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TINARA îngrijitoare 
de animale Matilda 
Turenschi privește 

din pragul casei. In timpul 
nopții căzuse zăpadă mare, 
iar spre zorii zilei începu
se să sufle vîntul. Grajdu
rile gospodăriei agricole de 
stat Ițcani erau îngropate 
în zăpadă pină aproape de 
geamuri.

Vîntul sufla din ce In ce 
mai puternic. Cu lopata In 
mîini, tînăra îngrijitoare 
de animale Matilda Turen
schi, împreună cu soțul ei, 
au început a-și croi drum 
pînă Ia grajduri. încă o 
lopată și ușile sînt dezgro
pate de zăpadă. Matilda 
îșl șterge sudoarea de pe 
față și apoi intră în grajd. 
Pe buze îi flutură un zîm- 
bet de mulțumire. A ajuns 
la ora <’ 
gramului. - _ ,
se îndreptă spre grupul de 
vaci din dreapta grajdului. 
Matilda — îngrijitoarea de a- 
nimale, fruntașă în gospodăria 
agricolă de stat Ițcani, alintă 
cîteva clipe vacile. Apoi își 
începe activitatea. Nutrețurile 
însilozate și concentrate, pre
gătite de cu seară sînt date 
la vite. După ce a țesălat va
cile, se îmbracă cu halatul 
alb, pregătindu-se să le 
mulgă.

In meseria de îngrijitoare 
de animale utemista Matilda 
Turenschi găsește o frumu
sețe neasemuită. Strungarul 
simte o nespusă plăcere a- 
tunci cînd vede cum din mîi- 
nile sale iese o piesă bună. El 
spune că nici o meserie nu e 
mai frumoasă decît strungă- 
ria. Dacă stai de vorbă cu 
Matilda Turenschi, îți va spu
ne la fel : „meserie ca a mea 
nu mai există". Poate mulți 
tineri vor strîmba din nas: 
ce frumusețe 1 iz de bălegar, 
mugete de animale... Astfel de 
tineri nu cunosc încă frumuse
țea muncii libere în orice do
meniu ar fi ea. Despre fru
musețea muncii de îngrijitor 
de animale ar putea vorbi 
mult timp tînăra ATatilda Tu
renschi și mulți alți tineri în
grijitori de animale din gos
podăria de stat Ițcani, ca Ște
fan Macoviciuc, Vasile Mar- 
cu, Magdalena Dancîu, ar pu
tea vorbi sute de îngrijitori 
de animale din patria noastră. 
Dintre aceștia s-a ridicat prin 
muncă și Eroul Muncii Socia
liste Constantin Adochițci.

Dragostea de meserie, 
conștiința înaltă că roadele 
muncii fiecăruia folosesc po
porului sînt sădite de către 
partid și în sufletul îngrijito
rilor de animale.

Munca tinerei îngrijitoare 
de animale Matilda Turen
schi e bogată în rezultate. Ea 
aduce venituri mari gospodă
riei agricole de stat, deci în
tregului popor.

In anul 
de animale 
trebuia să 
12 vaci pe 
48.100 litri 
rea rațională a 
folosirea masajului înainte de 
muls etc., a depășit planul, 
obținînd 63.081 litri de lapte. 
Aceasta înseamnă că timp de 
o lună de zile circa 1.000 de 
copii ai oamenilor muncii au 
primit zilnic cîte o cană cu 
îapțe de o jumătate de litru, 
din laptele obținut peste plan 
de la vacile pe care le îngri
jește Matilda Turenschi. Dar 
e puțin să arăți numai atît 
despre munca tinerei îngriji
toare de animale.

De dimineață pînă-n seară 
o vezi preocupată. Ingrijitul 
și mulsul de dimineață, adă
parea, furajarea de amiază cu 
fibroase, mulsul de amiază și 
toate treburile pînă-n seară 
sînt sarcini ale îngrijitorilor 
de animale, sarcini care, bine 
îndeplinite, aduc rezultate în 
muncă. Și în anul acesta, pri
mul an al noului cincinal, 
Matilda Turenschi și-a depă
șit planul de producție, obți
nînd în luna ianuarie de la 
cele 12 vaci 4.400 litri lapte, 
în loc de 3.200 litri cit era pla
nificat. Roadele muncii sale 
sînt bine răsplătite. Matilda 
Turenschi cîștigă lunar pînă 
la 1.000 lei. In anul care a 
trecut a primit premii în va
loare de 7.855 lei.

Rezultatele muncii nu se da- 
toresc numai dragostei de 
meserie. Ele sînt un rod

de începere a pro
li. Tînăra îngrijitoare

1955, îngrijitoarea 
Matilda Turenschi 
obțină, de la cele 

care le îngrijea, 
lapte. Prin hrăni- 

animalelor,

cunoașterii meseriei de îngri
jitor de animale.

Tînăra Matilda Turenschi 
îșl aduce aminte cum a venit 
în gospodărie în anul 1949. Ii 
plăcea mult să îngrijească de 
animale, fiindcă și acasă, în 
satul Vornicenii-Mari, maică- 
sa avea o vacă, dar o vacă 
mică și slabă, hrănită cu paie, 
de la care mulgea doar cîte 
puțin lapte.

Aici în gospodărie, unde lu
crează de atunci, a găsit vaci 
frumoase, de rasă și a învă
țat multe. Cuvintele pline de 
înțeles : „cum îngrijești ani
malul, așa îți răsplătește 
munca“, spuse de șeful de 
grajd de atunci, Nicolae Hăt- 
neanu — azi brigadier în 
gospodărie — le ține minte și 
acum tînăra îngrijitoare.

îngrijitoarea de animale 
Matilda Turenschi își îmbo
gățește în fiecare an expe
riența în muncă. De patru ani 
este fruntașă în întrecerea 
socialistă. La început mulgea 
o vacă în jumătate de oră șl 
nici planul nu reușea să-1 în
deplinească. Acum, într-o oră 
și jumătate termină de muls 
cele 12 vaci.

La început erau multe 
greutăți în respectarea regu
lilor de îngrijire a animale
lor. Adăpatul vitelor era fă
cut manual. Aceasta cerea mult 
efort din partea îngrijitorilor. 
Această muncă îngreuna adă
parea vitelor la timp, ceea 
ce dăuna producției. Acum a- 
dăpatul vitelor se face cu a- 
jutorul instalațiilor de alimen
tare automată cu apă. Lucrul 
făcut la timp, întotdeauna a- 
duce foloase. Așa e și în me
seria de îngrijitor. Hrana și 
apa dată animalului cu întîr- 
zîere aduce scăderi produc
ției de lapte. Acestea le cu
noaște și tînăra îngrijitoare

De multe ori, unele condu
ceri ale gospodăriilor agricole 
de Stat sau colective, nu spri
jină avîntul în muncă al îngri
jitorilor de animale. De exem
plu, tînăra Matilda Turenschi 
este supărată, fiindcă condu
cerea gospodăriei de stat a 
dat dispoziție să se micșoreze 
rațiile vitelor din lipsă de 
furaje. Aceasta face ca pro
ducția de lapte să scadă sim
țitor. Conducerea gospodăriei 
de stat a dat această dispozi
ție pentru a scăpa de sarcina 
aprovizionării cu furaje. Ti
nerii îngrijitori socotesc însă 
că mai bine ar fi dacă con
ducerea gospodăriei agricole 
de stat s-ar ocupa de aprovi
zionarea cu furaje, decît să ia 
o asemenea hotărîre birocra
tică, dăunătoare sporirii pro
ducției.

Ca tînăra îngrijitoare de 
animale Matilda Turenschi de 
la gospodăria agricolă de stat 
din Ițcani, sînt în patria noa
stră sute de îngrijitori de a- 
nimale, care muncesc cu mul
tă dragoste și conștiinciozitate 
în această meserie frumoasă. 
Munca lor este prețuită de 
toți oamenii muncii, de par
tid și de guvern.

Tineri dornici de a învăța 
această meserie se găsesc în 
toate satele patriei noastre. Ei 
trebuie îndreptați spre aceas
tă ramură de activitate unde 
este nevoie de tineri entuziaști, 
care să lupte cu tot elanul 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de cel de al H-lea 
Congres al partidului, în legă
tură cu dezvoltarea șeptelului 
și sporirea producției anima
liere.

Ssînteia tinsretu’ui
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Fotografia noastră surprinde un aspect din timpul desfășurării 
semifinalei de șah.

Se pare că micuța Cletnence Dănăilă din Domnești, în vîrstă 
de numai 13 ani, este hotărîtă — ca prin mutarea care o face 
acum — să cîștige partida.

De altfel în tot decursul competiției ea a avut o comportare 
strălucită, termintnd neînvinsă în grupa fete sat.

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

0 tînără candidată 
printre alegători

Tînăra textilistă Tereza Feket
de la fabrica de confecții „Ba
căul“ s-a mutat de cîtva timp în 
noul cartier muncitoresc 1 Mai. 
Locuitorii lui se cunosc încă din 
vremea cînd lucrau voluntar la 
amenajarea viitoarelor străzi sau 
la săpatul temeliilor viitoarelor 
blocuri.

De pe atunci au apreciat ei spi
ritul gospodăresc al tinerei lor 
vecine, Tereza Feket. De aceea, 
propunerea făcută de a fi candi
dată a F.D.P. în alegerile pentru 
sfaturile populare a fost firească 
și așteptată.

Deunăzi, textilistă Tereza Fe
ket, candidată pentru circumscrip
ția electorală orășenească nr. 58 
Bacău, s-a întîlnit cu alegătorii 
săi într-umil din noile apartamen
te ale cartierului muncitoresc. 
Fără voie, discuțiile au trezit a- 
mintiri.

Pe locul unde se ridică azi noul 
cartier erau pînă nu de mult mai
dane pline de bălării. Construcția 
acestei așezări noi a fost o ade
vărată școală gospodărească pen
tru locuitorii săi.

Propunerile alegătorilor menite 
să ducă la înfrumusețarea cartie
rului sînt bine chibzuite^Munci- 
torul Dumitru Rusu de la fabri
ca „Proletarul“ a propus o „săp- 
tămînă de muncă voluntară“ în 
cadrul căreia să se instaleze re
țelele de canalizare și radioficare 
de pe str. Vasile Stoica. Munci
torul Nicolae Cojocaru, gospodina 
Maria Rotundu și alți cetățeni de 
pe str. Aurel Șețu s-au angajat 
să amenajeze prin muncă volun
tară un parc, iar alții au propus 
urgentarea electrificării unor 
străzi din cartier și înființarea 
unor noi unități comerciale de 
stat. Dumitru Fodor a ținut să 
arate celor prezenți, în numele ve
cinilor săi de pe str. 
ca, mîndria de a fi 
unui nou cartier.

Vasi'.e Stoi- 
locuitori ai

11 Martie

Utemiștii — inițiatorii unor acțiuni 
interesante

IAȘI (de Ia corespondentul 
nostru).

Pe la prînz, soarele Izbutește 
să înmoaie ghiața de pe drumuri 
și vremea primăvăratică îi îmbie 
la joc pe pionierii care au ieșit 
pe poarta școlii. Ei pleacă acum 
de la școală cu noi învățăminte. 
In această zi, aci la școala din 
comuna Rînzești, instructoarea 
superioară de pionieri Natalia 
Constandache a ținut cu ei o a- 
dunare în care le-a vorbit despre 
alegeri. Această adunare face 
parte dintr-un șir întreg de ac
țiuni inițiate de organizația de 
bază U.T.M. pentru populariza
rea alegerilor de deputați în sfa
turile populare. Secretarul orga
nizației de bază U.T.M., tov. Chi-

Cei ce votează prima oară
La 11 martie în viața multor 

tineri din patria noastră se în- 
tîmplă un eveniment deosebit: 
vor vota pentru prima oară. In 
inimile lor tinere se trezește ecoul 
unor emoții noi. Să votezi, pentru 
prima dată în viață înseamnă că 
îți revine o părticică din răspun
derea treburilor de stat.

La aceste lucruri și la multe al
tele se gîndea într-una din zilele 
trecute tînărul Gheorghe Marini- 
că, responsabilul brigăzii de tine
ret din secția lăcătușerie electrică 
a Oficiului de reparat utilaj elec
tric din Cîmprna, și cei 8 membri 
ai brigăzii. Acest eveniment tre
buia cinstit și tinerii s-au anga
jat să întîmpine alegerile cu noi 
realizări în muncă. Respectîndu-și 
angajamentul," brigada își depă
șește zilnic planul cu peste 60 la 
sută. Zilnic, la sfîrșitul orelor de 
lucru, pe graficul de producție al 
brigăzii vezi scris în dreptul 
numelor lui Grigorescu, Marinică 
și al celorlalți tineri depășiri de 
40 pînă la 100 la sută.

Cu același entuziasm întîmpină 
alegerile numeroși alți tineri, că-

rora viața le-a dat de curînd cer
tificatul nescris al maturității.

Să înfăptuiască ceva deosebit 
în cinstea alegerilor de deputați 
în sfaturile populare s-au gîndit 
și tinerii din comuna Fulga, raio
nul Mizil. Ideea a dat-o utemistul 
Gheorghe Pufulete care s-a gîn
dit ca prin munca politică dusă 
de ei în rîndurile țăranilor munci
tori să înființeze o gospodărie 
colectivă. Sprijiniți de organiza
ția de partid și comitetul raional 
U.T.M., tinerii au început mun
ca. Au organizat vizile la gospo
dăria colectivă din Baba Ana, au 
discutat cu colectiviștii despre 
muncă și despre pămînt, despre 
felul cum se împart veniturile, 
despre recoltele bogate obținute 
de colectiviști. Activitatea desfă
șurată de tineri este din ce în ce 
mai plină de roade. De curînd 11 
familii au depus cereri pentru a 
intra în gospodăria colectivă.

riac Gheorghe este șl el candidat 
al F.D.P. El, împreună cu utemis
tul Cristea Vasile — propus de 
asemenea candidat comunal — 
au ținut pînă acum 4 întîlniri cu 
alegătorii iar tineretul a partici
pat activ la discuții. Propunerea 
făcută de utemistul Mircea Mo- 
diga de a se construi în comuna 
Rînzești un cămin cultural pre
cum și de a se aduce un aparat 
de proiecție a fost susținută de 
mulți alegători.

Utemiștii desfășoară o activitate 
bogată. îndată după prînz, pe 
ulițele satului întîinești grupuri 
de cîte.3 utemiști. Unii cum sînt 
Elisabeta Colceru, Lucia Cataroiu 
și Natalia Constandache fac par
te din echipa de afișaj.

Alții sînt agitatori care merg 
din casă în casă pentru a expli
ca cetățenilor tehnica votării și 
importanța alegerilor. Elena Ni- 
chita una dintre cele mai bune 
agitatoare lucrează la Casa Ale
gătorului din comună, care a lost 
luată în patronaj de organizația 
de bază U.T.M.

La „Casa Alegătorului" s-au 
dat pînă acum și 2 spectacole 
prezentate de către echipa artis
tică a căminului cultural. Mem
brii comitetului organizației de 
bază U.T.M. din comuna Rînzești, 
raionul Murgeni, au reușit ca în 
această perioadă să atragă în 
acțiunile întreprinse aproape tot 
tineretul comunei. Ei au ținut o 
adunare de U.T.M. deschisă în 
cadrul căreia a fost prezentat un 
referat cu tema „Alegerile din 
trecut și de azi“. In adunare s-au 
stabilit măsuri concrete 
sprijinirea desfășurării în 
condițiuni a alegerilor de 
tați în sfaturile populare.

pentru 
bune 

depu-

1 
!■ Numele utemistel ARTE-1 
(MISA TABARCEA, filatoare] 
f la F.R.B. a devenit cu-J 
'l noscut și dincolo de zidu- j 
(riie fabricii odată cu ini- j 
I țiativa ei, de prindere a firu- j 
j iui Ia începutul levatei. Dar, j 
f pe lîngă că e o muncitoare J 
( destoinică, ea dă dovadă de 1 
[ multă pricepere și în muncile ] 
f gospodărești. Iată de ce ale- J 
( gătorii din circumscripția nr. | 
j 208 a raionului 23 August au j 
( propus-o candidată F.D.P. J
f DUMITRU CHIRIAC este) 
( secretar al comitetului raional J 
[ U.T.M. 23 August. Locuitorii j 
fdin circumscripția raională nr.) 
(61, cînd l-au propus candidați 
j F.D.P , au vorbit c'.t multă j 
f căldură despre hărnicia și en- j 
(tuziasmul cu care a luat parfe ( 
1 întotdeauna Ia treburile ob- ] 
( Ștești. j
( CONSTANȚA TUDOROIU, J 
( secretara comitetului U.T.M. i 
( de la F R.B., este cunoscută ca J 

o tînără hotărîtă și perseveren- | 
(tă atît în fabrică cît și în car- j 
I fierul unde locuiește. Avînd J 
[- garanția că va ști să mun- i 
( ceașcă și pe tărîm obștesc ale- j 
f gătorii din circumscripția oră- J 

șenească nr. 197 au desein- I 
f nat-o candidată F.D.P. în ale-j 
( gerile de la 11 martie.
1 Utemistul M1HAIL POPA de I 
f la uzinele 23 August este unul ! 
(dintre cei mai harnici și pri- j 
(cepuți muncitori. 
| în care să nu 
I norma cu peste 
f muncile voluntare 
(vedit de asemenea
( cu spirit de inițiativă. De cu- j 
[ rînd a avut o mare bucurie. ] 
I Cetățenii din circumscripția J 
(orășenească nr. 142 l-au pro- j 
[ pus candidat F.D.P.

Foto: D. F. DUMITRU ]

Scrisori dintr-o

ln cinstea zilei femeii

Adunări festive 
consacrate 

zilei de 8 Martie
Duminică după-amiazâ, fn 

două raioane ale Capitalei au a- 
vut loc adunări festive consacrate 
zilei de 8 Martie, Ziua Internațio
nală a Femeii.

Despre însemnătatea acestei 
sărbători a femeilor din lumea 
întreagă au vorbit la adunarea 
festivă care a avut loc în raionul 
Lenin, tov. Ana Grin, membră a 
Comitetului raional Lenin al 
P.M.R., iar la adunarea din raio
nul N. Bălcescu, tov. Olga Seme- 
nescu, responsabila comisiei de fe
mei de pe lîngă sfatul popular 
raional.

După ce au arătat condițiile 
internaționale tn care se sărbăto
rește în acest an ziua de 8 Mar
tie, vorbitoarele au subliniat avîn. 
tul cu care femeile din țara noas
tră luptă alături de întregul nos
tru popor muncitor pentru a da 
viață hotărîrilor celui de al 11-lea 
Congres al P.M.R.

Au urmat apoi bogate programe 
artistice.

Sosirea delegației de femei 
din U.R.S.S.

La invitația Comitetului Fentei- 
lor Democrate din R.P.R. și Con
siliului General A.R.L.U.S., luni 
la amiază a sosit în Capitală o 
delegație de femei din U.R.S.S. 
care va participa la sărbătorirea 
zilei de 8 Martie — Ziua Inter
națională a Femeii.

Din delegație fac parte: Ana 
Ghenadievna Tucanova, locțiitor al 
ministrului Culturii din R.S.F.S, 
Rusă, Liubov Timofeevna Kosmo- 
demianskaia și Sofia Silvestrovna. 
Ghilevskaia, redactor la revista 
„Femeia Sovietică“.

La aeroportul Băneasa, mem
brele delegației au fost salutate la 
sosire de Stela Enescu, Ofe’.ia 
Manole, Octav Livezeanu, Con
stantin Prisnea, Aneta Marinescu, 
Alice Săvulescu, Melita Apostol, 
dr. Florica Vasilescu, Elena Stoia, 
Elena Horea, Sanda Rangheț, Lu. 
cia Demetrius, Cornelia Mateescu 
și alții, membre ale Comitetului 
Femeilor Democrate din R.P.R., 
membri ai Consiliului General 
A.R.L.U.S. etc.

Au fost de față A. A. Epișev, 
Ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București și alți membri ai Amba. 
sadei.

(Agerpres).

Semnele

Nu este zi i 
depășească | 
100%. In | 
el s-a do- { 
priceput și J

ste- 
asta

con-

FAPTELE NE-AU CONVINS
Solemnitatea 

înmînârii 
unor decorații

laLurii la amiază a avut loc 
Prezidiul Marii Adunări Naționale 
solemnitatea unor decorări. Au 
fost decorați cu Ordinul Muncii 
clasa I-a : acad. Constantin Bu- 
deanu, pentru îndelungată activi
tate didactică și merite deosebit 
de valoroase pe tărîmul creației 
științifice, cu prilejul împlinirii a 
70 de ani de la naștere ; acad. 
Șt. S. Nicolau, pentru îndelun
gată și deosebit de valoroasă 
activitate științifică și didactică, 
cu prilejul împlinirii a 60 de ani 
de la naștere; acad. Eugen Ma- 
covschi, pentru îndelungată acti
vitate didactică și merite pe tă
rîmul creației științifice, cu prile
jul împlinirii a 50 de ani de la 
naștere.

In cadrul aceleiași solemnități 
au fost decorați cu Ordinul Mun
cii clasa II-a tov. Ion Darie de 
la „Centrocoop“ pentru activita
te îndelungată și rodnică în 
cîmpul muncii, iar cu Ordinul 
Muncii clasa IlI-a tov. Nina Ni- 
cotau de la Ministerul Comerțului 
Exterior.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii: dr. Petru Groza, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, acad. prof. dr. 
C. I. Parhon, A. Bunaciu, acad. 
V. Malinschi, acad. N. Gh. Lupu, 
Constantin Mateescu, Coriolan 
Drăgulescu, Ion Țurai, membru 
corespondent al Academiei R.P.R.. 
și alții.

Directivele cu privire la cel de 
al Il-lea plan cincinal prevăd 
pentru industria cărbunelui sar
cini sporite în scopul de a ridica 
această ramură la nivelul cerințe
lor economiei patriei noastre.

Ințelegînd însemnătatea sarci
nilor, colectivul sectorului nostru 
a luat de la începutul anului mă
surile necesare pentru o exploa
tare maximă a straturilor de căr
bune.

La datele prevăzute în planul 
nostru de măsuri au intrat în ex
ploatare noi abataje. Astfel, la 
termenul fixat, în abatajele came
ră nr. 3 est, 10—12 și 13 vest pre
cum și abatajul frontal 8 vest 
am început să extragem primele 
tone de cărbune.

Pentru a aduce îmbunătățiri la 
transport, sîntem în curs de ter
minare a unor lucrări de electri
ficare pe o porțiune destul de în
semnată la orizontul X A.

De curînd a intrat în func
ție la orizontul XII stația de pom
pe. Acest lucru va permite îmbu
nătățirea lucrului la ramblerea 
abatajelor. In această perioadă 
am mecanizat abatajul nr. 5 vest 
introducînd un crațer de tip greu 
în locul unui crațer ușor care nu 
făcea față la scoaterea cărbunelui 
pușca t.

In afară de aceste măsuri, co
lectivul sectorului nostru a acor
dat o deosebită atenție aplicării 
noilor procedee tehnologice de 
exploatare a cărbunelui. Pentru 
prima dată la mina Petrila, în 
sectorul nostru brigada minerului

Marian Ion IX de la abatajul 
frontal nr. 3 vest a introdus un 
nou sistem de armare a abataju
lui — armare cu grinzi metalice 
în consolă. Această nouă metodă 
prezintă mari avantaje față de ve
chea metodă. In primul rînd pre. 
zintă o siguranță deplină a mun
citorilor din front, se realizează 
mari economii de material lemnos 
(pe 8 ore circa un sfert de metru 
cub) și lucrul cel mai important 
este că ea creează posibilități mari 
de folosire complectă a utilajelor. 
Prin spațiul liber de 1,50 m. în 
fața frontului de cărbune creat 
prin armare în consolă, acum 
executăm mutarea craterului fără 
demontare — ci prin împingere, 
înainte la demontarea și monta
rea crațeru'.ui erau necesare a- 
proape 8 ore. Prin desele montări 
și demontări o serie de piese ale 
craterului se deteriorau ceea ce 
provoca întreruperi în funcționa
rea lui. Acum lipirea crațerului 
de frontul de cărbune jo executăm 
în numai 15—25 minute.

Deși în stadiul de experimen
tare a noii metode de armare, 
brigada minerului Marian Ion IX 
a reușit să dea pe cap de munci
tor în 8 ore cu 1 tonă de cărbune 
mai mult decît prevede norma.

Pentru creșterea producției și 
a productivității muncii vom pu
ne un accent deosebit pe aplica
rea metodei graficului ciclic. Ce

e drept, noi, pînă în prezent, nu 
ne-am preocupat suficient de a- 
ceaștă problemă, de aceea numai 
două brigăzi au aplicat această 
metodă. Faptele ne-au convins că 
aceasta este o metodă de îna'.tă 
productivitate și deci trebuie 
popularizată în rîndul tuturor mi
nerilor și maiștrilor. Brigada de 
tineret condusă de comunistul 
Filla Ioan, aplicînd metoda grafi
cului ciclic a reușit să obțină o 
creștere a productivității muncii 
cu 17 la sută față de cea planifi
cată. Acest lucru a adus mem 
brilor brigăzii salarii între 2.500 
și 3.000 lei, iar pentru depășirea 
numărului de cicluri brigada a 
fost premiată cu peste 8.500 lei

Incepînd de la 1 februarie, în 
sectorul nostru o nouă brigadă — 
cea de a treia — a început să lu
creze după graficul ciclic. Este 
vorba de brigada de tineret a mi
nerului Cenușă Cornel. încă din 
primele zile de lucru după această 
metodă, brigada a reușit să trimită 
la suprafață însemnate cantități 
de cărbune peste sarcinile de 
plan. _

Promovînd metodele noi, înain. 
tate, colectivul sectorului nostru 
este hotărît să dea patriei noas. 
tre tot mai mult cărbune. Așa 
vom contribui la lichidarea lipsu
rilor ce mai există în industria 
cărbunelui.

ION TONTEA 
tehnician, șeful sectorului III 

Mina Petrila

La Pantetimonul de Jos, tn 
mijlocul lui februarie, oamenii 
căutau semnele primăverii. Gîn- 
diti-vă, cînd stepa se îneca de 
viscol, icnind înfricoșată și ză
rile se strîngeau tot mai aproape 
ca niște pînze mînuite din nevă
zut, cînd vîntul purta în virte- 
juri troienii adunați pe sub gar
duri, colectiviștii căutau semnele 
primăverii încredințați că strălu
cirea acestui anotimp nu se ves
tește numai tn noaptea echinoc
țiului.

Intîi am stat șl m-am mirat, 
dar apoi am înțeles că, pentru oa
menii aceștia primăvara intră in 
lumea lor mult mai devreme decît 
ar vrea unii să creadă și că sem
nele pe care ei le deslușesc, lasă 
urme în suflet: de bucurie sau de 
supărare. Bucurie, să zicem, fiind
că selecționarea semințelor s-a 
făcut cu atenție, cu migală, iar 
probele de germinație dau aripi 
nădejdilor; supărare fiindcă unel
tele agricole nu-s toate reparate 
și fiindcă se mai află gunoi de 
grajd care n-a fost cărat în 
pă. iar cei răspunzători de 
dau vina unul pe altul.

Se apropie primăvara...
Tovarășii din consiliul de

ducere se strîng seara tn biroul 
președintelui și caută să găsească 
și să dezlege rostul la toate tre
burile. Gospodăria a făcut con
tract cu fabrica de zahăr „Popa 
Șapcă" pentru 15 hectare de 
sfeclă, dar încă nu s-a fixat în ce 
tarla anume să se cultive sfecla 
și n-au fost aduse îngrășăminte. 
Consiliul de conducere hotărăște 
locul pentru cultivarea sfeclei și 
brigadierii primesc sarcină să-l 
gunoieze îndeajuns. Tn planul de 
producție s-a prevăzut să se cul
tive porumbul în cuiburi așezate 
în pătrat, dar nu-s marcatoare de 
ajuns și unii (in morțiș să se cul
tive 50 hectare cu porumb hibrid, 
fiindcă anul trecut, procedlnd așa, 
au scos 2500—3000 kg. porumb 
boabe la hectar. Au dreptate, dar 
păcat că n-au și un inginer care 
să-i ajute. Treaba a căpătat totuși 
dezlegare: s-a hotărît ca să 
plece cineva la S.M.T. Panteli- 
mon și să se întoarcă cu un ingi
ner care să le vorbească despre a- 
ceastă problemă...

Viforul se rotește zmintit șl 
oamenii totuși deslușesc semne 
de primăvară...

îngrijitorii din sectorul zooteh
nic cer să se termine îngrășă- 
toria de porci — și cu toate că-i 
vifor sau ger, se începe lucrul la 
fundație; tîmplarii și fierarii au 
pretenția ca să se ridice și pen
tru ei, după cum e prevăzut în 
planul de construcții, ateliere mai 
bune, mari, încăpătoare. Li se 
spune să aibă răbdare, nu s-a fă
cut încă rost de materialul lem
nos necesar, dar socotitorul e 
trimis la raion să grăbească pla
nificarea materialelor.

Treburi, treburi, treburi...
Totul se cere făcut cu socoteală 

șl pricepere. Consiliul de condu
cere se zbate să nu-i scape nimic.

primăverii
Tntr-o seară cineva aduce vorba 
că ar trebui să se cultive orez șl 
numește chiar cîțiva inși care 
s-ar putea descurca tn această 
treabă. Unii însă ridică din umeri 
și rid.

— Unde găsești la noi pămînt 
bun pentru orez ?

Tovarășul Ion Petre, președin
tele, își dă seama că propunerea 
e bună, dar tace și pornește să 
afle pămînt bun pentru cultivarea 
orezului.

Lîngă Pantelimonul de Jos, 
rîul Casimcea primește doi aflu
enți — unul care vine dinspre 
Vulturi, altul care vine dinspre 
Colilia. Locul acesta unde se 
înoadă firul a trei gtrle, iarna, 
e apăsat de troieni și nu-l calcă 
decît vîntul sau vulpile — copiii 
își au derdelușul mai sus, lingă 
copcile pentru apă și nu se avîntă 
niciodată aici fiindcă pe dedesupt 
bolborosesc vine înșelătoare. Pri
măvara, cînd se topesc zăpezile 
și în stepă răsună iarăși, după 
întunecatele luni de iarnă, ne
chezatul cailor, locul acesta trece 
sub ape și răsare iar în lumina 
soarelui de-abia către începutul 
lui mai.

Președintele măsoară locul din 
ochi, surtde, apoi caută să știr- 
nească și in alții dorința de a 
cultiva orez și izbutește căci la 
urmă hotărăsc cu toții:

— Aici n-au să se mai zbenguie 
peștii...

Oamenii deslușesc semne de 
primăvară numai lor cunoscute...

De aceea poate în vatra fieră
riei din gospodărie focul nu se 
stinge decît odată cu lumina zi
lei. Meșterii Ion Cloșcă și Dumi
tru Chivu s-au legat tn fața adu
nării generale ca pînă la sfîrșitul 
lut februarie să isprăvească de re
parat uneltele agricole și nu pri
mesc pe nimeni lingă ei căci li se 
pare că toți vin numai să-i în
curce.

— Hei, se răstesc ei, arătîn- 
du-le ușa musafirilor nepoftiți, 
ieșiți la treabă că n-o să muște 
vîntul din voi. Frigu-i bun. vă 
scapă de mocoșeală. Frigul nu 
strică.

Cînd e gata un plug, o căruță 
sau o semănătoare, brigadierii 
sînt chemați să le ia tn primire 
și meșterii se trag deoparte, lă- 
sîndu-i să cerceteze pînă și felul 
cum au fost fixate șuruburile.

— Ce beteșuguri ați aflat ? în
treabă ei la urmă.

— Nimic, răspund brigadierii, 
numai că nouă ni se pare că mer
geți prea încet.

Fierarii se supără, dar nu spun 
nimic... Se apropie primăvara...

Colectiviștii vor să planteze ct- 
teva hectare de vie și trimit de
legați la stațiunile viticole să a- 
leagă soiurile potrivite pentru pă- 
mîntul lor.

Se apropie primăvara șl pentru 
prima oară mă întreb : ce-ar în
semna strălucirea echinocțiului 
fără faptele oamenilor?

FANUȘ NEAGU



6 MARTIE 1945
, Ziua de 6 Martie 1945 constitue 

Tin important eveniment în isto
ria poporului nostru. In această 
zi, masele populare de la orașe și 
sate, sub conducerea partidului 
clasei muncitoare, au instaurat 
puterea democrat-populară.

Victoria măreață obținută la 6 
Martie a însuflețit și mai mult 
măsele populare în lupta pentru 
■făurirea unei vieți noi în patria 
noastră. In focul luptei, pentru o 
reformă agrară democratică, a 
fost făurită alianța dintre clasa 
muncitoare și masele țărănești — 
alianță care reprezintă temelia de 
.nezdruncinat a orî-nduirii demo- 
crat-populare. După 6 Martie 1945, 
»oameni muncii , înfrunt nd cu 
hotărîre și energie revoluționară 

jjipșurile, au asigurat înfăptuirea 
programului elaborat de partid 
în vederea refacerii economice a 
țării.

Aruncînd o privire în urmă, la 
drumul străbătut în cei 11 ani de 
la 6 Martie 1945, simțim o mîn- 
drie îndreptățită.

Puterea populară a descătușat 
și a stimulat inițiativa și energia 
uriașă a poporului, nesecatul iz
vor de talente și. aptitudini pe 
care orînduirea burghezo-moșie- 
rească le strivea 'și le înăbușea. 
In anii puterii populare masa lar- 

■gă a poporului nostru a fost an
trenată să participe la viața poli
tică a țării, la conducerea trebu
rilor obștești, 
vățat poporul 
tor că cucerirea 
prezintă decît

, luției și că ea trebuie întărită prin 
făurirea bazei economice 
punzătoare, prin făurirea econo
miei socialiste. Tnvingînd 
■mărate greutăți, oamenii
sub conducerea partidului au por. 
nit la transformarea țării noastre 
dintr-o țară agrară înapoiată în- 
tr-o țară industrial-agrară înain- tuos înainte constituie cea mai 
tată. Pe baza înfăptuirii politicii 

-partidului de industrializare so
cialistă, de dezvoltare cu precă
dere a industriei grele, poporul 
nostru a obținut mari succese in 
întărirea puterii economice a pa- 
t-riei, în ridicarea nivelului de

1 trai material și cultural al celor
j.çe muncesc.
" Congresul al II-lea al partidu

lui a relevat marile'victorii dobîn- 
tii.te 
din

. fost

Partidul 
nostru 

puterii 
începutul

a în- 
munci- 
nu re- 

revo-

cores-

nenu-
muncli

în construirea bazei economice t 
socialismului. Sectorul socialist al 
economiei cuprinde aproape 1'00% 
din industrie, peste 90% din trans. 
porturi, întregul sistem bancaro- 
financiar și comerțul exterior, 
peste 80% din comerțul interior 
și în agricultură se dezvoltă con
tinuu. Nivelul producției indus
triale globale era la sfîrșitul pri
mului cincinal de 3,4 ori mai 
mare ca în 1948. A crescut pro
ducția agricolă, recolta globală 
de cereale a depășit în 1955 cu 
circa 3 milioane tone pe cea din 
1938, anul cu cea mai mare pro
ducție agricolă din timpul regi
mului burghezo-mcșieresc.

Toate aceste mari succese do- 
bîndite dovedesc justețea liniei 
generale a partidului, marea ca
pacitate cre.'.toare a poporului 
nostru muncitor, rodnicia uriașu
lui ajutor fr. țesc pe care ni-1 dă 
Uniunea So ietică. Partidul ne 
conduce mai departe, cu înțelep
ciune pe calea sigură a dezvol
tării economici în scopul ridică
rii nivelului ce trai al oamenilor 
muncii. In Documentele Congre
sului al 11-lea al partidului, în 
cifrele celui de al doilea cincinal 
noi deslușim cu limpezime mer
sul nostru înainte spre socialism, 
pașii înainte spre o viață mereu 
mai bună, mai îmbelșugată. In 
1960 industria noastră va produ
ce în 10—12 săptămîni tot atît 
cît a produs în întreg anul 1948! 
Un nou avînt va cunoaște opera 
de transformare socialistă a agri
culturii, astfel ca în 1960 secto
rul socialist din agricultură să 
fie preponderent atît ca suprafață 
cît și ca producție marfă. Pro
ducția de cereale va crește la cel 
puțin 15 milioane tone.

Viața însăși dovedește că re
gimul de democrație poDulară 
care asigură mersul nostru impe-

puterii 
desfă- 
dome- 
rnani-

de constructorii socialismului 
țara noastră, a arătat că au 
obținute succese hotărîtoare

de preț cucerire a poporului nos
tru muncitor. In anii 
populare partidul nostru a 
șurat o vastă activitate în 
niul construcției de stat,
festînd o grijă permanentă pen
tru consolidarea statului demo
crat-popular astfel ca el să-ri 
poată îndeplini cu succes rolul și 
funcțiile sale. Sfaturile populare, 
organele locale de 
puterii — constituie 
semnată realizare 
construcției de stat.

Cel de al H-lea Congres al 
P.M.R. a arătat că o sarcină 
principală a partidului este întă
rirea orînduirii democrat-popu- 
lare. Partidul ne cheamă să mun
cim fără odihnă pentru consoli
darea statului democrat-popular, 
pentru sporirea legăturilor sale 
cu masele, pentru îmbunătățirea 
și perfecționarea activității sfatu
rilor populare și a întregului nos
tru aparat de stat.

Cu încredere nestrămutată în 
forțele sale creatoare și în con
ducătorul său încercat — parti
dul — poporul nostru muncitor, 
tineretul nostru, marchează cea 
de a 11-a aniversare a lui 6 Mar
tie 1945 în plin avînt de muncă 
pentru îndeplinirea Hotărîrilor ce
lui de al doilea Congres al par
tidului, pentru îndeplinirea sarci
nilor celui de al doilea cincinal, 
pentru întărirea continuă a statu
lui de democrație populară. Oa
menii muncii de la orașe și sate 
luptă în prezent pentru sporirea 
producției industriale și agricole, 
pentru o puternică ridicare a pro. 
ductivității muncii și o reducere 
considerabilă a prețului de cost 
atît în industrie cît și în agricul
tură, pentru dezvoltarea, însuși
rea și folosirea cît mai deplină a 
tehnicii noi, pentru întărirea și 
dezvoltarea sectorului socialist al 
agriculturii.

Constructorii socialismului din 
tara noastră luptă pentru conso
lidarea alianței dintre clasa mun- 
citoSre și țărănimea muncitoare, 
temelia puterii populare, pentru 
dezvoltarea prieteniei și colaboră
rii frățești a poporului romîn cu 
minoritățile naționale. Ei își în
tăresc necontenit vigilența împo
triva uneltirilor dușmanilor sta
tului nostru . democrat-popular.

Alegerile de deputați în sfatu
rile populare care se vor desfășu
ra la 11 martie vor contribui la 
îmbunătățirea activității 
lor populare, la întărirea 
rilor cu masele a statului 
la consolidarea statului 
democrat-popular. Ele vor
stra din nou cu tărie unitatea in
destructibilă dintre partid, gu
vern și popor.

Sub steagul partidului, sub 
soarele puterii populare, poporul 
nostru pășește înainte spre noi 
lupte și victorii.

P. POSARU

Primele insigne 
de „Prieten al cărții“ 
— din raionul Săveni

tip nou ale 
cea mai în- 
în domeniul

sfaturi- 
'egătu- 
nostru, 
nostru 

demon-

In satul Mitoc, raionul Săveni, 
sînt înscriși la concursul „Iubiți 
cartea“ 49 participanți.

Cărțile din bibliografia con
cursului umblă de Ia tînăr la tî
năr, fiecare dintre cei înscriși 
străduindu-se să fie primul care 
să obțină insigna de „Prieten al 
cărții .

Intr-una din seri — cam pe Ia 
aprinsul lămpilor — tinerii s-au 
adunat în sala căminului cultural. 
LI se pregătea 0 surpriză. Aici 
le-a vorbit tovarășul Mihai Pln- 
tiiie, președintele comisiei raiona
le a concursului „Iubiți cartea" 
despre importanța concursului. 
Le-a povestit cîte ceva despre 
desfășurarea lui în întreaga țară, 
despre activitatea comisiilor co
munale. A evidențiat comisia co
munală Mitoc. Tinerii îl priveau 
pe vorbitor din ce în ce mai în
trebător, mai ales cînd i-a anun
țat că va fi sărbătoare pentru 
ei.

De ce ?
Tovarășul Plntilie Ie-a arătat un 

plic galben.
— Aici sînt 6 insigne. Sînt 

primele pe raion.
După ce a felicitat comisia co

munală pentru activitatea depusă, 
a procedat la înminarea aces
tor insigne. Tinerii din sală pri
veau cu mîndrie la tovarășii lor 
cărora președintele comisiei raio
nale le strîngea călduros mîna.

Rind pe rsnd primii purtători 
ai insignei „Prieten al cărții“ din 
raionul Săveni : Constantin Pas
cal. Vasile Hîncu, Agripina Pas
cal, Zamfira Cornea, Nlcolae Va- 
siliu și llie Pascal și-au luat an
gajamentul de a aplica in viață 
cele învățate din cărți și de a 
sprijini în continuare concursul.

După această adunare s-au mai 
înscris la concurs încă opt tineri 
iar biblioteca a mai împărțit ci
titorilor încă 12 cărți din biblio
grafia concursului. Din acea seară 
alțî tineri se pregătesc tot mai 
intens, fie citind, fie participînd 
ia vreo recenzie pentru a se pre
zenta la discuțiile finale și a prim! 
și ei insigna dorită.

în curînd, n satul Mitoc se 
vor mai prezenta la discuțiile fi
nale și alțî tineri, de pildă. Adela 
Cobzaru, Maria Bejenaru și alții.

Corespondent
ILIE PASCAL

S-a înfisnțat un centru 
de mostre

în 
celui 
P.M

O orchestră puțin obișnuită
Mi-a fost dai nu de mult să 

9, mă intîlnesc în sala de concert 
cu o. orchestră simfonică puf in 
obișnuită. E vorba de orchestra 

_, Școlii elementare și medii 
*" muzică din Cluj pe care am as- 

cuitat-o interpretlnd muzică 
CșJohan Sebastian Bach. Și vă 

asigur că talentul, seriozitatea 
, și elanul interprefilor merită 
' mai mult decît niște simple a- 

precieri pozitive de
:■>' stanță.

Sub bagheta atentă 
rului Guttman Mihaly 
nepieritoarele melodii 

■“ Bach.cînd lirice, duioase, amin
tind dorurile unei inimi înfrățite 
cu natura, cînd grave, răscoli
toare. Muzicii lui Bach, socoti
tă de unii bătrînă, învechită, de- 
'.pășită chiar, interpreta — din
tre care unora, stînd pe scaun, 
nu le ajungeau bine picioarele 
la pămînt — i-au dăruit suflet 
din sufletul lor, tinerețe din ti
nerețea lor.

Fie că erau soliști în Suita nr. 
1 în Do major pentru două

de

de

circum-

a dirijo- 
au trăit 
ale lui

oboe, fagot și orchestră (Voros 
Gydrgy, Magyarosi Zoltăn și 
Barrabăs Bela), sau simpli ins

trumentiști in monumentalul 
Concert Brandenburgic nr. 3 în 
Sol major, puteai să admiri riv- 
na, căldura cu care acești tineri 
se străduiau să descifreze, să 
pătrundă, să retrăiască creafia 
profund omenească a marelui 
compozitor german.

Și temperamentul înflăcărat 
al viitorului violonist Borș Vil- 
mos, care a interpretat concertul 
pentru vioară șir' orchestră în La 
minor, și-a găsit corespondente 
in patosul muzicii lui Bach, re- 
insuflefind-o în concert cu acea 
spontaneitate și prospețime pro
prie tinere(ii.

S-au făcut remarcate străda
niile acestui foarte tlnăr colec
tiv de a-și concentra resursele 
creatoare încă plăptnde, nedez
voltate, puntndu-le. în întregime 
în slujba artei fa(ă de care vii
torilor muzicieni li se cultivă un 
lăudabil respect. E grăitor, de 
pildă, faptul că fiecare dintre

cei trei soliști din Concertul 
pentru trei piane și orchestră în 
Re minor (Buzăs Pal, Oșanu 
Ni/iuca, Rinai Istvăn) s-a ais, 
tins tocmai prin preocuparea de 
a se integra cit mai organic in 
fesătura complicată a ansamblu
lui, de a se uni in șuvoiul neîn
trerupt al muzicii, prin realiza
rea unui dialog armonios cu or
chestra.

Toate acestea n-ar fi fost po
sibile desigur fără aportul con
ducător al dirijorului, a cărui fi 
nută expresivă la pupitru i-a a 
jutat și călăuzit pe tinerii inter- 
prefi, finind seama de nivelul 
lor artistic In formare.

Acest concert al orchestrei 
Școlii elementare și medii de 
muzică din Cluj mărturisește a- 
tenfia care se acordă muncii de 
educafie artistică multilaterală a 
elevilor, cit și preocuparea pen
tru cultivarea gustului pentru 
muzica clasică în rlndul publi
cului clujan.

S. V.

urma studierii Directivelor 
de al doilea Congres al 

R. a luat ființă pe lingă fa
brica de postav „Victoria“ din 
Cisnădie un centru de mostre.

Pentru buna funcționare, cen
trul de mostre este dotat cu : ma
șini de răsucit, țevuit și urzitoare 
mecanice. De asemenea, s-a tran
sformat și montat un război me
canic. un război manual și două 
războaie jacquard.

De îndată ce mașinile necesare 
au fost instalate, colectivul cen
trului de mostre a început să 
lucreze intens.

Pînă in prezent s-au creat mal 
multe articole noi cu desene și 
culori diferite printre care: 2 de
sene îp 5 culori pentru paltoane 
de fete și 3 desene în culori pen
tru stofe de costume pentru băieți. 
De asemenea, s-au mai creat 4 
desene noi în cadrul articolului 
„rochii pentru femei“ și 5 desene 
pentru stofă costum bărbătesc.

Totodată s nt în curs de fa
bricație 3 desene pentru raglane 
de copii și 2 desene pentru cos
tume bărbătești.

Și la articolele „groase“ s-a 
gîndit colectivul centrului de mos
tre realizînd 3 desene rjoi pen
tru pături în carouri cu diferite 
culori atrăgătoare.

Corespondent 
INGEBORG FLEISCHER

Coloranți „R. P. R
Din Directivele celui de a! II- 

lea Congres, al partidului cu pri
vire la cel de al doilea plan cin» 
cinai în cadrul marilor perspec
tive ale industriei chimice, sar
cini importante revin 
triei de coloranți. Cel 
doilea plan cincinal 
o creștere a producției 
loranți de 1,6—1,8 ori, 
du-se în același timp tiumărul 
sortimentelor pînă la 180 și dîn- 
du-se o deosebită atenție călită- . .........
ții coloranților. astfel îneît să fie fruntași ai întrecerii 
în nuanțe vii, rezistenți la lumină’ 
și spălat.

Colectivului fabricii „Colorom“
— Codlea îi revine sarcina să 
contribuie din plin la îndeplini
rea prevederilor noului cincinal.

Prin grija partidului, fabrica a 
cunoscut o dezvoltare rapidă. In 
primul cincinal ea a crescut și mai 
mult. Au luat ființă 12 secții pro
ductive, în care s-au fabricat 20 
sortimente de semifabricate și 75 
coloranți. Trecînd la fabricarea 
acestor produse, colectivul fabricii 
a obținut însemnate realizări. In 
primul cincinal, producția de co- 
loranți a crescut față de nivelul 
anului 1948 cu 785 la sută, iar 
valoarea producției globale a cres
cut cu 1386 la sută. în anii pri
mului cincinal productivitatea 
muncii a crescut pe cap de mun
citor cu 313 la sută față de nive
lul anului 1948, iar prețul de cost 
a scăzut cu 47,1 la sută.

Nu este posibil să vorbești des
pre acestea, omițl-n-d perioada în 
care au venit aici primii oameni 
care aveau să contribuie la con
struirea fabricii. Printre ei se află 
și comunistul Ion Mihăilă. La în
ceput el a lucrat alături de zi
dari, s-a calificat In această me 
serie, iar mai apoi, cînd fabrica 
a început să dea primele produse, 
nu a dat înapoi de la greutatea 
deprinderii unei alte profesiuni, 
ajungînd ca azi să conducă sec
ția anilină și să 
cu titlul de „laureat al Premiu
lui de Stat". De obicei, tovarășul 
Mihăilă este tăcut. Atunci insă 
cînd în secția pe care o conduce 
munca nu se desfășoară normal, 
aevine altul.

Intr-o zi, după terminarea 
schimbului, el l-a chemat’ pe Mi
hăilă Ion, fiul său, și el maistru 
la întreținere, și i-a zis:

— Avem la voi niște ventile pe 
care trebuia să ni le livrați pînă 
acum Cu cele vechi greu putem 
face față.

Tînărul Ion Mihăilă. după ce a 
văzut că venti'ele vechi de la re 
ductoare nu merg bine s-a dus zării moderne a muncii, de 
grăbit în atelier. A mobilizat tot 
colectivul, iar peste o zi a adus 
gata confecționate piesele.

Cît de mult se deosebește fa
brica de azi. „Colorom". de ate
lierul concernului „I. G. Farben
industrie“ ! Coloranții sînt acum 
preparați în întregime în țară.

Drumul parcurs în anii puterii 
populare e datorat în mare parte 
ajutorului pe care fabrica l-a pri 
mit din partea oamenilor s.oyie-

au 
ălă- • 

în- 
din 
cu

indus- 
de al 

prevede 
de co- 
mărin-

se mîndrească

tici. Tehnicieni sovietici 
muncit vreme îndelungată 
turi de muncitorii fabricii, 
drumîndu-i zi de zi. O parte 
utilajul de înaltă tehnicitate 
care sînt dotate secțiile, poartă 
marca uzinelor sovietice. La ser
viciul tehnic al întreprinderii, do
cumentația sovietică este princi 
palul îndrumător.

Dezvoltarea fabricii a creat 
condiții pentru ca inițiativele oa
menilor muncii să pătrundă tot

mai mult în procesul de produc
ție. Acum; cînd întreprinderea 
„Colorom" a pășit în al doi
lea cincinal, rezultatele au con
tinuat să fie tot mai însem
nate. In primele două decade 
ale lunii ianuarie sarcinile de 
plan au fost realizate pe în
treaga întreprindere în proporție 
de 103 la sută. Aceste rezultate 
fac ca muncitorii să muncească 
și mai hotărîți. Este greu să alegi 
care sînt cei mai buni muncitori, 

. J __ i socialiste.
Printre ei se află 183 inovatori 
și raționalizatori. In perioada pri
mului cincinal, prin aplicarea în 
viață a propunerilor făcute, în
treprinderea a realizat economii 
în valoare de 14.634.000 lei. Ino
vatorii fruntași, cum sînt comu
niștii Mihai Bacrău, Nicplae 
Ștanciu, Ion Crislea, Lidia Ber- 
geî, Ion Botoianu și alții ȘÎ-au 
dat din plin contribuția la intro
ducerea în fabrică a tehnicii noi. 

întrecerea socialistă a cuprins 
un număr tot mai mare de mun
citori, tineri și vîrstnici. Comite
tul organizației de bază U.T.M. 
pe* întreprindere, care nu de mult 
a primit steagul roșu de organi
zație-de bază U.T.M. fruntașă pe 
raionul Stalin, a acordat atenția 
cuvenită antrenării tineretului în 
întrecere. Cele trei brigăzi de tine
ret, precum și postul utemist de 
control au fost principalele mijloa
ce de organizare a tineretului în 
producție, dînd o contribuție în
semnată în lupta pentru realiza
rea înainte de vreme a planului 
cincinal. Astfel, brigada de tineret 
condusă de utemistul Eduard Bol- 
tres a obținut produse de bună 
calitate depășind de asemenea în 
permanență planul de producție. 
Printre numeroșii fruntași în pro
ducție antrenați în întrecerea ne 
profesii, se numără și mulți 
utemiști din întreprindere. In 
fruntea lor se situează utemiștii 
Ion Stan, Eugen Huzum, Eveiina 
Duvaimă, losif Simon, Maris 
Micu și mulți alții, ale căror nume
au devenit cunoscute.

Pentru a-și îndeplini sarcinile 
celui de-al doilea cincinal condu
cerea întreprinderii a luat unele 
măsuri în vederea realizării lor 
cu succes. I*n curînd se vor da în 
folosință noi secții și sectoare.

Dacă în trecut mecanizarea 
procesului de producție a mai lă
sat de dorit din cauză că spațiul 
industrial nu era suficient, în 
noile secții totul va fi mecanizat, 
cu linii tehnologice moderne, 
care vor da posibilitatea organi- 

~ ___ _ ____", Li la
transportul materiilor prime pînă 
la operațiile de finisare a colo- 
ranților și semifabricatelor.

îmbunătățirea calității produse
lor este în continuare una dintre 
principalele preocupări ale colec
tivului La serviciul control se fo
losesc metode avansate. Afară de 
vopsirea „pe figură“, produșul 
este controlat și cu ajutorul unor 
aparate speciale. în secții contro
lul se face și pe fazele de operații.

Măsurile luate Șl cele care se 
vor lua în cursul cincinalului dau 
posibilitate harnicului colectiv de 
la fabrica ,,Colorom“-Codlea să 
dea tot mai mari cantități de co
loranți. pentru, a satisface nevoile 
industriilor de textile, hîrtie și 
pielărie.

al doi-

In cercurile de citit de la sa te tinerii se pregătesc pentru a 
lua insigna de „prieten al cărții“.

în fotografie: un grup de tineri din cercul de citit care se 
ține în casa Ilenei Pintilescu, țărancă muncitoare din comuna 
Boroaia, raionul Fălticeni. Foto AGERPRES

In cercurile de citit de la sa te tinerii se pregătesc pentru a 
lua insigna de „prieten al cărții“.

în fotografie: un grup de tineri din cercul de citit care se 
(ine în casa Ilenei Pintilescu, țărancă muncitoare din comuna
Boroaia, raionul Fălticeni. Foto AGERPRES

CAROL SZABO 
corespondentul „Scînteii 

tineretului“ pentru 
regiunea Stalin

Viitorii ingineri la lucru
: Vizitînd laboratoarele sau săli- în proiectare și le-au indicat bi
le de cursuri ale Institutului po- bliografia necesară documentării, 
lilehnic din București ai itnpre- 
sia că ai pășit într-o adevărată tecă", cu munca migUoasă 
irjinărăție a tăcerii și disciplinei ' ‘

Studenții aplecați deasupra me. 
sș'.or de studii urmăresc cu aten- 
țip processile chimice sau mînuiesc hîrtie 
cu îndemînare complicatele apa- 
rște electronice. Privindu-i -rozi 
că te afli în mijlocul unor ade- 
v|rați oameni de știință. Și im
presia aceasta nu e de loc depar 
te de realitate. Numărul acelor 
studenti care se simt atraș. de 
munca de cercetare științifica este 
din ce în ce mai mare. Pentru ei. 
pentru a le îndruma și încuraja 
munca au luat ființă cercurile 
științifice studențești.

In cercul de mecanică de pildă, 
în urmă cu cîteva luni, am făcu' 
cunoștință cu cîțiva dintre cei 
mai reprezentativi membri ai 
cercului, printre care și studenții 
ufemiști I. Lascu și N. Guja. din 
anul IV al Facultății de mecani
că. Pe atunci abia primiseră terpa 
de proiect ce-o aveau de lucrat : 
„Mașină pentru încercări la 
fliaj".

înainte de a afla tema de pro
iect, I, Lascu și N. Guja erau stă
pâniți de aceeași mare dorință : 
să participe la rezolvarea celor 
mai complicate probleme ale cer
cului științific.

Aceasta era însă o „taină" și ca 
atare nu o împărtășiseră nimănui

Cînd au primit tema proiectu
lui, le-a cam scăzut avîntul, erau 
dezorientați, descurajați. Și cum 
era să fie altfel cînd prea mare 
lucru nu știau despre încercările 
la fluaj. Auziseră >p țreacșț .ter
menul și-l întîlniseră uneori în 
tratate ; știau, că în principiu > 
vorba de o mașină de încercat, re
zistența materialelor la presiuni 
și temperaturi ridicate, dar nu 
s-au gîndit că .ea ar .putea consti
tui tèma unui proiect.

Cine să le dea un sfat, o în
drumare ?...

Și gîn-dwl s-a îndreptat m.rî 
întîi către tovarășii profesori.

Aceștia le-au risipit neîncrede
rea, le-au arătat ce cale vor urma

Au venit' apoi zilele de „biblio- 
i de 

strìngere a materialului.
Și cînd după multe ore de mi- 

- gală' au început să aș'.earn , pe 
Hîrtie propriile lor concepții și 

• scheme, abia atunci au început să 
i simtA bucuria și răsp'ata înde'un. 

gafelor ore de muncă. Pe măsură 
ce ca’culele și schițe'e îna;n':au, 
încrederea în ei îpș'și creștea.

Cînd projectrroa propriu zisă a
■ fost terminată și după ce lucra

rea a fost verificată de către lec-
■ torii Aurel Consțantinescu și Dio. 
' nisie Caraifăleanu, constatîndu-se 
! că proiectul e bine întocmit, s-a

pus problema construirii acestei 
noi jriașini de fluaj, Nici asta n a 
fost ușor, căci asemenea mașini 
n-au mai fost niciodată construi
te în țară.

După îndelungi căutări și „tra- 
, ta live", realizarea îndrăznețului 

proiect a fost dată in grija mun
citorilor de la întreprinderea de 
material didactic. Cu modificările 
d« rigoare, ivite din necesita'ea 
simplificării construcției și înlo
cuirea unor materiale cu a alto
ra. a fost construit prototipul pri
mei mașini de fluaj fabricată în 
țara noastră. Ea va servi pentru 
încercarea materialelor folosite la 
construcția turbinelor cu aburi, 
motoarelor cu reacție, cazanelor 
și utilajului folosit, în industria 
chimică, adică a instalațiilor care 
lucrează cu presiuni și tempera, 
turi înalte.

Cînd noua mașină a fost adu
să în laboratoarele Institutului 
politehnic și primele încercări de 
materiale reușiseră pe deplin, pe 
fețele zîmbitoare și în inimile fe
ricite ale celor doi viitori ingineri 
puteai citi ca într-o carte des
chisă : izbînzile se cuceresc greu, 
după multe ore de muncă stărui
toare, perseverentă. Dar face să 
dai totul cînd știi că rodul stră
daniilor tale servește poporului.

MAR1US BAJENESCU 
„student la Institutul politehnic 

București
—

{recenzie} o pasionantă povestire
Nu. are oricine fericita posibili

tate de a întreprinde călătorii în 
depărtate, pline de peripeții, în 
scopul unor cercetări științifice. 
Cei ce-ți pot oferi totuși plăcerea 
unor asemenea expediții — deși 
tu rămîi acasă sau la bibliotecă, 
avînd cartea în mînă — sînt 
scriitorii. Ei au darul să-ți poves
tească în așa fel despre aventuri
le exploratorilor îneît tu, simplu 
cititor, devii un însuflețit partici
pant la lupta lor și pînă nu-i

★) V. A. Obrucev : „Țara lui 
Sannikov“, Editura Tineretului.

despre pămînturi dispărute*» 
afli sfîrșitul, nu lași cartea din 
mînă. Iată secretul atracției pe 
care-o exercită asupra tineretului 
cărțile descriind călătorii științi- 
fico-fantastice.

Semnalăm astfel apariția în 
„Colecția Cutezătorii“ din Edi
tura tineretului a cărții scriito
rului sovietic V. A. Obrucev — 
„Țara lui Sannikov". Pornind de 
la unele date aflate în arhivele 
Academiei de Științe a U.R.S.S., 
autorul imaginează o seamă de 
întîmplări interesante, purtîn- 

i du-ne într-o călătorie de cerce
tare a unei insule presupusă a fi 
situată la nord de arhipelagul 
Novosibirsk și denumită „Țara 
lui Sannikov“, după numele celui 
ce a zărit-o primul printre ghe
țurile fără de sfîrșît.

Acțiunea se petrece în Rusia 
pe la începuturile secolului XX 
(1904—1905). La Asociația Știin
țifică se discuta despre dispariția 
expediției condusă de baronul Țoii, 
Jn preajma insulei Bennett, în 
drum spre Tara lui Sannikov. Un_ 
tînăr se oferă plin de îndrăz^* 
neală, în ciuda celor ce infirmă 
existența acestei țări, să plece din 
nou pentru a cerceta*-acest teri
toriu. El se bizuie pe unele fapte 
pe care le considera concludente: 
migrațiunea unor păsări în anu
mite perioade și dispariția cu to
tul inexplicabilă a unui popor nu
mit onchilon. Academicianul Senk, 
un vechi și neînfricat călător, se 
oferă să finanțeze această expedi. 
ție. Studentului Matvei Ivanovici 
Goriunov i se alătură, în vederea 
organizării expediției, doi prieteni: 
Semeon Petrovici Ordin și Pavel 
Nikolaevici Kosteakov, deportați 
politici la Kazacie, la gura flu
viului Iaha. Din expediție mai fac 
parte iakutul Gorohov și vînăto- 
rul Nikiforov.

Tinerii expediționari își închină 
toate forțele și priceperea lor des
coperirii acestui teritoriu, desco
perire care va aduce o contribuție 
de seamă la îmbogățirea cunoș
tințelor oamenilor, la dezvoltarea 
glorioasei științe ruse. Călătoria 
spre Țara lui Sannikov începe cu 
greutățile inevitabile unei astfel 
de întreprinderi, greutăți _ge care 
însă expediția le învinge cu te
nacitate. Cînd exploratorii pun 
piciorul pe pămîntul Țării lui 
Sanpikov — teritoriu așezat în 
mijlocul Oceanului înghețat — 
li se înfățișează o panoramă care 
are darul să-i uimească. Tn plină 
regiune de ghețuri, apare o zonă

Carnavalul tineretului

edi-

pre- 
um-

“■o.
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— Și nelipsitul fotograf.

— Un dar, mai ales gustos.literare

Jos masca. Jos masca ! Foto: RADU COSTIN

Grăjdan Marin 
de Stat a Pla- 
pe estradă cu

Tovarășul 
de ta Comisia 
nificării apare 
un teanc de tipărituri pentru
concursul literar ghicitoare. 
Zeci de mîini prind fișele. 
Acum 200 de tineri răspîndifi 
prin toate coifurile, care gru
puri, care perechi, caută să

Carnaval. Măști, serpentine 
multicolore, confete, muzică și 
veselie. Programul anunfă 
multe surprize, diferite con
cursuri de dans, literar ghici
toare, pentru cel mal -frumos 
costum și... minciuni. Toate 
dotate cu premii. Dar ce 
mii! Un cocoș, gogoși 
plute cu vată, cărfi etc.

Iată, a apărut o nouă
(ie a „gazetei carnavalului". 
Să vedem ce vești ne aduce.

Familia Onea ctștigătoare a 
concursului de dans. Au luat 
cocoșul I

Jn U.S.A. — „fora adevă
ratei democrafii șl economiei 
prospere“ — a fost abrogată 
discriminarea rasială". — Is
călește F. T,

Cînd? Ce surpriză și bucu
riei
—Nu vă speriafi! șoptește e- 

levul Sandu Voicu de la școa
la profesională textilă (poșta
șul carnavalului) este una din 
cele mai bune minciuni ctști- 
gătoare a concursului.

ghicească după textele 
titlul șl autorul cărții.

Carnavalul organizat de 
Comitetul Raional U.T.M. 
„Stalin" în cinstea fruntașilor 
în producție a fost în același 
timp și o minunată lecție de 
modul cum poate fi organizată 
o seară distractivă și educa-

tivă neutru tineret. Secretarii 
organizațiilor de bază U.T.M. 
și responsabilii culturali, de
sigur că neîntlrziat vor folosi 
experiența bună însușită aici.

Așteptăm invitata.

:pediție mai fac 
>hov și vînăto-

verde de o bogăție rară. Călduri
le de vară sînt în toi. Păsări și 
animale stranii, o vegetație lu
xuriantă populează acest pămînt 
cu aspect exotic. înaintînd pe a- 
cest teritoriu, călătorii observă 
numeroase ciudățenii pe care în
cearcă să și le explice. Pînă la 
urmă ei ajung cu toții la con
cluzia că, de fapt, această țară 
se află la gura craterului unui 
vulcan care a erupt de multă vre
me. Pe măsură ce ei înaintează 
în teritoriu, faptele vin să întă
rească presupunerile lor care lă
muresc originea climei și a condi. 
țiilor care au permis apariția unei 
faune și flore deosebite în aceas
tă regiune.

Cît se poate de interesante sînt 
paginile închinate de autor întîl- 
nirii exploratorilor cu băștinașii 
semisălbatici — onchiloni — și 
cei sălbatici — varnpu. Apariția 
celor cinci albi — „vrăjitori“, 
cum sînt numiți — sțîmește vîl- 
vă în rîndul onchilonilor. Ei lea
gă orice întîmplare de prezența 
acestor oameni pe pămînturile lor, 
arătîndu-le chiar, la început, 
prietenie deosebită.

Popasul făcut de exploratori pe 
acest pămînt prilejuiește autoru
lui descrierea vieții și destinelor 
acestor presupuse popoare. 
face o adevărată incursiune 
preistorie, descriind 
arăta 
aflată
In acest fel ......... ...
îmbogățește cunoștințele 
torului cu date deosebit de in
teresante și folositoare despre 
stadiile inferioare ale societății 
omenești.

Exploratorii cîștigă repede în
crederea și dragostea băștinașilor 
deoarece celor cinci fii ai poporu- 
lui rus le este caracteristică o a- 
titudine plină de respect și înțe
legere față de aceștia.I Onchilonii 
încearcă chiar în tot Telul să-i 
rețină pe „vrăjitorii albi“ care 
posedă „trăsnete" și „fulgere” 
adică armele ce li se păreau atît 
de curioase și care-i puteau apă
ra de atacatorii vam-pu, ușurîn- 
du-le totodată șl vînătoareă, Ofe- 
rindu-le hrană zilnică din abun
dență.

Băștinașii construiesc pentru ,i>w^ 
oaspeții lor colibe frumoase și 
trainice, iar pentru a fi siguri că e ca’l‘ 
albii nu-i vor părăsi, le oferă pe semenea 
cele mai frumoase și harnice fete, sebire. 
drept soții,

societatea 
în faza

V.

ei 
în 

felul cum 
onchilonilor 
patriarhală. 

A. Obrucev 
citi-

Annuir, soția lui Ordin, ca și 
Racu, a lui Gorohov sînt două 
figuri de femei foarte bine reali
zate în roman.Annuir, deși este 
o femeie plină de prejudecăți, 
reușește cu ajutorul soțului ei pe 
care îl iubește nespus, să se ci
vilizeze. Ea dă un ajutor prețios 
expediției, mai ales cînd membrii 
ei sînt în pericol. Emoționante 
sînt paginile închinate dragostei 
dintre Gorohov și gingașa Racu, 
care însă este omorîtă de băști
nași drept jertfă pentru a îm
buna spiritele rele ce „dezlănțui- 
seră“ furtuna. Intr-adevăr, reia« 
țiile dintre băștinași și expedi- 
ționari ajung la un punct încor
dat atunci cînd, datorită unor a- 
numite împrejurări, în țara lui 
Sannikov au loc o seamă de 
schimbări catastrofale. Cutremu
rele produc mari surpări de pă
mînt, iar apele subterane năvă
lesc inundînd totul. Dispariția 
lacurilor — care emanau neîn
cetat aburi fierbinți menținînd 
astfel clima caldă — aduce o 
bruscă schimbare a temperaturii, 

o Băștinașii socotesc că „vrăjitorii 
albi" sînt vinovați de toate ne
norocirile și își îndreaptă ura lor 
asupra acestora. In aceste împre
jurări cade jertfă biata Racu Din 
nefericire, în catastrofele care au 
loc poporul băștinaș piere. Călă
torii pleacă, expediției alăturîndu. 
i-se de data aceasta și Annuir. 
Intr-unui din cutremure, expedi- 
ționarii pierd tot materialul do
cumentar cules. Această pierdere 
împiedică ținerea comunicării la 
Academia de Științe. Rezultatele 
expediției nu pot fi recunoscute, 
din lipsă de documente, de către 
oamenii de știința. Totuși țara 
lui Sannikov a existat și expe
diția curajoșilor călători a adus 
o mare contribuție la lămurirea 
unor fenomene ce păreau de ne
explicat.

Stilul vioi, atractiv al autoru
lui, faptele interesante pe care 
le descrie fac ca romanul „Țara 
lui Sannikov" să fie deopotrivă 
de captivant și instructiv.

Romanul lui V. A. Obrucev nu 
face decît să stîrnească, să sti
muleze pasiunea creatoare a ti
neretului 
țifice în

pentru cercetările știin- 
scopuri înalte. De astfel 
are tineretul nevoie, a- 

Cărți îndrăgește cu deo-

S. LUPU
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întîlnirea alegătorilor cu tovarășul I. Fazekaș

91 NutiiOoî 
îit întrecerile sportive: ; o

La centrul nr. 2 de verificare a listelor de alegători din raionul 
Grivița Roșie, numeroși cetățeni consultă listele.

TINERI! VERIFICAȚI DACA VA AFLAȚI TRECUȚI PE LIS
TELE DE ALEGĂTORI.

Duminică după-amiază, alegă
torii din circumscripția electo
rală regională nr. 71 Odorhei 
s-au întîlnit cu tov. I. FazekaȘ, 
secretar al C.C. al P.M.R., can
didatul lor în alegerile de depu- 
tați în sfaturile populare.

Deschizînd adunarea, tov. Me
zel Gyula, prim-secretar al Comi
tetului raional de partid Odorhei, 
a relevat realizările muncii din 
raion tn perioada campaniei elec
torale. Astfel, muncitorii uzinei 
„Vlăhița“, ai minei Lueta, mun
citorii de la I.F.E.T. și de la Odor
hei și-au realizat și depășit sarci
nile de plan pe lunile ianuarie și 
februarie. 160 de familii de țărani 
muncitori din raion s-au înscris 
în întovărășiri și gospodării co
lective.

O dovadă a grijii partidului și 
statului democrat-popular pentru 
dezvoltarea regiunilor ținute în 
înapoiere economică de către re-

gimlil burghezo-moȘieresc, și pen
tru. îmbunătățirea, vieții oamenilor 
muncii — a spus'iov. Mihai. Ana 
-^- o constituie-și marile investiții 
de multe milioane acordate raio
nului 'nostru pentru dezvoltarea

nale, pe baza politicii naționale 
'jțist'e, mâfxist-îeniîiiste, a parti- 
idutaj și statului ..democrat-popu
lar. ., -. ■.-;.- ■ • ,- '

Referindu-se la -. perspectivele 
pe'-care le deschide regiunii noul 
cihciiial, .vorbitorul a arătat că se 
vor. construi, printre altele, o li
nie electrică de înaltă tensiune 
Care va lega termocentrala de 
la Sîngeorgiu de Pădure cu ra
ioanele Odorhei și Miercurea 
Ciue, un studio regional de radio, 
un cămin studențesc'la Tg. Mureș, 
case, culturale raionale la Odorhei, 
Țpp-liț-a, -Miercurea Ciue, Tg. Se
cuiesc și alte construcții de inte
res obștesc.

de masă

Cu artiștii amatori la Dragomirești
^OOOOOOOOOOOOOOCOOO

Tn fața casei de cultură a 
raionului Gh. Gheorghiu-Dej 
din Capitală tineri artiști a- 
matori așteaptă autobusul. 
Fete și băieți — 27 tineri din 
brigada artistică merg în co
muna Dragomirești pentru a 
prezenta un program artistic 
în cinstea alegerilor de depu- 
tați în sfaturile populare.

...Ce puțini spectatori! ex
clamă cineva.

La căminul cultural din co
muna Dragomirești nu erau 
mulți țărani muncitori. Dar 
îndată ce au auzit despre so
sirea unei echipe artistice de 
la Bucureșii; vestea s-a întins 
în tot satul. Tn curînd, sala 

' căminului, cultural devenise 
neîncăoătoare. Piesa „Jos Tu- 

; dorache, sus Tudorache" care 
î satirizează alegerile din tre- 
: cut în (ara noastră a plăcut 
; spectatorilor. 
I Tinerii Ion Popescu, Ion 
I Teodoru și Gol dă Lupu, jucînd 
’ în rolurile lor cu multă pa- 
I stune. an reușit să demaște fi- 
! gurile hidoase ale reprezen- 
1 fanților partidelor „istorică" 
j care nu se dădeau in lături de 
! la nici urî ’ htiftoc pentru a 
I obține majoritatea voturilor și 
) că aceasta un hoit „ciolan" 
!' de ros.

?
? 
z

?
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OOOQOOOOOOOOOOOOCg
Un alt număr din program 
fost monologul „Deputatul" 

de V. Fulgeanu. Aici este vor
ba despre preocupările unui de
putat pentru a răspunde încre
derii acordate de alegători. El 
este apropiat de oameni,- le dă 
sfaturi folositoare, este alături 
de ei și la bucurii și la ne
cazuri; el lămurește țăranii 
muncitori cu gospodării indi
viduale asupra foloaselor gos
podăriei agricole colective. Tn 
continuarea programului tt- 
năra Zamfir a citit poezia 
„Buletinul de vot“ de L Brad- 
Ctntecele „Hora păcii“ și 
„Luptăm pentru pace“ de 
Constantin Romașcanu, le-au 
plăcut de asemenea țăranilor 
muncitori.

★
Aceasta nu este singura ac

țiune întreprinsă de Casa de 
cultură a raionului în vederea 
alegerilor ce vor avea loc la 
11 martie.

S-au organizat întllniri ale 
tinerilor care votează pentru 
prima oară, cu candidații. De 
curînd a avut loc o astfel de 
întîlnire cu tovarășa ■ candi
dată Florea Elena. După aceea 
a urmat un frumos program 
artistic

a

producției agricole, vegetale și a- 
nimale, pentru. reîmpăduriri, ' ac
țiuni social culturale bte;<'

Unii vorbitori, printre care. dr. 
Szilassi Andras, Nyiri Iozșef, 
Gergeiy Irrna și alții, au subliniat 
o șerie de . lipsuri dm munca sfa
tului popular orășenesc în, ce. pri
vește îngrijirea fondului de locu
ințe, extinderea rețelei de ăpă 'po
tabilă ta oraș etc.

A . luat -apoi cuvintul tov.. I. Fa- ,
zekaș, care a subliniat Că rtiarij^ \ Numeroșii participării' la. adu- 

.■* • ' noro ci.aiir oYînniim.af rii nii.forw

doi orieteni ^ocu^■ PriclcIU Pălin Nlco8ae dia vida 

11 s-au creat condiții mai bune de
pregătire. . . , _ Nu a ieșit campion pe regiune.

Negrea i-a. împărtășit fostei ș.a țlasat pe locul 111 Dar nu

realizări din raionul Odor hei; ca 
■și din-, întreaga Regiune Auto
nomă Maghiară, constituie' rodiii 
minunat al prieteniei , dintre po
porul romîn și minoritățile națio-

hare și-ag. exprimat cu putere 
atașamentul față de partid și gu- 
vern și hotărârea de a sprijini ac
tivitatea sfaturilor populare pen
tru dezvoltarea și înflorirea raio
nului.

S-au întîlnit
Profesorul de educație fizică 

Ioan Negrea s-a întors de curînd 
din armată. L-aip întîlnit în sala ____ _o ... __-
Consiliului sindical regional-, stînd ,sale colege din experiența sa, cu acest” lucru *e cel mai important 
de vorbă'ou o elevă din. școala sa. • • • * ■ • • -
Ce-au discutat nu se poate ști 
precis. Poate despre felul cum au 
executat elevele exercițiile de 
gimnastică sau despre . jocul de 
baschet pe care -fetele urmau 
să-l susțină peste o oră în cadrul 
cupei „8 Martie".

S-a apropiat atunci de el o fată 
oacheșă, iute. la vorbă și îh pri
viri. Negrea a recunoscut-o a- 
țunci pe Vașile Ioana, fosta lui 
colegă de la Școala medie tehnică 
de cultură fizică din ' București. 
Acum, ea este profesoară la Școa
la medie de 10 ani din Oltenița. 
Și-au strîns prietenește m-îinile 
și au început a ..depăinfl, firul a- 
rnintirilor. 1 ;

I-a-povestit Ioana că, după ple
carea lui Negrea- din școală, ute- 
miștii au ales-o secretară a orga
nizației de bază U.T.M. în locul 

,1-ui și că astfel ea a învățat multe 
lucruri folositoare. I-a mai spus 
că școala s-a mutat de acolo de

doi ani mai „îndelungată“- decit 
a Ioanei. Ea, l-a ascultat cu aten
ție și și-a notat într-un carnet că 
în timpul iernii e.ste bine ca elevii 
să facă alergări de cros, lucru pe 
care Ioana nu l-a pus în practică 
cu elevele sale pînă acum.

Echipele pe.care le-au prezen- , , %
tat' la concurs cei doi profesori — prezenți în tribune 
au dovedit o bună pregătire. Fe- " 
tele antrenate de Vasile Ioana au 
fost mai bune dteît cele pregătite 
de Negrea,- și au ocupat un loc 
mai bun în clasament. In schimb, 
la baschet lucrurile s-au inversat.

La despărțire, Negrea a invi
tat-o pe Ioana la Școala medie de 
10 ani dm Bîțlirjtinul din Vale, să 
le învețe pe .elevele, sațe cîteva 
noțiuni de gimnastică ritmicăj 
specifica fetelor.

Ioana Vasile a acceptat invita
ția și, în curînd, va fi — e drept 
pentru scurt timp. — profesoara 
elevelor din Bolintin șj chiar a 

unde o lăsase el și că elevilor profesorului Negrea,

Profesorul celor 31 de șahiști
Pe Anatol Ghileă îl poți întîlni, 

deobicei,'prin comuna Căzănești 
din raionul Slobozia. Mai precis, 
la Școala elementară de 7 ani. 
Aici muncește profesorul de limba 
romînă care astăzi se mai mîn- 
drește cu titlul de campion de 
șah al regiunii București, cucerit 
zilele trecute oînd a cîștigat în
trecerea finală a Spartachiadei 
Tegionale. Pentru a. putea învinge, 
î-ău trebuit lui Chitea multe ore 
de întrecere, de gîndire și stu
diu profund al situației de pe 
tablă. In timpul partidelor s-a 
dovedit un t'buh; cunoscător, șl 
teoriei șahiste. El ă .bfudia-t și șî-â 
însușit multe probleme din școala 
șahistă- sovietică. Aceste fapte nu 
le-a dovedit numai la . masa de 
concurs, cînd își nota fiecare mu
tare a sa sau a adversarului.- In 
comuna Căzănești a dat primele 
noțiuni teoretice d-e șah la 31 de 
tineri, care astăzi sînt clasificați 
după pregătirea lor ta diferite 
categorii sportive. Sub îndruma
rea sa au participat (șj aceștia la 
Spa-rtachiada de iarnă a 'tinere
lul, dar profesorul și-a învins ele
vii, A întrecut apoi pe toți cei 
din raion și s-a prezentat la 
București. Âi-ci a înțîlnit șahiști 
de valoare. Constantin Gîdea din 
Zimnicea, finălislul de anul trecut 
al Spartachiadei 'satelor, a1 fost 
pretendentul cel mai greu de în
trecut. Anatol Ghinea, mai com
bativ, l-a învins în finală ,ș'i pe 
acesta, bucerind astfel mult rîv- 
nitul titlu și dreptul de partici
pare la faza finală a Spartachia
dei de iarnă.

Alături de el, regiunea Bucu
rești va mai 'fi reprezentată de 
Niculescu Paraschiv din Giur-

la un tînăr care abia cu cîteva 
juni în urmă a învățat să. lupte 
Copilul Păun Nico’ae din Vida — 
pentru că într-adevăr este un .co
pil — a cules sîmbătă și dumi
nică în sala „Recolta“ din Capi
tală, ropote de aplauze. L-au a- 
plaudat și spectatorii din Videle 

“ ' ‘ : — și c.ei
din ’Giurgiu și cei din Turuu. Mă
gurele și mulți alți sportivi care 
au ținut să asiste la întrecerile 
de trîntă-și tenis de masă' din 
faza pe regiunea București a 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului.

Păun Nicolae. de numai 15 ani, 
a venit sa participe la întrecerile 
de trîntă la București, după ce, 
în frizele de colectiv și pe raion 
își învinsese toți adversarii. Și, 
curios! In prima competiție ofi
cială la care participă, tînărul 
luptător a obținut victorii în 
fața unor adversari bine pregă
tiți, mai robuști. Lucrul acesta 
1-a dovedit și duminică, în primul 

.meci al zilei, cînd adversarul său 
— Stoian Nicolae din Călărași — 
a cedat partida, după o luptă 
sportivă de toată frumusețea; Și 
tocmai el a fost primui care l-a 
felicitat pe învingător, pentru 
succesul său.

întîlnirea alegătorilor cu tovarășul Ion Cozma
Peste 2.000

circumscripția electorală regio
nală nr. 63 din orașul Nucet, re
giunea Oradea, s-au infinit du
minică cu candidatul lor în alg- ' cincinal ău nlțat ființă 7 cofhbiria-' rui țel este coristruirdâ societății 
gerile de la 1.1 martie, tovarășul fe raî6ha'le de producție care pro- noi ,— socialiste. Vorbind despre 
Ion Cozma, secretar al C.C. al ^uc peste- 200 de sortiniente de mărețul program de construire a 
P.M.R. .

Alegătorii au amintit cu acest 
prilej înfăptuirile din ultimii ani 
ale sfaturilor populare cil spriji
nul cetățenilor, au dezbătut pe 
larg problemele locale făcînd nu
meroase propuneri pentru rezol- 

. varea lor.
In regiunea Oradea, lucrarea 

pămîntului după regulile agro-
■ tehnice a făcut
■ grîu să întreacă

133.000 de tone
■ Tot mai mulți

pășesc pe calea cooperativizării 
; în agricultură. In regiune sîdt as. 
: tăzi 107 gospodării agricole co

lective, 208 întovărășiri agricole 
și 148 asociații pentru cultivarea 
plantelor tehnice. In anul acesta 

i. au fost formate trei gospodării a.
gricole colective și patru întovă- 

: rășiri agricole care cuprind a- 
; proape 300' de familii. Alte 500

:de familii au făcut cereri șfcfie 
primite în gospodăriile agricole 
colective și întovărășirile agricole 
existente. i;

de alegători din Sfaturile populare din regiunea obținute datorită faptului că oa- 
Oradea au acordat o deosebita a- jnenii mUncii din țara noastră 

. tenție. dezvoltării industriei locale .... ,,, . . , «....producătoare de bunuri de larg lralesc 1‘beT1’ con'du^ de partidul 
consum. Astfel în anii primului nostru călit în luptă; partid al că-

ca producția de 
în anul 1955 cu 
pe cea din 1954. 
țărani muncitori

bunuri de larg consum și diferite, .socialismului în țara noastră -în-, 
materiale de construcție. I-nze- făț-ișat Ia cei de al II-tea Congres 
strarea lor cu utilaje nof și'pune- ăl R.M.R;, tov. Ion Cozma. a sub- 
rea în funcțiune a urior noi secții liniat însemnătatea sfaturilor 
a făcut Ca aceste combinate să ..populare în dezvoltarea-economiei 
producă în prezent cu .512 la sută 1 și culturii. Candidatul a arătat de 
mai mult decît în anul 1953. asemenea că propunerile făcute de

Luînd cuvîntul, tovarășul Ion alegători vor putea căpăta viață 
Cozma a subliniat că realizările'-numai prin colaborarea strtasă și 
despre care au vorbit alegătorii' participarea acțiVă a.'»lașelor de 
ta această adunare au putut fi. cetățeni. .. . ,

Cuvintul cetățenilor
8 In^sala cea măre a-, școlii de 7' dente de el să nu-și mai găsească 

din Capitală, se adunaseră peste; de cal și se-:
Mulți' au niaf

ani de pe strada Mihail, Comea' locul biroorați căre poartă ochelari 
” ." / înfundă în hÎTțoage.

60 de cetățeni. Erau alegătorii Mulți au mai . luat cuvintul. 
de pe strada Turda, care veniseră1 Printre .ei se găsea tovarășă Ele
ata sa _ discute cu candidatul Ira Cwl8^iresill; a a/ălal că 
F D.P. in circumscripția, eleciora- realizările înfăptuite pe strada a-'fâlflndfl nr A?. — ti rt arid Fu • nr.... j_ * r ,

cândi-datul pă Constantinescu. Ea a arătat că

giu, cîștigătorul grupei băieți 
oraș, de pioniera Ciemence Dăi 
ri'ăilă, care a rămas neînvinsă în 
grupa fete-sat,. și de Flb'rica 
Bilcu, învingătoare în finala gru
pei

lă -raională nr. 43 — tînărul Eu
gen Popescu.

Peste puțin timp poate după 
10—15" minute rr-discuțiile erau 
aprinse. 1 . \ i_:

— Eu — ăf.ățâ "Adas/Clustorici, 
o gospodină mică de statură —' 
aș vrea să arăt tovarășului can
didat că avem o stradă frumoasă, 
'cu canalizare, electrificare și, cu 
oameni harnici. Dar din lipsa de

, interes a sfatului popular raional,' mă gîndesc eu. Cred că ar fi 
centrul de.pîine din apropiere se: ș: tc

Turda sî.nt de netăgăduit. Totuși 
— a continuat ea — este necesar 
ca unele, situaffi să .fie tadreptate.- 
Ne-ap 'trebui un chioșc de pline, 
iar pe lîngă el, un centru de lapte 
și un chioșc farmaceutic.,

Și propunerile continuă. Candi
datul-își notează mereu cîte ceva.

. Un pensionar ceferist spune :
Uite; tovarășe candidat, la

,____  __ r.....  „„ bine ca dumneata să te interesezi
deschide doar în zi’le de'^s'ărbă^ să ne ajuți într-o problemă, 
toate". Vtazătorii. își fac de cap ‘N°'. pensionarii ne angajăm să 
și dacă vor. deschid, dacă nu, nu ! ° mînă • d.e ajutor la asfal-

„SA NU FACI CA VECHIUL DEPUTAT
Cetățenii de pe strada Liniștii 

veniseră cam sceptici la întîlni
rea cu candidatul. Cu doi aini în 
urmă, participaseră la o întîlni
re asemănătoare în care tovară
șul Petrovici — pe atunci can
didat, iar apoi deputat, le pro
misese să-i sprijine în multe ac
țiuni de folos obștesc. Ei l-au 
crezut, dar el n-a făcut nimic. 
De ac^ea, ei priveau cu un oare
care scepticism pe noul candidat, 
îl cunoșteau ca pe un vechi locui
tor al cartierului, dar nu știau 
despre el mai mult decît că e 
înalt, blond, că e un tînăr serios 
și că e activist la U.T.M. Doar 
atît. Ei au vrut însă să știe mai 
mult.

— Păi, tovarășe candidat, noi 
nu prea te cunoaștem. N-ai vrea 
să ne povestești cîte' ceva din 
viața dumitale ?

— De ce

fel încît au început să-i vorbeas
că despre necazurile și despre 
dorințele lor. Și în carnetul can
didatului Constantin Drugescu se 
înmulțeau însemnările:

Tov. Biboc — asfaltarea tro
tuarului.

Tov. Paula Chivu curățenia 
străzii etc.

★
Tuturor acestor probleme ridi

cate la prima înt lnire cu locui
torii de pe strada Liniștii, el s-a 
străduit să le dea răspunsuri con
crete în cea de a doua întîlnire.

După ce au primit răspuns la 
vechile întrebări, cetățenii au în
ceput să facă propuneri noi. E 
necesar un magazin „Aprozar“ 
mai aproape, o cișmea, o piață 
în cartier etc. Esențialul a fost

atins însă în cuvîntul tovarășei 
Romanici.

— Toate aceste lucrări, care 
vor contribui la schimbarea vieții 
noastre, depind în cea mai mare 
măsură de sprijinul pe care noi 
îl vom da candidatului nostru.

Președinta comitetului de Stra
dă, Aurora Voicu, în încheiere, a 
ținut să-i atragă atenția:

— Tovarășe Drugescu. avem 
toată încrederea în dumneata. Cu 
tinerețea dumitale la care vom 
adăuga experiența noastră de 
gospodari, sîntem siguri că vom 
face 
faci 
tem 
data

toăre". ,Vânzătorii, își fac de cap

Despre aceste lucruri este bine să' tarea unei părți de' trotuar pe 
H se știe.. Noi propunem să se des- stradaj noastră. Prin muncă vo- 

chi-dă Un centru de pline pe straă funt-ară, se -tațetege I Ne ard pal- 
da noastră, la nr. 136; Acolo să mele doar. Vrem ca1 și noi să con- 
fie trimiși oameni cinstiți care să’ ‘dibuim cu ceva Ta înfrumusețarea 

' “ ............... " cartierului...
Candidatul Eugen Popescu se 

ridică și dă răspunsuri clare .oa
menilor.

In. timp ce vorbește amănunțit

știe;-. Noi propunem să se des- stradaj noastră. Prin muncă vo
dă tin centru de pîine pe stra-'--tentară, se-înțelege I Ne ard pai- 

—. T36; Acolo să" 'x —

I. NEAGUfete-oraș.

nu. O clipă numai...
★

îi reveneau în min
una. Iată casa țără-

Imagihiie 
te una cîte ___ ..
ncască din comuna Plețești, unde 
venise pe lume, apoi școala scun
dă unde învățase carte. își amin
tește apoi cum la 14 ani minat 
de sărăcie, își luase bocceluța și 
plecase spre București să nvețe 
o meserie. După doi ani Școala 
profesională nr. 9 a făcut din el 
un bun lăcătuș. Primui salariu 
l-a primit de la stația C.F.R. 
București-Grlvița. De aici, împreu
nă cu vreo zece băieți a plecat 
pe șantier, la Bumbești-Live.zeni. 
Acolo, în 1948, a intrat în rindu- 
rile organizației U.T.M. La în
toarcerea de pe șantier s-a anga
jat la Depoul C.F.R. ' 
ca". De aici a plecat să-și facă 
armata și tot aici s-a întors după 
ce a terminat-o. După trei ani de 
muncă rodnică în producție și în 
organizație, comitetul raional 
U.T.M. Grivița Roșie l-a luat ca 
instructor. Acum este șef de sec
ție.

Cit s-a schimbat în acest timp I 
Ctă diferență între băiețandrul 
care cobora în Gara de Nord 
sfios, tresărind la fiecare zgomot 
și tînărul de acum pe a cărui față 
poți citi dîrzenie, încredere în 
viață.

::
i>

Chivu Stoi- (•

<>
d 
P

P 
P ț

★
Oamenii l-au ascultat cu aten-

P

ț;e,. căutînd să pătrundă dincolo Ședință-futger. 
de vorbe pînă în sufletul lut. Și ji 
parcă ascultîndu-l, scepticismul d

. dispărea încetul cu încetul, ast-

La Casa alegătorului din 
Calea Griviței nr. 335, lipit pe 
ușă, un anunf cu litere frumos 
caligrafiate promitea cetățeni
lor de pe străzile vecine o ac
tivitate bogată pentru dumini
ca trecută: o întilnire cu un 
candidat și conferințele: ,.Ro
lul deputatului in sfaturile 
populare" și alta cu întrebări 
și răspunsuri în legătură cu 
decretul pentru alegerea de- 
putaților in sfaturile populare. 
Tovarășul Paraschiv Victor, 
responsabilul casei, a venit 
aici de dimineață pentru ca la 
ora 11, cînd trebuia să aibă 
loc întîlnirea cu candidatul 
totul să fie pregătit.

Peste puțină vreme a venit 
Insă un tovarăș de la între
prinderea de Expediție și Ca- 
mionaj care i-a spus:

.— Uite ce e, tovarășe res
ponsabil, sala asta e a noa
stră, noi vă patronăm, așa că 
azi avem treabă aici. Ținem o 
ședință sindicală.

— Bine, dar avem și noi 
program. Aici e Casa alegă
torului. ■ •

— Știm noi asta. La ce oră 
aveți întîlnirea ?

— La 11.
— Păi noi începem la ora 

8, așa că la 10 terminăm.

— Bine, dar acum e ora 8 
și jumătate !

treabă, Ai grjjă însă să nu 
ca vechiul deputat, că sîn- 
hotărîți să fim severi de 
aceasta.

R. ȘERBAN

nu facă greutăți .cetățenilor.,..
—- Și eu am -de spus cî-teva cu

vinte despre sfatul popular, vorbi 
un alt cetățean, pe nume C. Bi- 
riș. Eu propun să se întrețină 
fondul- tfe locuințe cît se poate de 
atent. Să lila | 
cuții <te:luai ' 
așa cum s-a în-timp-lat cu imobi
lul de la nr. 190 I Noi am vrut să 
reparăm această oasă, atunci tre
buia să ni se aprobe um -sac cte ci- i 
fnent și -foarte puțin var. Dâr a- utemiști din diferite1 Ibcu-ri pen- 
probarea . nu > venit. Acum, pen- tru muncă voluntară, la termiua- 
tru repararea-acestei case,-nici, 10 . rfia pieții..,,. 
saci de ciment-'-nu stat sufiei«nți. 
Reparațiile se pot face azi mult 
mai greu. Aș propune ca la, sfatul viM Roșie, 
popular șî ta instituțiile, depen--

Campionii școlii
N-a lipsit nimeni 
de la întreceri

Pionierii din orașul Timi-1 
șbăra au participat la 
cerile Spartachiadei de

maieaîungem°la dis- despre 1™“®* taterțs ob. 
de iile șr să pățim îtesc, tatr-un coif, două gospodine

și un pensionar discută în șoaptă: 
— E bun băiatul 1 Nș va da un 

ajutor prețios. • ’ *
• —■ Parcă, a-.spus că va mobiliza

— Mai e,vorbă. Doar e activist 
al comitetului raional U.T.M'. Gri-

ION TEOHARIDE

— Serios ? Bine. O să înce
pem imediat.

Acest „imediat'' s-a Intim- 
plat' peste o oră. La prezidiu 
a luat loc in frunte chiar di
rectorul I.E.C., tovarășul An
drei Năstase. Ședința a în
ceput. Referatul, care cîntărea 
netto, fără explicațiile și dd-

Primul vorbitor a fost con
cis : asta șl asta este tovarăși! 
A fost însă criticat serios pen- 

. tru superficialitatea și graba 
de care a dat- dovadă. .

— Stai, tovarășe, nu te 
grăbi. Spune încă odată și a- 
mănunțit. să zică ■ ți s-a 
defectat motorul la camion. 
Dar cînd, cum, unde, cum era

Urmările
unei ședințe „fulger“:
. ............................................. ....

notațiile verbale ale. referea- 
tutui, aproximativ . o jumătate 
de kilogram, s.-a. desfășurat 
pe respectabila lungime de o 
oră. Apoi discuțiile. Ei,- dar ce 
discuții l Toată lumea a luat, 
cuvîntul.

— Tovarăși, îi îndemna pa
tetic prezidentul, spuneți - tot 
ce aveți pe suflet, nu vă zgîr- 
ciți nici la vorbă, nici la timp,. 
E vreme destulă.

Responsabilul Casei îi făcea 
semne disperate: „Trebuie 
să începem întîlnirea. Așteap
tă oamenii la ușă“. Preziden
tul ridica însă sprîncenele ne
dumerit: „Ei, na! Să între- 
rupem ședința ?". Și -apoi ti 
șopti indignat unui vecin:' 
„Uite dragă, nici la noi acasă

după cum se promisese — s-a 
terminat după ora 14...

— Acum tovarășe — ' i-a 
spus prezidentul zîmbind în
găduitor' — puteți să‘ începeți 
întîlniYeâ dbs.

— Ce să mai începem, că 
au plecat.și alegătorii și can
didatul. .

— Foarte rău, tovarășe. Nu 
trebuiau să-.plece.

Și dispăru repede clătinînd 
din cap tn semn de dezapro
bare față de o asemenea pur
tare J inadmisibilă.

Tn felul acesta, tovarășii 
' de la !,E.C. au reușit fără e- 
forturi prea serioase să lun
gească ședința de la 2 la 5 ore 
și să paralizeze astfel activi 
tatea Casei alegătorului pe o 
întreagă duminică.

Diipă. amiază. ' tovarășa. Sa- 
chel ar iei — din .partea Consi

liului, .raional '. F.D.P. - n-a 
mai venit :la Casa alegătorului 
pentru, a discuta dacă1 se măi 
poate (Me diurn întîlnirea sau 
măcar una dintre., conferințe. 
Agitatorii n-au mai plecat 
nici ei pe teren pentru că... 
dadă nu se . mâi țin adunările ‘ 
și.. nu 
mobilizați ce să fa.că ?

La intrarea în .școală, primul 
■lucru care nu poate trece -neob- 
servat este „colțul sportivilor“. 
Numeroase fotografii recente, de
cupate din publicațiile sportive 
.trezesc tațefesul oricărui nou so
sit în această clădite. •

Lîngă ușa unei săli de curs, un 
afiș, scris cu litere roșii, mari, 
chiamă pe elevi să participe' la 
Spartachiâda de iarnă' a tinere cerce“ 
tului. Mai încolo, pe un'pandu de

între- > 
iarnă * 

f a tineretului, într-un minunat f 
J decor de iarnă. ♦
| lată-i — în fotografia noa- > 
| stră — pe micuții concurenfi ♦ 

luînd ștartul în proba de schi. £

vremea afară, care era timpul 
probabil ? Fii explicit; ' Vor
bește- despre fiecare lucru tn 
parte.- ■ ■ ■■

■ ■, Cetățenii așteptau întiîni-' 
rea. Veneau la ușă; se uitau 
și plecau. Vorbitorii se ridicttu r 
la cuulnt anul după altul. 
Prezidentul enervat de semne
le unora, care li reaminteau că 
aici e o Casă a alegătorului

■ care are și ea programul-său, 
a făcut o concesie: a redus 
timpul de vorbire-al oratori
lor cu un minut. Astfel, cei 
care vorbeau o oră erau opriți 
ia-59 de minute. . -

— A junge, tovarășe, ai vor
bit destul.'Trebuie să mM Vor
bească ți alții. > • --s”

... .. __  ____ ii'cesîța, datorită in-, '. .
nu putem (ine o ședință ca tervențiilor energice șt opor- ttta

tune ale prezidentului, ședință 'a mttlger • 
tn loc să se termine la 10 — ION BAIEȘU

lumea, cu discuții serioasei
Parcă nu i-am patrona noi..."

<•

sw. oc . ILILI-L vTL ILCLlLTCUlT îtc , 
niai trebuie oamenii, (,. . - ' i

:-Și astfel Casa alegătorului <' 
n-d avut duminică nici o-ac- 
iiv.itate.. Cp. să, vedeți ctte re-, p 
zultate poate să dea o ședin- p

t

Laieș Constantin, elev în anul 
II rețele, cu toate insistențele 
colegilor de an, o ținea morțiș că 
nu poate — și gata I E robust, 
nimic de zis, ba de cîteya ori și-a 
măsurat forțele cu doi sau chiar 
cu trei tovarăși de-o . seamă cu 
eî și nu s-b fătut de rușine.

Profesorul de educație fizică —•
Popovici Mircea — de la Școala coleg de clasă, tot atît de robust, 
profesională de energie electrică L-a culcat în primul minut de 
și electrotehnică din Timișoara ’"1~ *' 1 1
nu se dădu: bătut: ,,Nu-i nimic, 
6 să'-l conving eU pe Laieș să în-

— își'Spuse dl. ,'
.... Intr-o -zi, la’ lora de educație

onoare sînt trecuți fruntașii Școlii fizică, elevii din . anul II s-au 
la învățătură și lă' spott: Laieș' strîhs în jurul celbr două „sal- 
Constantin, Crisanici Adalbert, 
lancu Ion...

Prima etapă — pe. colectiv — 
a Spartachiadei de iarnă a tine
retului a antrenat pe toți eievii 
Școlii profesionale, de energie e- 
lectrică și electrotehnică din Timi
șoara. Din inițiativa organiza
ției de bază U.T.M. și cu 
sprijinul profesorului de educație 

'fizică, la întreceri iau parte dea- 
semenea toți profesorii și perso
nalul școlii : maiștrii de atelier, 
educatorii, oamenii de servicî. 364 
de gimnăști și-au disputat întîie- 
tatea ta probele G.M.A.. gradul I 
iar schiorii — peste. 34Q — și. 
jucătorii de tenis de masă — 381 
— aU făcut ca etapa pe colectiv 
să cunoască o. participare nume
roasă, entuziastă. ...

Elevii școlii însă, au participat 
și. la alte competiții neprevăzute 
în regulamentul Spartachiadei. 
Astfel, la întrecerile de cros au 
luat par.te 361 sportivi, la tir s-au 
înscris și au participat 117 tră- . 
gători, iar halterofilii- (peste- 400) 
s7au dovedit a fi cei- mai pasio- ■ 
nați sportivi, prin însăși numă
rul mare de • participanți, Nici 
popicarii nu s-au lăsat mai pre
jos. 219 tineri înscriși. constituie 
desigur un, calificativ bun Un 
lucru semnificativ este faptul , că 
în Școala profesională de energie 
electrică și electrotehnică din Ti
mișoara au fost desemnați primii 
campioni pe colectiv ■ înaintea „ , — T ---- - -
multor altor colective din oraș, ^n se dedica cu pasiune acestui 
Este și aceasta o „notă“ bună, sPor^— -' 
uh exemplu pentru celelalte colec
tive sportive din orașul, bănățean.

Performanța 
luptătorului C. Laieș
— Vă spun drept tovarășe pro

fesor, nu am tehnică și nici pu
tere ca să lupt. N-am mai luat 
parte niciodată la întreceri de 
trîntăja

luptă. Au urmat alte noi succese 
în campionatele pe clasă care i-au 
întărit tînărului luptător încrede
rea în forțele sale. Deseori, pe 
saltea, în timp ce zeci de perechi 
de ochi îi urmăreau cu atenție, 
Laieș Constantin, lupta cu suc
ces cu profesorul său. Au început 
întrecerile Spartachiadei. Din. fie
care'clasă au fost selecționați cei 
mai puternici elevi care să par
ticipe la întrecerile de trîntă, Cu 
fiecare întrecere disputată, nu
mărul acestora se micșora. Ră- 
mîneau în luptă cei mai buni. 
Tînărul luptător nu a cunoscut 
ce-i Înfrîngerea. Victoria finală în 
prima fază a Spartachiadei 
surîs. I ■" 
de 
pe

tele“ primite în dar de la mun
citorii fabricii' „Electromotor“. 
După ce făcu prezența, profeso
rul' de educație fizică păși pe una 
din saltele și își roti privirea jur 
împrejur. Au priceput oare despre 
ce-i vorba ?

— Incepînd de astăzi — spuse 
el — vom începe să facem antre
namentele la trîntă. Voi știți că 
în cadrul Spartachiadei de iarnă 
a tineretului este prevăzută , și a- 
ceastă probă...

...Mulți se codeau. Alții, mai 
curajoși, -ș-au hotărît 'repede. Ele
vul Laieș Constantin nu știa încă 
ce să facă. Tot profesorul l-a scos 
pînă la urmă din încurcătură.'

— Laieș, vino aci, pe saltea.
Tu mă vezi cît sînt eu de solid 
(într-adevăr profesorul Popovici , _ 
Mi-rcea are u-n fizic impresionant). vu Bocerec Gheorghe, 
Și tu ești voinic, uite ce ceafă pu- n_au reu?1h De multe ori, cînd 
ternică ai,'ce mușchi! I-a încearcă ' ertu islSuri de victo[.i,e:l |inarul 
să mă strîngi în brațe și- să mă găs-ea o ,,portița de scă
ri, dici ’ Pare Și» cu 0 ’mișcare abilă de

i i-a 
Laieș Constantin, elevul 

17 ani, este primul campion 
colectiv din școala sa.

17 victorii
Mult

Școala
Cîmpîa
Nouă — ca să-l întreacă pe de

tașă : tot

s-au necăjit copiii de la 
elementară din comuna 

— raionul Moldova

ridici. '

vtll de .17'ani din comuna Staer- 
dorf izbuti, ceea ce nu reușise nici 
r* ■**' “ , ' 2 . i_„
zdravăn picioarele . în saltea, 'în
colăci brațele pe trupul profeso
rului (’nici nii putea să-l cuprindă, 
bine) și opintindu-se, își învîrti 
dascălul pe saltea, încît cei care 
erau de față izbucniră în aplauze 
pline de admirație.

Din ziua aceea Laieș Constan-

nostru cunoștea bine jocul de
»n "js- ” ”1« ” î"?' șah. Poseda cîteva „deschideri", un alt elev din școala. își înfipse. Lj = aT,^TaTf.a indiană“ Ca zdravăn nicioarele în în. t^a. ce i apararea. „ina ana , ce-i

■A
Primele partide de trîntă, Laieș. 

Constantin luptător de categorii— 
■ pînă la 57 kg. — le-a susținut, ta 
cadrul - campionatelor -interclase. 
Nu a- avut • antrenor. Profesorul 

-Popovici- Mircea •— care pentru' 
dragostea pe care o depune ta 
muncă a fost distins cu insignă 
„Pentru merite sportive’ — i-ă I’ 
fost primul sfătuifor. La primul 
antrenament, partener i-a fost «a |

o rocadă și cum s-o folosească.
Astăzi Bocerec Gheorghe, ta 

vîrstă de 16 ani, este socotit drept 
cel mai bun șahist din școală. 
Nu s-â găsit elev care să-l în
vingă. Și nu sînt puțini aceia, 
care în Școala profesională . de 
energie electrică și electrotehnică 
din Timișoara, cunosc destul de 
bine jpcuj de ,ș.aji. Bocerec Gheor- 
ghe, .cel mai bun dintre șahiștii 
școlii a mers din victorie în vie. 
torie. Și ca să obții 17 victorii 
din 17 partide nu’-i doloc un lucru 
ușor. ‘

R. CALARAȘANU

,,Scìntela tineretului“
Pag, 3-a 6 martie 1956.



Colaborarea între popoare- 
servește cauza păcii 

Convorbirile dintre conducătorii sovietici si H. C. Hansen
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 5 martie au 
continuat la Kremlin convorbirile 
dintre N. A. Bulganin, președin
tele Consiliului de Miniștri al
U. R.S.S., N. S. Hrușciov, prim

Vizita la
MOSCOVA 4 (Agerpres). - 

TASS transmite: H. C. Hansen, 
primul ministru și ministru al 
Afacerilor Externe al Danemarcei 
și persoanele care-1 însoțesc so
siți la Moscova la invitația gu
vernului sovietic, au vizitat la 3 
martie Kremlinul. Oaspeții au 
vizitat cabinetul de lucru al lui
V. I. Lenin, apartamentul lui și 
sala de ședințe a Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

In seara zilei de 3 martie, H. 
C. Hansen și persoanele care îl 
însoțesc au asistat la Teatrul 
Mare Academic de Stat al 
U.R.S.S. la spectacolul de balet 
„Călărețul de Arama“ de Glier.

împreună cu oaspeții, în loja

Delegații parlamentare 
din Norvegia și Cehoslovacia 
var vizita Uniunea Sovietică

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite: La invitația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. o 
delegație a Adunării Naționale a 
Republicii Cehoslovace va vizita 
Uniunea Sovietică în martie 1956.

Delegația Adunării Naționale a 
Republicii Cehoslovace intențio
nează să sosească în Uniunea So
vietică la mijlocul lunii martie 
a.c. pentru aproximativ două săp- 
tămîni.

★
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite: La invitația So
vietului Suprem al U.R.S.S. o de
legație parlamentară norvegiană 
va vizita Uniunea Sovietică. Vi- j 
zita va avea loc în jurul lui 15 
august 1956. '

Interviul; acordat de Guy Mollet
PARIS 5 (Agerpres).— După 

cum anunță agenția France 
Presse, la 4 martie Guy Mollet, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Franței, a acordat un in
terviu lui Schoenbrun, șeful sec
ției pentru Europa a societății 
americane de radiodifuziune „Co
lumbia Broadcasting System“.

Schoenbrun l-a întrebat în pri
mul rînd pe Guy Mollet dacă ac
tualul guvern francez intențio
nează să mențină „solidaritatea 
cu țările occidentale membre ale 
Uniunii Atlanticului“. Guy Mollet 
a răspuns afirmativ la această 
întrebare.

Răspunzînd la o serie de între
bări referitoare la Algeria,. Guy 
Mollet a respins afirmațiile unor 
„observatori aliați“ (este vorba, 
evident, de observatori englezi șl 
americani) că trimiterea de trupe 
franceze din Europa în Africa de 
nord „poate slăbi alianța atlan
tică“. Guy Mollet a spus că toc
mai pentru rezolvarea unei pro
bleme atît de complicate ca pro

♦ ♦♦♦»♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦ ♦

Astăzi se deschide Ia Caraci, 
capitala Pakistanului, conferința 
miniștrilor Afacerilor Externe ai 
țărilor membre ale pactului agre
siv al Asiei de sud-est, S.E.A.T.O. 
In legătură cu acest eveniment, 
mal mulți cititori s-au adresat 
ziarului, cerind să publicăm un 
material despre S.E.A.T.O. șl 
conferința de la Caracî.

Prin materialul de față răspun
dem la întrebările cititorilor.

La 21 iulie 1954 popoarele din 
întreaga lume au primit cu mare 
bucurie știrea ce anunța semna
rea la Geneva a acordului de ar
mistițiu care a pus capăt războiu
lui s ngeros din Indochina. Era a 
doua mare victorie a forțelor 
păcii, după încetarea — cu un an 
în urmă — a războiului din Co
reea.

In aceeași zi, secretarul de stat 
al S.U.A. John Foster Dulles, ne
mulțumit de rezultatul conferin
ței de la Geneva, pe care el o pă
răsise în mod ostentativ cu o 
săptămînă înainte, a declarat 
că Statele Unite „întreprind efor
turi active" pentru crearea unei 
„Uniuni" a Asiei de sud-est, după 
modelul pactului militar al At
lanticului de Nord (N.A.T.O.).

Două luni mai tîrziu, după un 
turneu de peste 10.000 kilometri 
prin țările Asiei, Dulles a convo
cat la Manilla, capitala Filipine- 
lor o conferință a reprezentanți
lor țărilor Asiei de sud și sud-est, 
cu participarea Angliei și Franței. 
Scopul acestei conferințe fusese 
anunțat: crearea unei „Uniuni” a 
țărilor din această regiune după 
modelul N.A.T.O.

Cu toate eforturile depuse de 
Dulles pentru o participare asia
tică cît mai larg posibilă, la; con
ferința de la Manilla care a pus 
bazele pactului Asiei de sud-est 
— S.E.A.T.O., au fost prezente 
doar Filipinele, Pakistanul și 
Tailanda. Au participat în schimb 
state neasiatice sau situate la mii 
de kilometri depărtare de Asia 
ca: S.U.A., Anglia, Franța, Noua 
Zeelandă și Australia.

O asemenea s|abă participare 
asiatică la un pact care se intitu
lează cu emfaza „pactul Asiei de

».Scìntela tineretului“
Pag. 4-a 6 martie 1956

secretar al C.C. al P.C.U.S. șl 
membru al Prezidiului Sovietului 
Suprem ai U.R.S.S., V. M. Molo- 
tov, prim vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. și 
ministru al Afacerilor Externe al

Moscova a lui H. (
centrală a teatrului, împodobită 
cu drapelele de Stat ale Danemar
cei și Uniunii Sovietice, se aflau: 
N. A. Bulganin, N. S. Hrușciov, 
G. M. Malenkov, A. I. Mikoian, 
V. M. Molotov, N. A. Mihailov, 
ministrul Culturii al U.R.S.S., A. 
A. Gromîko și V. S. Semenov, 
locțiitori ai ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.

In sală se aflau de asemenea 
șefi ai reprezentantelor diploma
tice acreditați la Moscova.

înainte de începerea spectaco
lului au fost intonate imnurile de 
stat ale Danemarcei și Uniunii 
Sovietice.

★
La 4 martie H. C. Hansen, 

prim ministru și ministru al Afa-

Tovarășii N. A. Bulganin 
și N. S. Hrușciov vor fi invitați 

în Suedia
STOCKHOLM 4 (Agerpres).— 

TASS transmite: Ziarele din 
Stockholm relatează că primul 
ministru Erlander, cu prilejul a- 
propiatei sale vizite ia Moscova, 
va invita pe N. A. Bulganin și 
N. S. Hrușciov să viziteze Sue
dia.

In legătură cu vizita conducă
torilor sovietici, ziarul „Morgen- 
Tidningen“ publică următorul co
municat oficial: „La 2 martie 
s-a comunicat la Ministerul A- 
facerilor Externe al Suediei că 
această chestiune a fost exami
nată de prim miniștrii țărilor 
nordice, dar că data vizitei nu 
a fost încă fixată“.

Primul ministru Erlander a de

blema algeriană, Franța contează 
?e „înțelegerea aliaților săi“, 

otodată, Guy Mo'.let a confirmat 
că guvernul francez recunoaște 
particularitățile naționale ale Al
geriei și este gata să înceapă tra
tative cu reprezentanții poporu
lui algerian cu privire la elabo
rarea viitorului statut al Alge
riei. pe care primul ministru îl 
concepe ca o „comunitate franco- 
musulmană“. Reprezentanții al
gerieni la aceste tratative ar pu
tea fi aleși pe calea unor alegeri 
libere la trei luni după încetarea 
operațiilor militare.

Guy Mollet și-a exprimat în 
continuare părerea că primejdia 
unui conflict mondial s-a micșo
rat. „Cuvintele „războiul rece", a 
spus el, dispar tot mai mult din 
vocabularul folosit în polemica 
dintre Răsărit și Apus, și aceasta 
constituie, fără îndoială, un semn 
al unei schimbări considerabile în 
relațiile internaționale". El a a- 
dăugat însă că pentru stabilirea 
unei „ere de colaborare sinceră" 

♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Răspundem la întrebările cititorilor

S. E. A instrument al politiciiT. O 
colonialiste în Asia

sud-est" a determinat ziarul in
dian „Hindustan Times” să facă 
următoarea observație ironică : 
„Cea mai importantă particulari
tate a S.E.A.T.O. este faptul că 
el se referă la o regiune, a cărei 
majoritate a populației nu i s-a 
alăturat, și este semnat mai ales 
de țări coloniale situate la o 
distantă uriașă de această re
giune“.

In ședința de Închidere a con
ferinței, Dulles, nu a ezitat să a- 
firme că la Manilla s-ar fi acțio
nat chipurile ’n direcția organi
zării „securității" Asiei de sud- 
est. Orice om cu judecată nu poate 
considera o asemenea afirmație 
decît ridicolă.

Toată lumea știe că, neliniștite 
de uriașul proces de renaștere 
națională ce se desfășoară în za
lele noastre în întregul Orient, 
cercurile agresive din S.U.A. au 
conceput pactul S.E.A.T.O ca o 
coaliție fățiș agresivă, un fel de 
front al colonialiștilor îndreptat 
împotriva mișcării de eliberare a 
popoarelor Asiei și mai ales îm
potriva R. P. Chineze și altor 
state care și-au dobîndit recent 
independenta.

Incercînd să camufleze adevă
ratele lor țeluri, imperialiștii de
clară în mod demagogic că nu 
luptă pentru menținerea regimu
rilor coloniale, ci împotriva „co
munismului".

Ei nu sînt cei dintîi care re
curg la aceste fraze ; la timpul 
lor, fasciștii hitleriști și milîta- 
riștii japonezi au creat faimosul 
„pact anticomintern", la adăpostul 
căruia ei au pregătit dezlănțui
rea unui nou război mondial. 
Faptele arată că pactul S.E.A.T.O. 
nu este în fond aecît o nouă edi
ție corectată și adăugită, a aces
tui „pact anticomintern".

Ca și în „pactul anticomintern", 
în proiectul american al pactului 
S.E.A.T.O. părfile se obligă să 
acționeze nu numai în scopul 
combaterii pretinsei „agresiuni 
comuniste", dar și în cazul cînd 

U.R.S.S., A. I. Mikoian, prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și H. C. 
Hansen, prim ministru și ministru 
al Afacerilor Externe al Dane
marcei.

Hansen
cerilor Externe al Danemarcei, a 
continuat să viziteze monumen
tele istorice și de artă din Mos
cova.

*
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

TASS transmite: Dl. H. C. Han
sen, prim ministru și ministrul 
Afacerilor Externe ai Danemarcei 
și soția, care vizitează Moscova 
la invitația guvernului sovietic, 
au oferit la 5 martie un dejun.

La dejun au participat: N. A. 
Bulganin, N. S. Hrușciov, A. L 
Mikoian, V. M. Molotov, I. G. 
Kabanov și N. A. Mihailov —• 
miniștri al U.R.S.S. precum și 
alte persoane oficiale sovietice 
și daneze.

clarat următoarele ziarului „Sven. 
ska Dagbladet“ : „Eu personal ii 
voi invita pe Bulganin și Hruș- 
ciov să viziteze Suedia. Această 
chestiune am discutat-o cu cole
gii mei nordici. Dacă rușii vor 
accepta invitația, vor putea ei în
șiși să fixeze data vizitei lor“.

In legătură cu această vizită, 
ziarul „Dagens Niuheter" scrie: 
„Suedia va trimite în curînd lui 
Bulganin și Hrușciov invitația de 
a vizita Suedia. Această invitare, 
care va fi transmisă de Erlander, 
cu prilejul vizitei sale la Mosco
va la sfîrșîtul lui martie, va fi 
însoțită de invitații similare din 
partea Danemarcei și Norvegiei".

„nu este suficient să se schimbe 
metoda de exprimare, ci trebuie 
să se acționeze în mod concret 
pentru rezolvarea principalelor 
probleme litigioase".

In încheiere reprezentantul so
cietății americane, rccunoscînd că 
'ntrebarea este pusă „într-o formă 
brutală“ l-a întrebat fără pic de 
jenă pe Guy Mollet ce poate să 
spună despre sprijinul pe care 
comuniștii francezi l-au acordat 
actualului guvern al Franței. El 
a declarat: „Mulți observatori 
străini, și în orice caz cei ameri
cani, sînt neliniști^ de faptul că 
guvernul dvs. a venit la putere 
cu ajutorul comuniștilor".

Răspunzînd la această între
bare, Guy Mollet a afirmat că el 
nu-și ia nici un fel de obligații 
în fa{a conducătorilor Partidului 
Comunist Francez și că exclude 
posibilitatea creării în viitor a 
unui Front Popular cu participa
rea comuniștilor, socialiștilor și 
radicalilor.

vreo țară va fi primejduită „în 
oricare alt mod, in afară de atac 
armat, ori va fi afectată sau a- 
menintată de oricare alt factor 
sau altă situație..."

In felul acesta, formulările net 
hitleriste ale tratatului S.E.A.T.O. 
arată că este îndreptat împotriva 
mișcării de eliberare națională 
din țările Asiei., Acest proiect a 
fost formulat în mod premeditat 
într-un stil atît de vag și echi
voc îneît, în mod practic orice 
manifestare împotriva violentei 
colonialiștilor, pentru drepturi și 
libertăți democratice, să poată fi 
declarată drept... „agresiune co
munistă“.

în raportul C.C. al P.C.U.S. la 
cel de al XX-lea Congres al 
P.C.U.S., tov. Hrușciov a demas
cat ce se ascunde in dosul perde
lei „anticomuniste" a blocurilor 
militare înjghebate de puterile oc
cidentale.

„Organizatorii blocurilor mili
tare afirmă că se unesc chipurile 
în scopuri defensive pentru a se 
apăra de „primejdia comunistă" 
Aceasta este însă o fățărnicie era. 
să. Din istorie se știe că puterile 
imperialiste au recurs întotdeauna 
la înjghebarea de blocuri mili
tare ori de cîte ori puneau ’a 
cale o reîmpărțire a lumii. Tn pre
zent lozinca „anticomunismului" 
este din nou folosită ca o perdea 
de fum care camuflează pre
tențiile unei puteri la dominația 
mondială".

Tratatul de la Manilla îndrep
tat așa-zicînd împotriva comu
nismului ca și pactul anticomin- 
tern violează Carta O.N.U. — 
care nu face deosebire intre state 
după orînduirea lor socială și de 
stat.

In ce privește „zona" terito
rială garantată prin tratat, pac
tul S.E.A.T.O. dă dreptul statelor 
participante să extindă ulterior a- 
ceastă zonă. Astfel o regiune de 
securitate poate fi transformată 
într-o largă sferă de interes a 
puterilor imperialiste la sute.și

ROMA 3 (Agerpres). — In ca
drul lucrărilor celui de-al 4-lea 
Congres ăl Confederației Generale 
a Muncii din Italia a luat cuvîn- 
tul tov. Gheorghe Apostol, pre
ședintele' C.C.S. din R.P.R. care t w«
a adresat un salut călduros celui dicale Mondiale în lupta pentru 
de-al 4-lea Congres al C.G.M. întărirea și dezvoltarea unității 
din Italia și a transmis Congre- de acțiune a tuturor muncitorilor, 
sulul sindicatelor italiene și tu- pentru dwpturi și libertăți demo- 
turor oamenilor muncii din Italia cratice, pentru îmbunătățirea con- 
sentimente'.e de sinceră prietenie 
ale oamenilor muncii Și sindicate
lor din R.P.R.

Delegația noastră — a spus 
vorbitorul —- se alătură bucuriei 
generale a participanților la con
gres pentru faptul că tovarășul 
Di Vittorio și-a reluat activitatea 
în conducerea sindicatelor ita
liene și îi urăm din toată inima 
bună convalescentă și sănătate.

In acțiunile sale combative șl 
neobosite pu«e în slujba interese
lor vitale a’.e celor ce muncesc, 
C.G.M. din Italia s-a dovedit o 
organizație sindicală puternică, 
ce se bucură de un prestigiu con-

Declarația Ministerului Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze

PEKIN 5 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă transmite o de
clarație a Ministerului Afacerilor 
Externe al 'Republicii Populare 
Chineze în care se arată printre 
altele :

La tratativele chino-americane 
la nivelul ambasadorilor care se 
desfășoară în prezent la Geneva, 
partea chineză a depus eforturi 
repetate pentru reglementarea 
pașnică a litigiilor dintre China 
și Statele Unite, pentru a contri
bui la progresul tratativelor, par
tea chineză a manifestat în două 
rînduri inițiativă și a prezentat 
proiecte de declarații care puteau 
fi acceptate de ambele părți;, cu 
acest prilej ea a ținut seama de 
părerea părții americane. In ca
drul tratativelor partea americană 
a insistat însă tot timpul asupra 
cererii sale ca China să declare că 
recunoaște Statelor Unite dreptul 
de auto-apărare individuală și 
colectivă în regiunea Taivanului, 
încerc nd să includă în declara
ția chino-americană probleme in
terne ale Chinei. Totodată, partea 
americană a refuzat să ia o pozi
ție netă în problema organizării 
unei conferințe chino-americane a 
miniștrilor Afacerilor Externe. 
Iată din ce cauză la tratativele 
chino-americane nu s-a ajuns la 
nici un acord asupra celui de al 
doilea punct al ordinei de zi.

In prezent, situația este foarte 
limpede. Dacă partea americană 
vrea ca în declarație (este vorba 
de declarația care ar trebui adop
tată de conferință — N.R.) să 
se menționeze în mod special 
conflictul chino-american din re
giunea Taivanului, ea trebuie să 
accepte ca declarația să mențio
neze în mod concret ținerea unei 
conferințe chino-americane a 
niștrilor Afacerilor Externe, 
cesta este sensul proiectului 
declarație propus de partea 
neză la 27 octombrie. Dacă , 
tea americană nu vrea ca decla
rația să prevadă în mod concret 
convocarea unei conferințe chino
americane a miniștrilor Afacerilor 
Externe, ea nu are motiv să ceară 
ca în declarație să se menționeze 
în mod special conflictul chino- 
american din regiunea Taivanului. 
Acesta este Sensul proiectului de 
declarație propus de partea chi
neză la 1 decembrie. Aceste două 
proiecte de declarație conțin 
puncte acceptabile pentru ambele 

mii de mile depărtare dincolo de 
frontierele statelor semnatare. 
Astfel pactul S.E.A.T.O. consfin
țește intervenția, dictatul și poli
tica „de pe poziții de forță" sub 
Camuflajul unui tratat de „apă
rare colectivă".

în prezent puterile ‘ occi
dentale organizatoare ale pactului 
S.E A.T.O. încearcă să dea tot 
mai mult o coloratură „asiatică" 
acestui pact, să exercite presiuni 
în fel și chip asupra altor state 
din această regiune pentru a le 
determina să se alăture grupării 
militare a Asiei de sud-est. Acest 
scop il urmărește de altfel confe
rința miniștrilor Afacerilor Ex
terne ai {arilor semnatare ale 
pactului S.E.A.T.O. care începe 
la 6 martie la Caraci — capitala 
Pakistanului. La această confe
rință participă secretarul de stal 
al S.U A., J. F. Dulles, ministrul 
de Externe al Angliei, Selwyn 
Lloyd și ministrul de externe al 
Franței. Cristian Pineau precum 
și miniștrii Afacerilor Externe ai 
Australiei, Noii Zeeîande, Pakis
tanului, Tailandei și Filipinelor.

Din comentariile presei străine 
reiese că conferința de la Caraci 
se deschide sub semnul unor pu
ternice neînțelegeri între partenerii 
occidentali ai pactului S.E.A.T.O.. 
S.U.A-, Anglia și Franța pe deo
parte, și între acestea și partene
rii „asiatici". După cum se știe, 
în discursul rostit la 2 martie Ia ____ ,____ _  ____ _____ ______
Asociația preSei anglo-americane, ca în activitatea S.E.A.T.O. să fie 
ministrul de externe al Franței, ” ” ............................
Pineau, criticînd orientarea gene
rală a potitîcii occidentale a citat 
exemple de greșeli comise de 
Occident în relațiile sale cu Orien
tul. Printre aceste greșeli minis
trul de externe francez a amintit 
manevrele militare ale țărilor intereselor economice ale Imperiu- 
membre ale pactiilui S.E.A.T.O. re4 lui Britanic în țările Asiei de 
gizate de S.U.A. care s-au desfă- sud-est. Referindu-se la aceste 
șurat între 15 și 18 octombrie puternice divergente anglo-ameri- 
1955 în golful Siam (Tailandal. cane, agenția .americană Associa- 
Aceste manevre, așa cum a ară- ted Press a relatat că chiar dacă 
tat de altfel și Pineau au fost con- secretarul de stat Dulles nu este 
siderate ca o-încercare a puteri- de acord cu planurile engleze

siderabll nu numai tn Italia ci și 
dincolo de hotarele țării voastre.

Sîntem bucuroși că sindicatele 
dvs. și sindicatele noastre parti
cipă și colaborează activ în ca
drul marii noastre Federații Sin- 

dițiilor de muncă și de viată ale 
maselor muncitoare, pentru pro
movarea oricărei inițiative menite 
să asigure colaborarea frățească 
între popoare, liniștea și pacea 
lumii.

In încheiere urăm deplin succes 
lucrărilor congresului dvs., pentru 
întărirea continuă a C.G.M. din 
Italia și a unității de acțiune a 
tuturor salariaților, pentru noi 
victorii în lupta pe care o duceți 
în scopul întăririi clasei munci
toare italiene, pentru progresul 
economic, social și politic al Ita
liei, pentru pace și prietenie in
tre popoare.

părți și nu conțin nimic care să 
nu poată fi acceptat de vreuna 
din părți. Partea americană are 
de ales între aceste două pro
iecte.

încordarea în regiunea insulei 
Taivan a fost provocată de fap
tul că Statele Unite ocupă un te
ritoriu chinez, Taivanul, și se a- 
mestecă în chestiunile interne ale 
Chinei.

Partea chineză nu poate fi 
de acord ca .tratativele chino4 
americane la nivelul^ amba. 
sadorilor să fie tergiversate așa 
cum se întîmplă în prezent și 
nu poate admite ca aceste trata
tive să fie folosite de Statele Uni
te ca un mijloc prin care să îm
piedice China să-și exercite drep
turile suverana.

Colonîalistul: Uff, în sftrșit am reușit să-i eliberez și pe ăștia I 
Desen de A. LUCACI

Retragere „elastică“
Colonialiștii pretind că grafie lor 
t-au eliberat sute de milioane 

de oameni din colonii

lor coțoniale de a intimida prin- 
tr-o mare „demonstrație de forță" 
militară țările asiatice care au 
refuzat să adere la S.E.A.T.O. și 
de a înăbuși tendințele neutraliste 
care se manifestă cu tot mai 
multă putere chiar în rîndul ță
rilor membre ale pactului Asiei de 
sud-est. Contrar S.U.A., Pineau 
preconiza ca să se pună accentul 
mai ales pe latura economică a 
alianțelor occidentului, inclusiv a 
S.E.A.T.O. Agenția France Presse 
relata, de pildă, că în cadrul reu
niunii S.E.A.T.O. care a avut loc 
anul trecut în capitala Tailandei 
„delegația franceză a insistat a- 
suora aspectului economic al tra
tatului" — în dauna aspectului 
militar. Recent, Pineau a decla
rat limpede, precizează agenția, 
că are Speranțe în acest aspect 
economic și a indicat că o poli
tică axată numai pe factori mi
litari nu poate fi suficientă în 
împrejurările actuale. Dar în ca
drul S.E.A.T.O., în afară de aceste 
divergente franco-americane, se 
manifestă tot mai puternic seri
oase contradicții între Anglia și 
S.U.A. Anglia este profund nemul
țumită deoarece S.U.A. urmărește 
ca organizația S.E.A.T.O. diri
jată de S.U.A. să-și asume înfăp
tuirea cunoscutului plan de la 
Colombo (plan economic pentru 
țările Asiei de sud-est în care ro- o w
Iul principal aparține Angliei), respins de popoarele asiatice, li- 
Monopolunțe americane urmăresc nie insoirată de puterile colonia

atrasă Banca internațională de 
reconstrucție și dezvoltare — or
ganism al marii finanțe ameri
cane. Anglia obiectează însă Cu 
hotărîre împotriva acestor noi 
planuri ale S.U.A. văzînd în ele 
un atentat primejdios la adresa

Declarația program 
a guvernului finlandez

HELSINKI 5 (Agerpres). — 
TASȘ transmite : La 5 martie a 
avut loc prima ședință a noului 
guvern al Finlandei, care a fost 
constituit la 3 martie. In cadrul 
ședinței s-a dat citire declarației- 
program â guvernului în care se 
arătă că guvernul trebuie să-și 
înceapă activitatea într-o situație 
economică și politică excepțional 
de grea. Din această cauză gu
vernul consideră că Sarcina sa 
cea mai urgentă este rezolvarea 
imediată a problemelor economice 
și politice și instaurarea în țară 
a unei atmosfere de lihiște.

Guvernul va continua să ducă 
politica externă care urmărește 
menținerea bunelor relații cu toate 
țările și îndeosebi, cu vecinii Fin
landei, precum și neparticiparea 
Finlandei la contradicțiile dintre 
marile puteri.

Tratativele dintre C. Pineau 
și H. Brentano nu au rezol
vat divergențele franco-vest- 

germane
PARIS 4 (Agerpres). — TASS 

transmite: După cum ș-a anun
țat, la 3 martie au avut loc la 
Bonn tratative între Ministrul A- 
facerilor Externe al Franței, C. 
Pineau și Ministrul Afacerilor 
Externe al R. F. Germane, H 
Brentano.

Tratativele s-au referit la pro
blema Saarului și la diferite pro
bleme economice care provoacă 
divergente între Franța și R. F. 
Germană (în special construirea 
canalelor pe rîul Moselle). După 
cum reiese clar din relatările pre
sei, întîlnirea de la 3 martie a 
miniștrilor nu a dus la rezolva
rea problemelor litigioase. In 
comunicatul oficial dat publicită
ții după terminarea tratativelor se 
spune numai că „s-a realizat o 
mai mare apropiere a punctelor 
de vedere ale celor două părți" 
si că tratativele „vor fi continuate 
la 17 martie la Paris".

Comunicatul conține de aseme, 
nea afirmații generale în legătu
ră cu faptul că cele două părți 
se străduiesc „să reglementele 
toate problemele rămase nerezol
vate între Franța și Germania".

ministrul de externe britanic, 
Lloyd, va insista ca ajutorul oc
cidental să fie acordat prin in
termediul planului de la Colombo 
Sprijinit de Commonwealth (co
munitatea britanică de națiuni 
N.R.) decît prin S.E.A.T.O.“

Evident că în aceste condiții 
conferința S.E.A.T.O. de la Caraci 
nu se anunță deloc ușoară pen
tru semnatarii ei. La aceste com
plicate contradicții anglo-franco- 
americane trebuiesc adăugate 
fricțiunile între ceilalți membri ai 
acestei alianțe agresive. In ulti
ma vreme, cercuri politice tot 
mai influente din Pakistan. Tai
landa și Filipine sînt nemulțumite 
pentru faptul că prezenta țărilor 
lor în pactul S.E.A.T.O. le-a dus 
într-o stare de izolare fată de 
majoritatea țărilor asiatice care 
au respins pactul S.E.A.T.O.

Conferința de la Caraci se des
chide așa dar în condițiile exis
tentei unor puternice nemulțumiri 
a popoarelor Asiei fată de a- 
ceaștă coaliție militară, în condi
țiile creșterii împotrivirii față de 
politica blocurilor militare în a- 
ceastă parte a lumii. Exprimînd 
starea de spirit care domnește în 
prezent în Asia, primul ministru 
al Indiei, Nehru. în discursul său 
rostit la deschiderea celui de al 
61-lea Congres al Partidului Con
gresul Național Indian a respins 
cu hotărîre grupările militare ca 
S.E.A.T.O. și pactul de la Bagdad 
care „au înrăutățit situația gene
rală“ și au creat o situație mai 
încordată.

Evoluția evenimentelor din ul
tima vreme arată că în Asia se 
conturează în prezent două linii 
politice. Una este aceea a blocu
rilor militare de tipul S.E.A.T.O.

liste interesate în eternizarea ju
gului colonial și alta — a coe
xistentei pașnice, așa cum a fost 
ea exprimată de reprezentanții a 
29 țări la conferința de la Ban
dung a țărilor Africii și Asiei. 
Această ultimă linie cîștigă tot 
mai mult teren în Asia și se ma
nifestă cu mai multă vigoare în 
aceste zile cînd la Caraci orga
nizatorii blocurilor militare pun 
la cale noi urzeli împotriva păcii 
în Asia și în lumea întreagă.

H. IOHAN

In 24 de ore
LENINGRAD. — La 4 martie 

a părăsit Leningradul plecînd la 
Kiev, dl. Vincent Auria).

In aceeași zi Vincent Auriol a 
sosit la Kiev.

BELGRAD. — După cum rela
tează ziarele iugoslave, la 5 a- 
prilie, la invitația Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria o delegație 
a Scupșcinei Populare Federative 
a R.P.F. Iugoslavia, pe care o va 
conduce Moșe Pjade, va pleca 
în Bulgaria.

HELSINKI. - Greva generală 
din Finlanda continuă de trei 
zile. Greviștii cer majorarea sa
lariului. La Helsinki și Tampere 
au avut loc mari adunări ale oa
menilor muncii care s-au pronun
țat în unanimitate în sprijinul ce. 
rerilor formulate.

Mîine la Varșovia și Zakopane 
începe a Xl-a ediție a J. M. U.

VARȘOVIA (prin telefon de la 
trimisul nostru special C. Roman).

In sflrșit după o călătorie atît 
de plăcută pe cît fi-o poate eferi 
un avion care traversează iarna 
Carpafii și Tatra cunoscînd și o 
vifornifă printre nori, cele trei a- 
vioane care au transportat de
legația sportivilor studenfi din 
R.P.R. au aterizat pe pista mo
dernă a aerodromului din Var
șovia.

Schiorii au trebuit să plece în
dată la Zakopane, iar hoclteiștii 
și-au exprimat dorinfa să cu
noască ghiafa artificială a pati
noarului „Torwar“. In mai puțin 
de două ore însă ambele lucruri 
au fost realizate.

Schiorii se află tn tren, iar pa
tinatorii au cunoscut de acum Tor- 
warul și au perfectat pentru a 
doua zi un meci cu echipa de 
hochei „C.W.K.S." campioana Po
loniei.

PATINATORI CU RENUME 
MONDIAL

La Varșovia se consideră că 
concursul de patinaj artistic con
stituie problema nr. 1 a jocurilor 
mondiale studențești.

De ce ?
La concursul de patinaj artistic 

participă patinatori cu renume 
mondial. Cap de afiș este cuplul 
campionilor austriaci Schwartz- 
Opelt care au cucerit o medalie 
de aur la ultimele jocuri olim
pice. Stilul lor magnific entu
ziasmează. Alături de acest cuplu 
olimpic participă cuplul Linort-El- 
lond care se situiază printre cele 
mai bune din lume.

Printre studenții cehoslovaci se 
află talentate elemente de patinaj 
artistic : Carol Divine, al cincilea 
la jocurile olimpice și L. Dag- 
mar, campion mondial universi
tar.

Studenții maghiari au sosit cu 
renumitul cuplu Nagy situat pe 
locul III la Cortina d'Ampezzo.

Varșovienii vor admira pentru 
prima oară pe sportivii sovietici 
specialiști în acest sport-artă. 
Participă la concursuri campionul 
Uniunii Sovietice, Valentin Zaha- 
rev și campionii de patinaj cuplul 
Erazimova-KiseliOv I.

Apariția sportivilor australieni 
J. Masen și N. Bower a căror so
sire este așteptată din moment 
tn moment, va fi una dintre 
atracțiile principale ale Tor- 
war-ului. Acest cuplu este dețină
torul titlului de campion al Au
straliei și s-a clasat în acest an 
pe locul III la campionatul 
Angliei.

HOCHEIUL 
ÎNTOTDEAUNA PASIONANT
Acest lucru îl vor spune desi

gur de data aceasta varșovienii.

Intîlnlre cu delegația de femei sovietice
Luni după amiază, în întîmpi- 

narea zilei de 8 zMartie, a avut 
loc la Casa prieteniei romîno- 
sovietice ARLUS, întîlnirea prie
tenească dintre femei fruntașe ale 
vieții economice, sociale și cultu
rale din Capitală și femei sovie
tice, organizată de Consiliul Ge
neral ARLUS și Comitetul Femei
lor Democrate din R.P.R.

Au luat parte membrele dele
gației sovietice care ne vizitează 
țara cu prilejul Zilei Internatio
nale a Femeii: Ana Ghenadievna 
Tukanova, locțiitor al ministrului 
Culturii din R.S.F.S. Rusă, Liu
bov Timofeevna Kosmodemian-

Informații
Duminică, 4 martie, a.c. a pă

răsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Berlin delegația tineretului 
din Republica Populară Romînă 
care va participa la manifestările 
organizate cu ocazia celei de a 
10-a aniversări a Organizației 
„Tineretul Liber German“ (F.D.J.)

Delegația este condusă de tov. 
Petre Gheorghe, secretar al co
mitetului Central al U.T.M.

SPECTACOLELE DE AZI
CINEMATOGRAFE: VAGA- XAMEN DE MATURITATE : Ilie 

BONDUL SERIA Il-a și LA NOI Pihtilie; DOMNIȘOARA DE 
LA TOD1REȘTI : Patria, Bucu- SCUDERI : Grivița; LA REVE- 
rești, Elena Pavel, Vasile Roaită, DERE DOMNULE GROCK : Cul- 
Miorița, Moșilor, 1 Mai, T.-Vla- 
dimirescu; UN CICLU DE FIL
ME IN CINSTEA ZILEI FE
MEII : Magheru ; O NOAPTE PE 
MONT BLANC : Republica, Vol
ga ; FURTUNA ECHINOCȚIU
LUI : Filimon Sîrbu, V. Alecsan- 
dri, Infrăfirea între popoare, Lu
mina; O SCRISOARE PIER
DUTA : I. C. Frimu, Al. Popou, 
Popular, Gh. Coșbuc; O CĂLĂ
TORIE ÎN EPOCA PREISTORI
CA : Maxim Gorki, Timpuri Noi; 
STAR FARA VOIE: Central; 
MELODIA PIERDUTA : 8 Mar
tie; ELIXIRUL DRAGOSTEI; 
Carpafi, Arta: TATA, MAMA, 
BONA ȘI EU : 23 August; E-

LONDRA. — Agențiile de pre
să occidentale relatează că la 3 
martie ambasadorul Marii Brita
nii la - Paris a comun.cat primu
lui ministru francez Guy Moilet, 
că primul ministru eng.ez, A:i- 
thony Eden, dorește s„-l intîl- 
nească cit mai curind „pentru a 
discuta probleme internaționale". 
După cum relacează coresponden
tul din Londra al agenției France 
Presse, invitația primului ministru 
englez a fost formu-'ată in grabă 
chiar în dimineața zilei -de 3 fer 
bruarie. Se crede că întrevederea 
va avea loc miercuri sau joi.

PARIS. — Potrivit relatărilor 
presei din Zurich la 4 martie s-a 
încheiat în această localitate se
siunea Consiliului Internaționalei 
Sooialiste care a durat trei zile.

Zilnic, Torwarul este plin pînă la 
refuz de tineri și in special de 
copii.

Este de-a dreptul pasionant să 
asiști la antrenamentele premer
gătoare turneului de hochei. 0- 
glinda gheței este încercată pe 
rînd de hocheiștii cehoslovaci, so
vietici, romlni.

Principalele echipe sînt cele ale 
studenților sovietici și ceho
slovaci. Jucătorii lor sînt de clasă 
internațională. Surpriza spectato. 
rilor de pe Torwar a întrecut 
marginile atunci cînd pe gheață 
au apărut hocheiștii chinezi.

Da, da, la turneu participă șl 
echipa studenților chinezi. Zilnic 
dimineața și după amiaza ei se 
antrenează serios.

Hu-Cio-Fin, conducătorul dele
gației studenților chinezi, secretar 
locțiitor al Uniunii Studenților 
din China spunea :

„Hocheiul se joacă de puțini 
ani în R. P. Chineză. Acum el 
este practicat mai mult tn școli și 
facultăți. Dorim să răspîndim cît 
mai mult acest joc antrenant, di
namic. La Varșovia sperăm să că
pătăm o bună experiență. Este 
lucrul principal pe care-l urmă
rim".

Polonezii sînt aceia care i-au în
vățat hocheiul pe chinezi.

STUDENȚII LUMII 
SALUTA JOCURILE

La Comitetul de organizare a 
locurilor au sosit tn ultimele zile 
scrisori din Chiti, Danemarca, din 
Anglia și din Statele Unite ale 
Americii. Recent s-a primit o scri
soare a studenților universității 
din Chiti. Din scrisoarea primită 
de la Consiliul Studențesc al Uni- 
versității Dawidson din S.U.A. 
cităm : „...Transmitem urările 
noastre de succes jocurilor, pen
tru întărirea încrederii- și ă con
tactului intre studenții din lumea 
întreagă“.

NOUTĂȚI

La Zakopane și Varșovia sînt 
așteptate să sosească echipe stu
dențești din Cehoslovacia, Belgia, 
Bolivia, Islanda, Franța. La Zako. 
pane sosesc tn permanență sute 
de turiști din Polonia precum și 
din numeroase alte țări. Echipa 
de hochei a studenților romlni a 
susținut un antrenament de două 
reprize cu campioana Poloniei, 
echipa C.W.K.S. Jucătorii s-au 
comportat bine. Antrenorul lotului 
sovietic apreciază mult jocul ho- 
cheiștilor romtni.

In schimb majoritatea sportivi
lor de la Zakopane nu pot face 
antrenamente din cauza avalan
șelor de zăpadă.

skaia și Sofia Silvestrovna Ghi- 
lovskaia, redactor la revist^ „Fe
meia Sovietică".

Tov. Stela Enescu, președinta 
Comitetului Femeilor Democrate 
din R.P.R. a adresat cu acest pri
lej un salut călduros femeilor 
sovietice.

A. G. Tukanova a mulțumit în 
numele delegației de femei sovie
tice pentru călduroasa primire 
făcută și și-a manifestat bucuria 
că delegația femeilor sovietice va 
putea cunoaște îndeaproape mun
ca și viata femeilor și a întregur 
lui popor din țara noastră.

întîlnirea a decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Rectoratul Institutului Pedago
gic „Maxim Gorid" înștiințează pe 
studenții secției fără frecvență 
că sesiunea de primăvară are loc 
între 25 martie—1 aprilie crt.

Studenții se pot prezenta la e- 
xamene numai în cazul cînd au 
depus la disciplina respectivă 
toate lucrările de control.

tural; INTR-0 PRIMAVARA LA 
BUDAPESTA: Unirea; STELE 
PE ARIPI, PAGINI DIN LUPTA 
PARTIDULUI: C. David; FATA 
MEXICANA: Donca Simo; R1O 
ESCONDIDO : Al. Sahia ; FAN- 
FAN LA TULIPE: Flacăra; 
NEAMUL JURBINILOR : Mun
ca; JAN HUSS : Af. Eminescu ; 
S-AU CUNOSCUT INTR-0 TRĂ
SURĂ : 8 Mai; ALTURA : M 
Bălcescu; VAGABONDUL SERIA 
I-a: Victoria. Libertății; N-A 
DANSAT DECÎT O VARA : Ra- 
hova; SUBMARINUL 323 : Olga 
Banele; PE ARIPILE CINTU. 
LUI: Aurel Vlaicu
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