicăm 8 
g mai jos una din schițele cu- p 
8 orinse în acest ciclu. 8
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ța. „Bine am făcut că nu m-am 
sinucis“, gîndea fata...

★
Iată insă că, incendiind și dis- 

trugînd totul în calea lor, veniră 
din nou cotropitorii. Și această 
provincie sudică deveni zona „con
trolată“, adică ziua aparținea 
ocupanților, iar noaptea — par
tizanilor

Șang află de chemarea lui Ho 
Și Min: toți care au arme să ia 
în mină armele; toți care au cu
țite să ia cuțitul; toți care nu au 
nimic altceva să ia cazmale, sape, 
bețe pentru ca să-i alunge pe co
tropitori. Șang se gîndi: „Nu am 
mîini, dar am umeri și o sănătate 
bună“.

Și fata, care nu știa nici să 
conducă o barcă, nici să cultive 
orezul, nici să legene copii, nici 
măcar să-și șteargă lacrimile, 
mergea nopți întregi pe cărări 
tainice, ducînd în cobiliță orez 
pentru armata populară. Mai tîr- 
ziu, împreună cu detașamentul ei 
începu să sape treceri subterane 
pentru partizani.

Cînd este întrebată cum a reușit 
să facă toate acestea, ea răspun
de zîmbind : „Pentru că am vrut

Față de primejdia pe care o im
plică votarea de către parlament 
a legilor militare, populația vest- 
germană își intensifică acțiunile 
împotriva adoptării acestor legi. 
La Furth a avut loc o demonstra
ție a tineretului împotriva adop
tării legilor militare care s-a des
fășurat sub lozincile : „Mul avem 
nevoie de legi militare, ci de legi 
'pentru apărarea tineretului" : 
„Cerem să se construiască tere
nuri sportive și locuinfe în loc de 
cazărmi".

,,Scintela tineretului“
I Pag. 4-a. I .martie 1956 ■

Sosirea la Moscova a fostului președinte 
al Franței, Vincent Auriol

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite : In noaptea de 
28 spre 29 februarie a sosit la 
Moscova, ca invitat personal al 
președintelui Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., K. E. Vo- 
roșilov, fostul președinte al Re
publicii Franceze, d-l. Vincent Au
riol, reprezentant de seamă al 
vieții publice din Franța îm
preună cu soția. D-l Vincent Au
riol. va vizita întreprinderi indus
triale, colhozuri, precum și mai 
multe orașe din Uniunea Sovie
tică.

Primirea de către K. E.
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 29 februarie, 
K. E. Voroșilov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. l-a primit pe Vincent 
Auriol, fruntaș al vieții publice 
din Franța, fost președinte al Re
publicii Franceze. Oaspetele a

In Adunarea Naționala Franceza
PARIS 29 (Agerpres).— Agen

ția France Presse anunță că, în 
seara zilei de 28 februarie, Adu
narea Națională Franceză a a- 
cordat guvernului Guy Mollet 
cele patru voturi de încredere ce
rute pentru aprobarea proiectului 
de lege prin care se acordă con-

Ședința Consiliului
PARIS 29 (Agerpres). — La 

29 februarie a avut loc o ședin
ță a Consiliului de miniștri fran
cez.

Intr-un comunicat dat publici
tății la sfîrșitul ședinței se subli
niază că cu acest prilej a fost a- 
probat proiectul de lege care a- 
cordă guvernului împuterniciri 
speciale în problema Algeriei, re- 
comandîndu-se ca acest proiect 
să fie dezbătut de urgență de A- 
dunarea Națională Franceză.

Tratativele franco-marocane
PARIS 29 (Agerpres). — La 

Paris continuă tratativele franco- 
marocane, care au început la 15 
februarie. După cum s-a mai a- 
nunțat. la tratative participă din 
partea Franței ministrul de Ex
terne francez, Pineau, iar din par
tea Marocului, primul ministru 
marocan, Si Bekkai. Agenția 
France Presse relatează că „con
trar comentariilor optimiste, du
minică seara cercurile politice 
franceze subliniau că cele două 
teze, franceză și marocană „con
tinuă să rămînă foarte îndepăr
tate". Punctul de vedere francez 
este ca înainte de abrogarea tra
tatului de protectorat al Franței 
asupra Marocului, relațiile dintre

La Paris, au început tratativele 
franco-tunisiene

PARIS 29 (Agerpres). — în 
după amiaza zilei de 29 februarie 
au început la Paris tratative fran
co-tunisiene. La tratative partici
pă din partea Franței primul mi
nistru Guy Mollet și ministrul de 
externe Christian Pineau, iar din 
partea Tunisiei primul ministru 
Tahar Ben Ammar.

Prima ședință a tratativelor a 
fost deschisă de premierul fran
cez Mollet. Apoi a luat cuvîntul 
premierul tunisian Tahar Ben A- 
mmar, care s-a pronunțat pentru 
acordarea independenței depline 
Tunisiei și pentru abrogarea tra
tatului de la Bardo din 1881 prin 
care Tunisia a fost redusă la ro
lul de colonie a Franței. El a 
arătat că actualele tratative tre
buie să aibă drept rezultat revi
zuirea acordurilor franco-tunisie
ne din 3 iunie 1955 pentru a le 
face compatibile cu exercitarea de 
către Tunisia a deplinei ei suve
ranități.

După cum se știe, acordurile 
franco-tunisiene din 3 iunie 1955 
au constituit un pas pe calea sa-

„Are 26 de ani, mi s-a spus, 
și este de fel din Vietnamul de 
sud. în timpul rezistenței, peste 
o sută de oameni au învățat carte 
Îndrumați de ea. Și totuși... De 
altfel, o să vă convingeți sin
gură“.

Am observat-o atunci cind a 
apărut dincolo de zăplaz și a in
trat împjngînd portița cu umărul 
grațioasă și în același timp pu
ternică, cu o frunte de om hotărît. 
cu ochi vii, veseli, cu părul lung 
negru, căzîndu-i pe umeri.
^Grăbindu-mă s-o întîmpin am 

rămas cu mîna întinsă: prietena 
mea Șang este frumoasă, dar a- 
ceasta este frumusețea unei sta
tui sparte. Prietena mea Șang 
este cea mai neobișnuită fată din 
lume, o fată cum nu am întîlnit 
vreodată.

.„Șang a văzut pentru prima 
oară lumina zilei sub acoperă- 
mîntul de paie al unei colibe să
răcăcioase de bambus, coliba unui 
țăran lipsit de pămînt dintr-un 
sat din Vietnamul de sud. Acolo, 
sub cocotieri se întind umbre 
verzi, iar apa din canalele si rîu- 
rile brăzdate de pirogi și jonci 
este de asemenea verde. Planta
țiile de orez și de trestie de zahăr 
se întind cît cuprinzi cu ochiul... 
Și totul aparținea pe vremea a- 
ceea moșierului și colonialistului

Odată, tatăl fet ei a rupt un 
fruct pentru a-1 duce unuia din 
cei cinci copii ai săi, bolnav de 
friguri. Stăpînul l-a prins și l-a 
bătut pînă ce acesta își dădu 
sufletul. Atunci, Șang în vîrstă 
de șapte ani a trebuit să-și cîș- 
tige singură existența. Munca ei 
era să arunce trestia de zahăr în 
presa care funcționa zi și noapte 
în magazia moșierului. Intr-o

Pe aeroportul * Vnukovo, d-l 
Vincent Auriol a fost întîfnpinat 
de R. S. Rașidev, vicepreședinte 
al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Uzbece și de alte per
sonalități sovietice.

Au fost de față de asemenea 
M. Dejean, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Franței 
în U.R.S.S. și personalul diplo
matic al ambasadei.

Voroșilov a lui V. Auriol 
fost însoțit de M. Dejean, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Franței în U.R.S.S. și 
de J. Laloy, ministru plenipoten
țiar, consilier al ambasadei.

Intre K. E. Voroșilov și Vincent 
Auriol a avut loc o convorbire 
prietenească.

cedii plătite de trei săptămîn; oa
menilor muncii francezi.

In interval de opt zile, Consi
liul Republicii urmează să supu
nă unei prime citiri textul pro
iectului aprobat de Adunarea Na
țională.

de Miniștri francez
De asemenea, guvernul a apro

bat un proiect cu privire la insti
tuirea sufragiului universal și a 
colegiului unic în teritoriile de 
peste mări, cu excepția alegeri
lor pentru organele administra
tive teritoriale. Tot cu acest pri
lej au fost adoptate o serie de 
măsuri pentru stăvilirea valului 
de scumpete provocat de geru
rile din ultima vreme, precum și 
unele schimbări în conducerea 
armatei franceze.

Franța și Maroc să fie menținute 
pe baza „interdependenței" între 
cele două state, în timp ce teza 
marocană are în vedere mai întîi 
abrogarea tratatului de protecto
rat semnat la Fez și care conti
nuă să fie în vigoare încă din 
1912.

Știrile sosite din capitala Fran
ței anunță că partea franceză „nu 
a acceptat formula cerută de re
prezentanții marocani la tratative 
și anume „guvernul francez abro
gă tratatul de protectorat". Po
trivit agenției France Presse, par
tea franceză a propus formula : 
„Guvernul francez se obligă să a- 
broge protectoratul", pe care însă 
delegații marocani au respins-o.

tisfacerii aspirațiilor naționale 
ale poporului tunisian. Prin aceste 
acorduri Tunisia capătă „autono. 
mie internă" dar o serie de atri
buții ca securitatea internă a sta
tului, și afacerile externe rămîn 
pendinte de guvernul francez.

Apoi a luat cuvîntul Pineau, 
ministrul de externe al Franței. 
Referindu-se la cererea primu
lui ministru al Tunisiei de a 
se pune capăt tratatului de la 
Bardo din 1881 Pineau s-a eschi
vat să răspundă pe loc declarînd 
că guvernul francez trebuie să 
reflecteze asupra acestei proble
me. „Este vorba de un act diplo
matic — a spus Pineau — care 
potrivit constituției noastre n-ar 
putea fi revizuit decît după dez
bateri în parlamentul francez" 
Ministrul de externe francez s-a 
pronunțat apoi pentru menținerea 
legăturilor dintre Franța și Tuni
sia pe baza „interdependenței ce
lor două țări".

Cea de a doua ședință a trata
tivelor franco-tunisiene a fost 
fixată pentru 1 martie.

Modeleine Riffaud

Cea mai neobișnuită fată
seară, cînd ochii i se închideau 
de somn și oboseală, făcu o miș
care greșită. împreună cu trestii
le, presa strivi și ambele mînuțe 
ale fetiței... Șang fu trimisă la 
spital. Ea nu muri, ambele mîini 
însă au trebuit să-i fie amputate 
mai sus de coate.

Cînd s-a întors în sat, stăpînul 
i-a spus: „Acum nu mai ești bună 
de nimic. Trebuia să fii mai a- 
tentă 1 Nu pot să fac nimic pen
tru tine. Ești o povară pentru 
mama ța și pentru întregul sat. 
Dacă ai fi fost o fată bună te-ai 
fi sinucis“.

S-a gîndit mult Șang... A re
zistat cu toate că era rău schilo
dită. Era tînără și nu se putea 
hotărî să moară, nu vroia să se 
predea. Fata se hotărî să încerce 
să trăiască cu forțele ei fără aju
torul nimănui, chiar fără ajutorul 
familiei ei. Cu înverșunare și 
răbdare începu să lucreze ba 
pentru unul, ba pentru altul lu
cruri mărunte : mătura, ținînd la 
subțioară coada măturii, căra în 
dinți găleata cu apă de la fîntînă, 
săpa pămîntul... Așa a trăit ea 
mulți ani. Acum Șang spune:

— Am fost totuși mai puțin ne
fericită decît la stăpîn, pentru că 
am fost liberă si nu m-a bătut 
nimeni.

în timpul revoluției din anul 
1945, Șang avea 16 ani. Guvernul 
lui Ho Și Min a dat familiei ti
nerei Șang un lot dintr-o planta
ție de orez. Numai atunci a în
ceput Șang să mănînce pe sătu
rate. In sufletul ei răsări speran- 

Detașamentul maritim 
al expediției antarctice 
sovietice a plecat intr-o 
importantă expediție

Observatorul „Mimîi“ 29 (A-
gerpres).— TASS transmite: La 
28 februarie, detașamentul mari
tim al expediției antarctice sovie
tice în frunte cu Vladimir Kort, 
doctor în științe geografice. a 
părăsit litoralul AÂării Davis, 
unde se află observatorul „Mir- 
nîi“, plecînd pe bordul navei Die- 
sel-electrice „Obi“ într-o impor
tantă expediție în Antarctica.

Participanții la expediție vor 
efectua cercetări științifice în 
partea de sud a Oceanului In
dian de-a lungul coastei de est a 
continentului Antarctic, între 23 
și 165 de grade lat. est. Din a- 
propierea insulelor Balleny, nava 
se va îndrepta spre Noua Zee- 
landă, iar de acolo spre țărmu
rile Australiei. După ce se va 
înapoia în Marea Davis, „Obi“ 
se va îndrepta spre partea de 
vest a Oceanului Indian si apoi 
se va înapoia la Leningrad prin 
Oceanul Atlantic.

în cursul expediției, care va 
dura trei luni, și în timpul că
reia vor fi parcurși 32.000 de 
km., oamenii de știință sovietici 
vor efectua importante cercetări 
pe întinderile oceanice care în
conjoară continentul sud-polar

Ajutor prietenesc
ODESA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite: Motonava
„Hara" sub pavilion grec naviga 
de la Odesa la Bosfor. In largul 
mării mașinile s-au deteriorat. 
Vasul și-a pierdut direcția și a 
început să fie împins spre țărm, 
fiind amenințat să se lovească de 
stnci.

Primind semnalele S.O.S., di
recția navigației din Marea Nea
gră a trimis imediat în ajutorul 
vasului grec remorcherul de sal
vare „Lenineț" sub comanda că
pitanului Ianik.

După cîteva ore de eforturi în
cordate, motonava „Hara“ a fost 
remorcată și adusă în bune con- 
dițiuni în portul Odesa, unde va 
fi reparată.

Echipajul vasului grec a mul
țumit cu căldură marinarilor so
vietici pentru ajutorul acordat.
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8 PEKIN 29 (Agerpres). — | 
f China Nouă transmite: La 28 8 
8 februarie Mao Țze-dun, Liu? 
8 Șao-(i, Ciu En-lai și alți con- g 
§ ducători ai Partidului Coma- 8 
8 nist Chinez au primit pe de-? 
8 legații la Intllnirea pe întrea- g 

tinerilor activiști 8 
comerciale și in-1

?ga Chină a 
I ai cercurilor 
8 dustriale.
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(Agerpres). 8I CAIRO 29 (Agerpres). — 

(TASS transmite: în legătură 
| cu aniversarea unui an de la 
| încheierea pactului agresiv de 
lla Bagdad, studen(ii irakieni 
fycare învață în instituțiile de 
^învățământ superior din Egipt 
8 au dat publicității o declara- 
Șție condamnînd acest pact.% 
l Studen(ii au declarat că sînt 2 
8ferm hotărîfi să lupte pentru?; 
deliberarea patriei lor de sub § 
g dependenta străină.
8 Potrivit relatării ziarelor s 
$,,Al-Ahram" și ,,Al-Gumhuria",$ 
g în declarație se subliniază că 8 
i pactul de la Bagdad reprezin-? 
S iă un atentat la libertatea și S 
^independenta Irakului.
8 o
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8 BELGRAD 29 (Agerpres).— 8 
8 Agen(ia lugopress anunță că, ? 
?la invitația C.C. al U.T.C.L.,o$
8 delegație a C.C. al Tineretului 8
9 Popular Iugoslav va vizita j
| Uniunea Sovietică la începu- g 
8 tul lunii aprilie a.c. 8
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Oamenii muncii din țările capitaliste 
luptă pentru drepturile lor vitaleITALIA

ROMA 29 (Agerpres).— La 
27 februarie, la Neapole și în 
provincia Neapole, muncitorii de 
la uzinele metalurgice și cons
tructoare de mașini au declarat 
grevă, cerînd încetarea restrin- 
gerii producției și încetarea con
cedierilor. Printre întreprinderile 
ai căror muncitori au participat 
în proporție de 100% la grevă 
sînt șantierele navale „Castella- 
mare“, uzinele constructoare de 
mașini „Aerfer“, „Microlambda“, 
„Silto“. In oraș a avut loc un 
miting la care au participat 
peste 10.000 de greviști.

La 27 februarie au intrat în 
grevă 10.000 de mineri de la mi
nele de sulf din Sicilia. Gre
viștii cer plata imediată a sa
lariului pe care proprietarii mai 
multor mine nu l-au plătit mun
citorilor de mai bine de 6 luni 
sub pretextul că sulful extras în 
mine nu-și găsește debușeu.SUDAN

CAIRO 29 (Agerpres).— TASS 
transmite : Potrivit știrilor sosite 
din Chartum, în regiunea orașu
lui Kosti (provincia Nilul Albas
tru) au avut loc recent manifes
tații puternice ale țăranilor cul
tivatori de bumbac care cer ma
jorarea prețului pentru bumbacul 
cultivat și vîndut de ei. La refu
zul societății particulare pentru 
cultivarea bumbacului de a sa
tisface această revendicare, ță
ranii care lucrează pe plantațiile 
societății au declarat grevă.

împotriva greviștilor au fost 
aruncate detașamente de poli-

DELHL — Răspunzînd la o in
terpelare în Camera Populară a 
Indiei, Malavia, ministru! Resur
selor Naturale și Cercetărilor Ști-, 
ințifice, a anunțat că guvernul in
dian intenționează să trimită , în 
străinătate, pentru instfuire, un 
grup de specialiști în domeniul 
petrolului. Ei vor pleca în Uniu
nea Sovietică, în Romînia și, dacă 
va fi necesar, în alte țări.

DELHL — La 29 februarie, 
primul ministru al Indiei, Nehru, 
a anunțat în Camera Populară că 
a acceptat invitația președintelui 
Eisenhower de a vizita S.U.A. 
Nehru a declarat de asemenea 
că acceptînd invitația, l-a invitat 
la rîndul său pe Eisenhower să 
viziteze India. Aceasta s-a Înfîm- 
plat, a spus el, cu nouă luni în 
urmă, și nu are nici o legătură 
cu actuala vizită a lui Dulles.

WASHINGTON. — După 
anunță Buletinul de știri al Ca
sei albe, în cursul conferinței sale 

cum cord cu

înjghebarea blocurilor și coalițiilor militare de tip 
N.A.T.O., S.E.A.T.O. sau de tipul pactului de la Bagdad 
nu sînt numai instrumente de agresiune împotriva țări
lor lagărului socialist, ci și un mijloc de subjugare a po
poarelor, de menținere a do minației coloniale.

să fac aceste lucruri“. Ce forță 
de neînvins, cîtă dragoste sălăș
luiește sub această frunte netedă, 
încăpățînată 1 Este aceeași forță 
care l-a făcut pe Lai Van Viet, 
tînărul țăran din Vietnamul de 
nord, rămas orb din cauza tra- 
homei, să sape cu o lopată veche, 
ruginită, zeci de ascunzișuri sub 
pămînt și să devină chiar șef al 
unui detașament de partizani. 
Forța care a dat răniților bărbă
ția să sufere amputații fără nar
coză, forța datorită căreia Vo 
Thi Sau, o tînără partizană din 
Saigon, împodobindu-și părul cu 
o floare, a cîntat — fiind încon
jurată de baiortetele dușmane. Es
te aceeași forță și dragoste care 
i-a însuflețit pe Guy Moquet, Da- 
nielle Cassanova, pe eroii noștri 
din Rezistență.

In vremea aceea începu în 
tară lupta împotriva analfabetis
mului. Noaptea, în satul în care 
locuia Șang, tinerii și bătrînii se 
adunau ca să învețe slovele căr
ții; tînără fată a fost printre pri
mii învățătorul era însă foarte 
ocupat : „Ai să-i împiedici pe 
ceilalți surioară. Cum ai să scrii 
fără mîini? Trebuie să te resem
nezi“. Cum se lăsa noaptea însă, 
luminile școlii o atrăgeau ne 
Șang, ca pe un fluture. Stînd la 
o parte, ea asculta și își întipărea 
în minte tot ce spunea învăță
torul.

★
în perioada aceea, din cauza 

lipsei de hîrtie, în Vietnam se 
scria pe frunze. Piatra roșie, pi
sată și dizolvată în apă, înlocuia 

țiști. Numeroși țărani au fost u- 
ciși sau răniți în ciocnirile cu 
polițiștii. Peste 600 de țărani au 
fost arestați. Un grup de 285 de 
arestați a fost adus în orașul 
Kosti și închis într-o încăpere a 
cazarmei din localitate. Din cau
za spațiului prea mic și a lipsei 
de ventilație, în decurs de 24 de 
ore 194 de țărani au murit asfi- 
xiați.

In ultimul timp, în capitala 
Sudanului, Chartum, au avut loc 
mari demonstrații ale studenților, 
muncitorilor, țăranilor, precum și 
ale altor pături ale populației 
care cer pedepsirea celor vinovați 
de moartea țăranilor arestați. De
monstranții scandau lozincile : 
„Jos feudalismul ! Să fie satisfă
cute revendicările țăranilor culti
vatori de bumbac 1“.COLUMBIA

MONTEVIDEO 29 (Agerpres). 
— TASS transmite : După cum 
anunță ziarele, lupta pentru pă
mînt a țăranilor din Columbia 
capătă o amploare din ce în ce 
mai mare. In diferite regiuni ale 
țării țăranii se organizează în 
detașamente de partizani.

Autoritățile încearcă să reprime 
mișcarea țărănească, intensif-icînd 
teroarea și represiunile. împo
triva partizanilor au fost trimise 
unități militare, tancuri și 
avioane.

După cum anunță ziarul „Jus- 
ticia“, președintele Columbiei 
Rojas Pinilla a declarat că nu
mai în 1955 au fost omorîți 2.000 
de oameni. In lagărele de con
centrare se află peste 2.000 de 
deținuți politici.

săptămînale de presă președintele 
Eisenhower a anunțat că va ac
cepta desemnarea sa drept candi
dat la alegerile prezidențiale din 
cursul acestui an în cazul cînd 
partidul republican îi va propune 
candidatura.

PARIS. — După cum anunță 
agenția France Presse, la 28 fe
bruarie, vulcanul Etna — unul 
din cei mai mari vulcani din Eu
ropa a intrat în erupție.

TEHERAN. — Potrivit agenției 
France Presse, în ultimele zile, în 
regiunea muntoasă a Iranului de 
la granița cu Irakul au fost sem
nalate revolte ale triburilor kurde, 
care sînt nemulțumite de politica 
actualului guvern. Pentru repri
marea răscoalelor statul major 
imperial a trimis importante uni
tăți în regiunea Djavanrudis.

BELGRAD. — La -28 februarie 
a fost semnat la Belgrad un a- 

pri-vire la comunicațiile 
aeriene între Iugoslavia și Ceho
slovacia.

cerneala. In loc de toc se foloseau 
bețișoare ascuțite de bambus. 
Șang nu avea nici degete, nici 
mîini. Ca să scrie, ea lega bețișo
rul de bambus de ciotul de braț 
rămas.

învăța așa de bine, cu atîta 
sîrguință, îneît în 1948 trecu în 
mod strălucit examenul, în pre
zența tovarășilor ei adînc impre
sionați și fu numită pedagog. Ni
meni nu o mai privea ca pe o in
firmă. Șang intră într-un detașa
ment de voluntari care trecuseră 
linia frontului și se împrăștia- 
seră prin sate pentru a-i învăța 
pe țărani carte. Șang aduse ast
fel în popor cunoștințele căpă
tate.

„După armistițiu — îmi poves
tea ea — cînd am părăsit Viet
namul de sud ca să mă duc la 
Hanoi, mulți oameni îmi spuseră: 
„Ne-ai învățat să scriem. Fii si
gură că o să folosim aceste cu
noștințe pentru fericirea patriei 
noastre“.

Acum, Șang are sute de mîini 
care scriu în locul ei, sute de 
ochi care știu să citească.

Cu puțin timp înainte de ple
carea mea, i-am povestit tinerei 
Șang povestea Michellei Dornini- 
que, mama franceză care a orbit 
din cauza exploziei unei grenade 
aruncate de polițiști în timpul 
unei demonstrații împotriva răz
boiului murdar. Ea a învățat de 
asemenea să citească cu ajutorul 
pipăitului. La aceste cuvinte, 
ochii fetei se umplură de lacrimi. 
Îmi spuse : „Eu te îmbrățișez pe 
tine iar tu îmbrățișeaz-o pe ea 
din partea mea“.

Nici o strîngere de mînă, nici 
un sărut frățesc nu mi-au făcut 
inima să bată atît de puternic ca 
această îmbrățișare.

Înhumarea artistului Nicolae Bălțățeanu
Miercuri a avut loc înhumarea 

lui Nicolae Bălțățeanu, artist al 
poporului din R.P.R., laureat al 
Premiului de Stat. Corpul neîn
suflețit a fost depus în holul Tea
trului Național „I. L. Caragiale“, 
sala Comedia, unde în cursul 
dimineții un mare număr de oa
meni ai artei și alți cetățeni au 
adus defunctului ultimul salut.

Ultima gardă în jurul sicriului 
a fost alcătuită din Costache An- 
toniu. Al. Finți, I. Finteșteanu, 
Moni. Ghelerter.

La ora 14 a avut loc adunarea 
de doliu, în prezența unui mare 
număr de actori ai teatrelor din 
Capitală și alți oameni ai artei și 
culturii, studenți ai Institutului 
de Teatru „I. L. Caragiale“, re
prezentanți ai Ministerului Cul
turii și ai altor instituții cultu
rale.

Au luat cuvîntul: artista po
porului Lucia Sturza-Bulandra 
din partea colectivului Teatrului 
Municipal, Chirii Economu în 
numele tovarășilor de muncă ai 
lui N. Bălțățeanu, membri ai 
sindicatului lucrătorilor din insti
tuțiile de artă și cultură, regizo
rul Ion Șahighian, maestru eme
rit al artei, regizorul Vlad 
Mugur în numele tinerilor căro
ra N. Bălțățeanu le-a fost un 
maestru drag, artistul poporului 
George Vraca din partea colecti

Creații muzicale în cinstea
La Uniunea Compozitorilor din 

R.P.R. au fost depuse numeroase 
partituri de cîntece închinate vie
ții noi a femeilor din țara noas
tră, activității lor în frontul 
luptei pentru pace. Compozitorii 
au pregătit cîntece ca daruri pen
tru femeile din țara noastră cu 
prilejul zilei de 8 Martie.

„Pe vecie dezrobită" de Hilda 
Jerea, versuri de Radu Boureanu, 
„Cîntecul pionierei" de Ion Vasi- 
lescu, pe versuri de Eugen Mi- 
rea, .,Cîntecul iubirilor“ de Geor
ge Klcin, pe versuri de Ștefan 
Iureș și „Nevestică rîndunică“ de 
H. Mălineanu, pe versuri de Ci
cerone Theodorescu, sînt cîteva

Informații
Miercuri dimineață s-au îna

poiat în Capitală venind din 
R.P.F. Iugoslavia, Martin Covaci, 
membru în prezidiul C.C.S., pre
ședintele C.C. al Sindicatului 
muncitorilor din industria meta
lurgică și a construcțiilor de ma
șini, prof. univ. N. Pascu, pre
ședintele C.C. al Sindicatului 
muncitorilor din învățămînt și 
Elena Teodorescu, șeful Direcției 
asigurări sociale din C.C.S.,

SPORT

Concursul internațional de tenis de masă
Miercuri seara a luat sfîrșit în 

sala sporturilor de la Floreasca 
concursul internațional de tenis 
de masă la care au participat 
jucători din R.P.R. și R.P.F. Iu
goslavia.

Un frumos succes a repurtat 
campionul R.P.R., Toma Reiter, 
care a cîștigat finala probei de 
simplu. El a realizat o victorie 
de mare prestigiu în fața lui Vo- 
grinc (R.P.F. Iugoslavia), con
siderat printre cei mai talentați 
jucători din Europa, pe care l-a 
învins cu scorul de 3—0 (20; 13 , 
6). Intîlnirea celor doi jucători a 
fost așteptată cu legitim interes 
de amatorii de sport mai ales că 
în meciul disputat între echipe de 
acum cîteva zile, Vogrinc îl în
vinsese pe Reiter după o mare 
luptă cu scorul de 2—1. De data 
aceasta reprezentantul nostru a 
jucat cu multă siguranță în apă

Știri sportive
O LONDRA. — Marți au înce

put în orașul Manchester campio
natele internaționale de tenis de 
masă ale Angliei. La această com
petiție participă cei mai buni ju
cători din 9 țări printre care R. P. 
Ungară, Australia, Franța, R. D. 
Germană, R. F. Germană.

In primul tur jucătorii maghiari 
au obținut frumoase victorii. 
Szepessi l-a învins pe Ewell (An
glia), I. Koczian a întrecut cu 
3—0 pe englezul Woodforde, 
Gyetvay l-a eliminat pe Rose (An
glia), iar fostul campion mondial 
Sido a cîștigat cu ușurință par
tida cu Brown (Anglia).

în șaisprezecimile concursului, 
s-au calificat printre alții jucăto
rii maghiari, Sido, Gyetvay și I. 
Koczian. 

SPECTACOLELE DE AZI
TEATRE : Fîntîna din Baccisa- 

rai — Teatrul de Operă Și Balet 
al R.P.R.; Culegătorii de stele — 
Teatrul de Stat de Operetă ; Ma
tei Millo — Teatrul Național „L 
L. Caragiale" (sala Comedia) ; 
Platon Krecet — Teatrul Național 
„I. L. Caragiale (sala Studio) ; 
Zbor de noapte — Teatrul Arma
tei (sala Magheru) ; Vlaicu Vodă
— Teatrul Armatei (sala din 13 
Septembrie) ; Să nu spui vorbă 
mare și Un capriciu — Teatrul 
Municipal; Preludiu — Teatrul 
Tineretului; Vinovați fără vină — 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești; Nota zero la purtare — Stu
dioul actorului de film „C. Notta- 
ra" ; Băiatul și vîntul (orele 16)
— Teatrul Țăndărică (sala din str. 
Academiei) : Străjerul mării (ore
le 16) — Teatrul Țăndărică (sala 
Orfeu) ; Călătorie pe note - 
Ansamblul de Estradă al R.P.R. 
(sala din calea Victoriei 174) ; 
Spectacol excepțional — Circul 
de Stat.

CINEMATOGRAFE: Vagabon
dul (seria Il-a), complectare, La 
noi, la Todirești — Patria, Bucu
rești, înfrățirea între popoare. E- 
lena Pavel, Gh. Doja, Arta, I Mai;

I Vagabondul (seria I-a) — Maghe-

vului Teatrului Armatei, artistul 
poporului Ion Manolescu și Va- 
sile Moldovanu, directorul Tea
trului Național „I. L. Caragiale“, 
în numele Ministerului Culturii 
și conducerii Teatrului Național 
„I. L. Caragiale“.

Vorbitorii au evocat calitățile 
de mare artist și neuitatele crea
ții ale lui M. Bălțățeanu, marele 
său talent dublat de o rară mo
destie, înalta sa conștiință pro
fesională, dragostea cu care îm
părtășea tineretului în teatru și 
de la catedra Institutului de Artă 
Teatrală „I. L. Caragiale“, vasta 
sa experiență. De asemenea, s-au 
scos în relief meritele deosebite, 
de artist-cetățean ale lui N. Băl
țățeanu, care, pătruns de marea 
misiune educatoare a teatrului în 
noua orînduire socială a țării 
noastre, și-a adus contribuția sa 
prețioasă la lupta pentru înfăp
tuirea revoluției culturale.

Vorbitorii au subliniat că N. 
Bălțățeanu a înscris, prin arta 
și personalitatea lui, o pagină de 
glorie în istoria teatrului nostru.

Sicriul a fost ridicat apoi pe 
brațe de studenți ai Institutului 
de Artă Teatrală „I, L. Cara
giale“.

înhumarea a avut loc la cimi
tirul Belu.

(Agerpres)

„Zilei femeii“
din cele 22 de cîntece noi care in 
curînd vor putea fi ascultate. La 
realizarea acestor cîntece despre 
viața nouă a femeii în patria 
noastră și-au mai dat concursul 
compozitorii Vasile Popovicî, 
Radu Palladi, Elly Roman, Au
rel Giroveanu, Lulu Orăscu, Va
sile Timiș, Teodor Bratu, Bruno 
Reinhard, A. Adorian care au scris 
muzica pe versuri ale poeților 
Eugen Frunză, Victor Tulbure, 
Alfred Margul Sperber, Erik Maj- 
tenyi, Ioh Serebreanu, Vlaicu 
Eîrna, Aurel Felea. Violeta Zam- 
firescu Laszlo Jenö, Rusalin 
Mureșan. Ștefan Tita, Em;l 
Gonciu, Virgil Teodorescu și alții.

membri ai delegației Consiliului 
Central al Sindicalelor din 
R.P.R. care a vizitat R.P.F. Iu
goslavia ca oaspeți ai Uniunii 
Sindicatelor din R. P. F. Iugosla
via.

La sosirea în Gara de Nord, 
delegații au fost întîmpinați de 
președinți ai comitetelor centrale 
ale sindicatelor, de activiști ai 
Consiliului Central al Sindicate
lor și de activiști ai comitetelor 
centrale ale sindicatelor.

rare și a atacat rapid pe ambele 
părți ale mesei reușind să obțină 
o frumoasă și meritată revanșă.

Iată alte rezultate tehnice în
registrate: sferturi de finală: 
Reiter (R.P.R.)—Bottner (R.P.R.); 
3—2; Gabric (R P.F. Iugoslavia) 
—Harasztosi (R.P.R.) 3—2; Gan- 
tner (R.P.R.)—Barlovlc (R.P.F, 
Iugoslavia) 3—1; Vogrinc (R.P. 
F. Iugoslavia) — Naumescu 
(R.P.R.) 3—0 ; semifinale: Rei
ter (R.P.R.)—Gabric (R.P.F. Iu
goslavia- 3—1 ; Vogrinc (R.P.F. 
Iugoslavia)—Gantner (R. P. R.) 
3-0.

In finalele probei de dublu băr
bați s-au întîlnit cuplurile M. 
Popescu, T. Reiter (R.P.R.) —
și Vogrinc, Gabric (R.P.F .Iugo
slavia). Jucătorii iugoslavi s-atf 
comportat foarte bine, terminînd 
învingători cu scorul de 3—0 
(19, 13, 16).

• TOKIO. — Pînă în prezent 
la cea de a 23-a ediție a campio
natelor mondiale de tenis de ma
să ce va avea loc între 2 și 
11 aprilie la Tokio, și-au anunțat 
participarea următoarele 12 țări : 
Anglia, Egipt, R.P.R., R. Ceho
slovacă, S.U.A.. Portugalia, Au
stralia, R. P. Chineză, Germania, 
Suedia, Aden (Arabia) și Japo
nia.

Germania va fi reprezentată da 
jucătorii din R. F. Germană și' 
R.D. Germană care vor participa 
numai la probele individuale. Co
misia de organizare a campiona
telor a primit în ultimele zile o 
scrisoare din partea federației 
maghiare de specialitate care a- 
nunță că la competiție va particH 
pa și echipa R. P. Ungare.

ru, Victoria, Unirea. T. Vladimi- 
rescu, Miorița, Moșilor, Olga 
Bancic, Aurel Vlaicu; O noapte 
pe Mont Blanc — Republica, Lu
mina, Libertății : Furtuna echi
nocțiului — Filimon Sîrbu, V. 
Alecsandri, Al. Popov : Tata, ma
ma bona și... eu — I. C. Frimu, 
Volga; Liliomfi — Central; Ei 
au coborît din munți — Popular ; 
O călătorie în epoca preistorică
— Maxim Gorki, Timpuri Noi;
Alarmă în munți și Șurubul lui 
Marinică — Grivița, M. Emines- 
cu ; Pe baricadă — 8 Martie; 
Aii Baba și cei 40 de hoți —‘
comolectare, N. Grigorescu -— 
Vasile Roaită ; Stele pe aripi —> 
și Pagini din lupta partidului — 
Cultural; Jan Huss — C. David, 
Al. Sahia; Festivalul Tineretului 
de la Varșovia și Concursul inter
național de motocros — Flacăra ; 
Seară de petrecere — Carpați; 
S-au cunoscut într-o trăsură 
Munca; Domnișoara de Scuderi
— 23 August; Spectacol de va
rietăți — Donca Simo; Liliacul
— Hie Pintilie ; Anna Zaccheo — 
8 Mai; Boris Godunov — N. Băl- 
cescu; Romeo și Julietta — Ra- 
hova ; Zvăpăiata — Gh. Coșbuc; 
La revedere domnule Grock — 
Boleslaw Bierut.
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