
Muncitorul vîrstnic 
prietenul ucenicului
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NIMENI n-a aflat ce l-a 
putut mîhni. In ziua a- 
ceea, pe maistrul sec

ției. Sarcinile planului lunar 
au fost îndeplinite cu două zi
le înainte, procentajul de re
buturi redus simțitor, In con
tul de economii au fost înscri
se noi succese și totuși mais
trul, căruia anii de slujbă ii 
dăruiseră din plin fire albe 
la tîmple, era supărat. Cauza 
o știa un singur om — uceni
cul de la freză. Și el încerca 
un sentiment neînțeles. Ii era 
rușine să-1 privească pe mais
tru în față și se temea ca toc
mai această stinghereală să nu 
dea de bănuit. In sufletul său 
se strecură, pe nesimțite, re
gretul. Ii părea rău că i-a răs
puns obraznic maistrului cînd 
acesta i-a criticat felul de lu
cru. Atunci nu s-a gîndit că 
tocmai critica îl ajută să pă
trundă mai curînd în tainele 
meseriei. Simți mai puternic 
regretul. La sfîrșitul zilei de 
practică, înainte de a părăsi 
secția, ucenicul i-a explicat 
maistrului că a greșit, asigu- 
rîndu-I că niciodată nu-și va 
mai face colectivul de rușine.

Recunoașterea sinceră, cin
stită, a greșelii l-a ridicat pe 
ucenic în ochii maistrului. Ho- 
tărît, așa trebuia să se întîm- 
ple, gîndi maistrul. Copiii a- 
ceștia, care mîine ne vor în
locui, sînt crescuți într-un spi
rit nou.

Respectul față de vîrstnici, 
muncitori și maiștri, oglindeș
te trăsăturile omului înaintat, 
frumusețea sa sufletească, gra
dul de maturitate Ia care a 
ajuns. El își are izvorul în 
conștiința fiecărui om și este 
dezvoltat prin educația pe care 
el o primește.

Muncitorii vîrstnici, maiștrii 
și tehnicienii cu o bogată ex
periență nu au avut la dispo
ziție în tinerețea lor școli și 
facultăți, cămine și cantine. 
Nu este secret faptul că foar
te mulți dintre ei au fost ne- 
voiți să prindă meseria în con
diții grele. In anii regimului 
democrat-popular, au găsit 
un cîmp larg de dezvoltare 
pentru talentul, priceperea, pu
terea lor de creație. Pe toate 
acestea le-au contopit și le-au 
pus în slujba vieții mereu mai 
bune. Astăzi ei sînt îndrumă
torii ucenicilor.

Cei mai mulți ucenici res
pectă în maiștri și muncitorii 
vîrstnici, cu îndelungată ex
periență, truda lor, dragostea 
față de muncă, interesul pen
tru a cunoaște cît mai mult, 
pentru a aplica tehnica nouă, 
înaintată, le apreciază succe
sele obținute, înțelegînd că 
ele sînt închinate creșterii bu
nei stări a poporului nostru 
muncitor. De la ei ucenicii în
vață arta de a produce mai 
mult, cu ajutorul lor își însu
șesc procedeele avansate de 
lucru, disciplina muncitoreas
că. Cu sprijinul acestora, uce
nicii învață să mînuiască ma
șinile moderne, de mare ran
dament din întreprinderile în 
care vor lucra după absolvirea 
școlii.

Cu dragoste își amintește 
Andrei Lupea, strungar la 
Șantierele navale Galați, de 
anii de scoală. Meseria cu toa
te tainele ei și-a însusit-o sub 
îndrumarea atentă, părinteas
că, * a strungarului vîrstnic 
Gheorghe Dărăbană. Datorită

sfaturilor sale, Lupea este as
tăzi fruntaș in producție. Nu 
degeaba se spune „muncito
rul vîrstnic este prietenul a- 
propiat al ucenicului."

Nu trebuie uitat nici o cli
pă că pentru toate condițiile 
de care se bucură astăzi ti
neretul, înaintașii noștri și-au 
vărsat sîngele, au luptat și au 
construit o viață nouă, feri
cită.

Se întîmplă din păcate ca 
unii ucenici să aibă o compor
tare nejustă, necivilizată față 
de maiștri și de muncitorii în 
vîrstă. Unii cred că fiind în 
ultimul an de școlarizare nu 
mai au nevoie de sfaturi. O 
asemenea atitudine nu poate 
decît să dăuneze muncii de 
pregătire a ucenicilor, împie- 
dieîndu-i să-și însușească ex
periența bogată a muncii. O 
asemenea atitudine micșorează 
prestigiul ucenicului în fața 
colectivului în care-și desfă
șoară activitatea practică, sca
de interesul muncitorilor pen
tru calificarea lui.

Din rîndul ucenicilor de azi, 
mîine vor trebui să se ridice 
fruntași în producție, inovatori 
și raționalizatori, oameni care 
să lupte activ pentru înfăp
tuirea sarcinilor partidului. De 
aceea acum, pe băncile școli
lor. în atelierele de instruc
taj, la locurile de muncă din 
întreprinderi, ucenicii trebuie 
să-și însușească sfaturile pri
mite, să le aplice fără nici un 
pic de rezervă.

Organele și organizațiile 
U.T.M. au datoria de a educa 
tineretul, de a-i cultiva și dez
volta trăsăturile unui om civi
lizat, dragostea față de popor, 
devotamentul față de cauza 
scumpă a oamenilor muncii, 
în primul rînd printr-o activi
tate susținută, desfășurată de 
la om la om. Numeroase or
ganizații de bază U.T.M., 
printre care cele din școlile 
profesionale de ucenici „Elec
tromagnetica“, „Semănătoa- 
rea“-București, „7 Noiembrie"- 
Sibiu. Școala profesională de 
ucenici auto-PIoești folosesc 
pentru educarea ucenicilor 
multiple mijloace de agitație, 
întîlniri cu muncitorii vîrst- 
nici, se preocupă de formarea 
unei opinii colective față de 
manifestările nejuste ale unor 
ucenici în problema respectu
lui față de muncitorii vîrstnici.

O gazetă de perete care să 
vorbească despre problema dis
ciplinei, a respectului, o an
chetă întreprinsă în jurul unui 
caz concret, o discuție colec
tivă cu tema „ce putem învăța 
de la muncitorii vîrstnici“, o 
serată literară Ia care să vor
bească un muncitor sau mais
tru vîrstnic sau în care să se 
discute caracterul tinerilor din 
cartea „Elevii școlii Suvorov", 
iată mijloace eficace pentru 
educație care stau la îndemî- 
na organizațiilor U.T.M. din 
școlile profesionale de ucenici.

Tineretul trebuie îndrumat 
și educat cu pricepere. Organi
zațiile U.T.M. nu pot trece cu 
vederea peste comportările ne
juste ale unor ucenici. Ele tre
buie să le seziseze. să le dis
cute, să-i ajute pe cei care au 
greșit pentru ca să înțeleagă 
că prestigiul școlii, al uzinei 
în care vor lucra trebuie res
pectat și înălțat tot mai sus.

„Ssînteia tineretului“

Proletari din toate fările

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Frunfașe în cinstea zilei de 8 martie

Maistru la 16 ani
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Cu noî realizări 
în muncă !
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Adunări festive consacrate Zilei femeii
Luni, numeroase femei din Ca

pitală au sărbătorit în cadrul 
unor adunări festive organizat», 
pe raioane, ziua de 8 Martie — 
Ziua Internațională a Femeii.

La adunarea festivă care a 
avut loc la Teatrul de Estradă 
au participat numeroase femei din 
raionul 1 Mai. Cu acest prilej tov. 
Maria Nagy, secretar al Comite
tului raional 1 Mai al P.M.R., a 
vorbit despre lupta femeilor din 
lumea întreagă pentru pace, 
drepturi și fericirea copiilor.

La sala Teatrului Național 
„I. L. Caragiale“ Sala Studio, 
tov. Filofteia Wagner, membru al 
Comitetului raional Stalin al 
P.M.R., a vorbit ta fața a sute de 
femei din raion despre ziua de 
8 Martie — sărbătoarea femeilor 
din întreaga lume, iar la aduna
rea festivă din raionul 23 August

în 
fe
de

a vorbit tov. Maria Foglu, șeful 
secției sanitare raionale.

Vorbitoarele au subliniat 
cuvîntul lor avîntul cu care 
meile din țara noastră, alături
întregul nostru popor muncitor, 
luptă pentru înflorirea patriei. 
De asemenea ele au arătat dreptu
rile de care se bucură astăzi, prin 
grija partidului și guvernului, fe
meile din R.P.R., participante 
active la viața politică, economică 
și culturală a țării.

★

Asemenea adunări au mai avut 
loc șl în numeroase alte locali
tăți din țară : Giurgiu, Oradea, 
Baia Mare etc. Cu același entu
ziasm s-a subliniat la aceste a- 
dunări faptul că sub soarele re
gimului nostru democrat popular 
femeile muncitoare contribuie din 
plin la înflorirea patriei.

★ ★

încă o șarjă de oțel 
peste plan

La mitingul ținut ieri în com
plexul C.F.R. „Grivița Roșie“ cu 
ocazia alegerilor de deputați în 
sfaturile populare, tinerii munci
tori de la secția oțelărie s-au an
gajat să elaboreze o șarjă de 
oțel peste plan.

La scurt timp după începerea 
lucrului, în cuptorul eilectric, oțe
lul se prefăcea tatr-o lavă in
candescentă.

Primtopitorul Bălan Ilie, îm
preună cu topitorul utemist Sto- 
lan Petru făceau prima probă a 
oțelului.

Miezuitorii Negară Constantin, 
Ghinea Victor Stancovici Con
stantin și Gheorghe Vasilica din 
brigada de tineret condusă de 
comunistul Nicolau Nicolae își 
pregătiseră din timp formele de 
pămînt pentru turnarea imediată 
a pieselor.

Macaraua uriașă se plimba 
acum pe deasupra halei oțelăriei, 
glisînd către cuptor. După un 
timp, oala nesățioasă înghițea din 
cuptor sute de kilograme de oțel 
topit.

Spre sfîrșitul schimbului, cînd 
șarja era terminată, comunistul 
Rădoi Dumitru, șeful secției oțe
lărie, felicită călduros pe membrii 
brigăzii de tineret care-și îndepli
niseră cu 
dînd 
plan.

s-a întîlnit cu
Tovarășul Dumitru Coliu 

alegători din orașul Oltenița

succes angajamentul, 
o nouă șarjă de ojel peste

Pentru o recoltă 
îmbelșugată

cele aproape 7000 de_întîl- 
cu 

pînă 
11 re-

La
niri ale candidaților F.D.P. 
alegătorii care au avut loc 
acum în satele din cuprinsul re
giunii Bacău, pe lîngă aprovizio
narea și gospodărirea satelor, 
țăranii muncitori au discutat și 
despre repararea uneltelor, în
cercarea puterii de germinație a 

culturilor 
dispuse în

semințelor, extinderea 
semănate în cuiburi 
pătrat și altele.

Pînă acum, țăranii 
din regiune 
peste 337.580 tone gunoi de 
grajd, iar în cele 1038 centre de 
germinație de la sate au fost fă
cute 24.851 probe la semințele 
ce vor fi însămînțate în primă
vara acestui an. Totodată, au 
fost condiționate peste 1650tone 
semințe de orz, ovăz și floarea- 
soarelui. De asemenea, în cen
trele de reparații sătești au fost 
efectuate în cinstea alegerilor, cu 
3 zile înainte de termen, repa
rațiile a 7.651 de pluguri cu trac
țiune animală, 382 de semănă
tori și altele.

muncitori 
au cărat la cîmp 

tone gunoi

Pămîntul gospodăriei co
lective „23 August“ 
din comuna Furceni, 

raionul Tecuci, este lucrat an 
de an cu tractoarele și ma
șinile S.M.T. Tecuci. Ajuto
rul pe care stațiunea îl acor
dă colectiviștilor nu se rezu
mă insă numai la executarea 
lucrărilor cu mijloace meca
nizate. Inginerii și tehnicienii 
de la S.M.T. împărtășesc co
lectiviștilor din cunoștințele 
lor și-i îndrumă în aplicarea 
regulilor agrotehnice înain
tate.

In fotografie: tinerii Gheor
ghe Ghițu, Marin Maxim și 
Maria Bejan tratează semin
țele necesare însămînțărilor 
de primăvară.
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Cetățenii din orașul Oltenița, 
s-au întîlnit cu tov. Dumitru Co- 
liu, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. preșe
dintele Comisiei Controlului de 
Stat, candidat al F.D.P. în cir
cumscripția electorală regională 
nr. 52 București.

La adunarea cetățenească, care 
a avut loc în sala cinematografu
lui comunal din Oltenița, au luat 
parte peste 1000 de cetățeni : 
muncitori și tehnicieni de la șan
tierele navale Oltenița, salariați 
ai altor întreprinderi, intelectuali, 
gospodine, tineri și pensionari.

Luînd cuvîntul, alegătorul Ion 
V. Cristea, directorul șantierelor 
navale Oltenița, a vorbit despre 
realizările obținute în ridicarea 
economică a orașului Oltenița, 
despre șantierele navale, princi
pala unitate industrială a orașu
lui.

A luat apoi cuvîntul alegăto
rul Nicolae Achim, de la fabrica 
de conserve Valea Roșie, care a 
arătat cum s-a dezvoltat această 
fabrică, și cum muncesc oamenii 
muncii din întreprindere pentru a 
da produse de calitate superioară. 
Profesoara M. Ticu, directoarea 
Școlii medii de 10 ani, a scos în 
evidență principalele realizări pe 
tărîm școlar, printre care se nu
mără și înființarea Școlii medii 
de 10 ani în care învață astăzi 
840 de elevi, amenajarea interna
tului, mărirea bibliotecii etc. Ea 
a propus să se mărească localul 
școlii medii pentru a se da posi-

bilitate să învețe unui număr tot 
mai mare de copii.

Alegătorul Gheorghe Chircu- 
lescu a vorbit despre avîntul 
transformării socialiste a agricul
turii în raionul Oltenița. Secto
rul agricol socialist din raion de
ține astăzi 33 la sută din supra
fața arabilă și este în continuă 
dezvoltare. In numele inginerilor 
și tehnicienilor agricoli din raio
nul Oltenița vorbitorul s-a anga
jat să lupte pentru continua creș
tere a producției agricole prin 
extinderea celor mai înaintate 
metode agrotehnice.

Au mai făcut propuneri prețioase 
medicul Lucian Popescu, munci
torul Gheorghe Ioniță, Constantin 
Enciu și mulți alții

A luat apoi cuvîntul tov. Du
mitru Coliu.

Vorbitorul a arătat că în ulti
mii ani sfaturile populare au ob
ținut succese de seamă care se 
vădesc în înflorirea pe care au 
luat-o satele și orașele țării.

In regiunea București satele și 
orașele au cunoscut o taflorire 
deosebită. Sfaturile populare — 
care realizează în cea mai mare 
măsură participarea oamenilor 
muncii la conducerea treburilor de 
stat și obștești — au fost în frun
tea acțiunilor gospodărești inițiate 
în acești ani. Producția globală a 
industriei locale din regiunea 
București, de pildă, a sporit de 
peste 2 ori față de 1950. S-a ex
tins rețeaua de apă, s-au electri
ficat 46 de sate, s-au pus în func-

țiune două noi uzine electrice, una 
la Roșiori de Vede și alta la Zim- 
nicea, iar peste puțină vreme se 
va da în funcțiune încă o uzină 
electrică la Călărași. Referindu-se 
la grija statului democrat-popular 
pentru oamenii muncii, vorbitorul 
a arătat printre altele că în raio
nul Oltenița funcționează astăzi 
18 spitale, policlinici și case de 
naștere deservite de numeroase 
cadre medicale, 40 de cămine 
culturale, 44 de biblioteci, 6 cine
matografe, 2 stații de radioam
plificare, cu peste 5000 de difu
zoare, 64 echipe culturale, precum 
și 41 școli elementare, o școală 
medie și multe școli profesionale.

In încheiere, tov. Dumitru Co
liu, a arătat că cel de al II-lea 
Congres al P.M.R. a pus în fața 
sfaturilor populare și a deputați- 
lor lor, sarcini mărețe privind 
dezvoltarea economiei și culturii, 
ridicarea și înfrumusețarea orașe
lor și satelor țării. Deputaților ce 
vor fi aleși la 11 martie le revine 
sarcina de a strînge în Jurul ac
țiunilor pe care le inițiază sfatu
rile populare, mase largi de cetă
țeni, de a stimula inițiativa crea
toare a oamenilor muncii, de a 
întări hotărîrea lor de a participa 
la conducerea treburilor de stat 
și obștești pentru înfăptuirea mă
rețului program de construire a 
socialismului elaborat de cel de 
al II-lea Congres al P.M.R.

Tovarășul Leontin Sălăjan 
s-a întîlnit cu alegători din orașul Constanța

Luni seara, în sala Teatrului Constanța, 
de Stat din Constanța, sute de 
cetățeni din circumscripția elec
torală regională nr. 10 s-au în
tîlnit cu tovarășul general colonel 
Leontin Sălăjan, membru supleant 
al Biroului Politic "" 
P.M.R. ministrul __ ,___ _
mate, candidat al F.D.P. în a- 
ceastă circumscripție.

Au venit la întîlnire construc
tori navali de la șantierul ,,Na- 

ceferiști de la Atelierele 
muncitori portuari, pes- 
flotila de larg, alți oa- 
muncii. Alegătorii con- 
au relevat realizările or- 
locale criticînd totodată

al C.C. al 
Forjelor Ar

vrom . 
„Palas“, 
cari din 
meni ai 
stănțeni 
ganelor
unele aspecte ale activității lor. 

învățătoarea Sahac Araxi a 
vorbit cu emoție despre bucuria 
pe care o trăiește astăzi cînd 
poate preda în scoală lecții în
limba turcă și tătară. Aceasta 
este o mărturie grăitoare a mari
lor drepturi și libertăți de care se 
bucură minoritățile naționale în 
R.P.R. Ea a semnalat faptul că 
în cartierul Coiciu, aprovizionarea 
se face tacă greoi, în special pe 
timp rău.

Tov. Tiberiu Superceanu, di
rectorul întreprinderii comunale 
Constanța, a criticat nepăsarea 
unor întreprinderi și cetățeni care 
nu păstrează curățenia orașului.

Muncitorul Ion Nădrag a arătat 
că o importantă înfăptuire a re
gimului de democrație populară 
o constituie termocentrala Ovi- 
diu II din apropierea orașului

El-a 
țeaua electrică să 
toate blocurile noi

A luat apoi cuvîntul tov. gene
ral co'.onel Leontin Sălăjan.

Participarea în număr mare la 
discuțiile pe teme gospodărești, a 
spus vorbitorul, mulțimea propu
nerilor, arată creșterea conștiin
ței politice a oamenilor muncii, 
o întărire a sentimentului de res
ponsabilitate pentru soarta orașu. 
lui. sentiment care animă pe toți 
constănțenii. Vorbind despre suc
cesele dobîndite în domeniul dez
voltării multilaterale a regiunii, 
vorbitorul a subliniat apoi că în 
ultimii ani în regiunea Constanța 
s-au construit 6 întreprinderi de 
interes republican, 50 de unități 
ale industriei locale, 10.000 de 
oameni ai muncii au fost califi
cați în diferite profesii. S-au 
produs ta regiune cu 203 la sută 
mai multe materiale de construc
ție decît în anul 1950, iar cantita
tea de energie electrică produsă 
a crescut în aceeași perioadă de 
aproape 6 ori. Portul Constanta, 
loc de trudă silnică pentru ao- 
cherii de altădată, capătă tot mai 
mult înfățișarea unui port modern. 
Gradul de mecanizare a lucrărilor 
portuare a crescut: mare parte 
din muncile de încărcare-descăr- 
care se fac cu mașini perfecțio
nate.

Avîntul transformării 
a agriculturii, mîndria regiunii 
Constanța, a dus la formarea a 
302 gospodării colective și 180 ie

propus ca 
fie extinsă la 
de locuințe.

re-

socialiste

întovărășiri, ceea ce, fără secto
rul socialist de stat reprezintă 47 
la sută din totalul suprafeței cul- 
tivabile a regiunii. Nivelul de trai 
al oamenilor muncii a crescut și 
el. Volumul mărfurilor desfăcute 
prin comerțul socialist atinge ci
fra de 1 miliard lei. Pentru a asi
gura creșterea continuă a nivelu
lui cultural al oamenilor muncii, 
pentru definitiva lichidare a anal
fabetismului. s-au construit 22 de 
școli. Pentru minoritățile națio
nale s-au creat în orașele și satele 
regiunii școli ta care 6.200 de 
elevi învață în limbile turcă, tă
tară, armeană, greacă, rusă, 
ucraineană.

Noi construim — a spus în în
cheiere tovarășul general colonel 
Leontin Sălăjan — dar trebuie să 
ne g ndim la viitorul acestor con
strucții. Ceea ce construim nu 
mai trebuie să fie distrus de un 
nou război. De aici decurge sar
cina de a desfășura larg lupta 
pentru pace. Cel de al II-lea Con
gres al P.M.R. a trasat în acest 
sens sarcini concrete. Congresul 
al XX-lea al P.C.U.S. a înarmat 
pe oamenii muncii cu teze 
importanță covîrșitoare în 
blemele păcii și războiului, 
raport de forțe ivit în lume
cele două sisteme sociale duce la 
concluzia că lagărul socialismu
lui poate păși cu încredere la în
trecerea pașnică cu sistemul ca
pitalist.

de o 
pro- 

Noul 
între

Tovarășul Ștefan Voitec
s-a întîlnit cu alegători din regiunea Craiova

Alegătorii din circumscripția 
electorală regională nr. 58 Cra
iova s-au întîlnit cu candidatul 
lor, tov. Ștefan Voitec, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., ministrul Comer
țului Interior.

La adunarea cetățenească care 
a avut loc la Corabia au luat 
parte peste 500 de alegători. 
Mulți dintre cei care au luat cu- 
v ntul au înfățișat transformările 
petrecute în regiunea Craiova și 
au vorbit despre orașul Corabia 
în trecut și astăzi, despre unele 
probleme gospodărești ale regiu
nii și orașului lor.

Numeroși alegători au făcut la 
adunare propuneri prețioase care 
vor sta la baza viitoarelor acțiuni 
gospodărești ale sfaturilor popu
lare. Alegătorul Al. Petrescu, di
rectorul S.M.T.-ului ’ Corabia, a 
arătat că mecanizatorii acestui 
S.MT. sînt hotărîți ca în cinstea 
alegerilor să termine pînă ia 10 
martie repararea tractoarelor și 
mașinilor agricole necesare cam
paniei agricole de primăvară. Ale
gătorul Dg,mitru Velea. de la coo
perativa „înfrățirea“ a propus să 
se pietruiască străzile V. I. Le
nta și Constantin Brîncoveanu și 
să se construiască din resurse lo
cale două podețe. Președintele 
întovărășirii agricole „Drum 
Nou” din Corabia, Constantin 
Colceag a vorbit despre hotărîrea 
țăranilor întovărășiți de a semă
na 30 ha. cu porumb în cuiburi 
așezate în pătrat și de a valori-

fica surplusul lor de produse prin 
cooperativă. Au mai luat cuvîntul 
Ion Checheanu, secretarul URCC 
Corabia, care a semnalat unele 
deficiențe în aprovizionarea coope
rativelor din raionul Corabia, în
vățătoarea Maria Firănescu și 
alți alegători.

In cuvîntul său, tov. Ștefan 
Voitec a mulțumit alegătorilor 
din circumscripția cL-i—II .... 
58 Craiova pentru încrederea ce 
i-au acordat-o propunîndu-1 pen
tru a doua oară candidat al 
Frontului Democrației Populare. 
Vorbitorul a trecut apoi in re
vistă succesele obținute în ulti
mii ani în construcția economică 
și culturală a regiunii Craiova. 
Bogata Oltenie înflorește de la 
an la an — a spus vorbitorul, 
orașul Craiova — altădată reșe
dința celor mai mari moșieri ai 
țării — se transformă intr-un pu
ternic centru economic. Aici s-au 
ridicat în anii puterii populare în
treprinderi noi ca „Electroputere‘,‘ 
„7 Noiembrie“, importante uni
tăți ale industriei noastre socia
liste.

Bogății care altă dată erau lă
sate fără întrebuințare, au fost 
scoase la iveală și puse în slujba 
omului: regiunea Craiova devine 
un important bazin petrolifer al 
țării, s-au descoperit, și au fost 
date în exploatare noi cariere de 
materiale de construcție, s-au 
construit noi fabrici de cărămidă 
la Băilești, Calafat, Tg. Jiu, etc.

se valorifică cărbunele inferior de 
la Cătunele și Cotoroaia etc.

In regiunea Craiova, una 
marile regiuni producătoare de 
cereale ale țării, au avut loc în
semnate transformări în viața sa
telor. Numai în cursul primului 
cincinal, în regiune au fost în
ființate peste 1.050 de gospodării 
colective și întovărășiri agricole, 

electorală nr.’ Directivele Congresului pun în 
fața oamenilor muncii de pe o- 
goarele regiunii sarcina ca în 
anul 1960 prin aplicarea în mod 
diferențiat a metodelor agroteh
nice și dezvoltarea sectorului so
cialist din agricultură, să producă 
12,4 la sută din cantitatea totală 
de cereale a țării. Orașele și sa
tele regiunii devin mai frumoase, 
mai bogate. Au fost construite 
sute de locuințe pentru muncitori, 
iar aspectul cartierelor s-a schim
bat mult prin lucrările de pavare 
a străzilor, prin extinderea rețe-' 
lei electrice, prin amenajarea de 
parcuri și grădini.

In sate și comune au fost con
struite în anii primului cincinal 
99 de școli, 77 cămine culturale, 
mai mult de 60 de comune au fost 
electrificate și tot atîtea au fost 
radioficate, iar în alte 64 comune 
se găsesc săli de cinematograf.

In încheiere, tov. Ștefan Voitec 
și-a exprimat hotărîrea de a spri
jini înfăptuirea propunerilor fă
cute de alegători, propuneri prin 
care masele de oameni ai muncii 
participă concret la conducerea 
treburilor de stat și obștești.

din

8

7 luni a rămas steagul la 
ea. Strădaniile altora de a 1-1 
lua au fost zadarnice.

Dorința de a ajuta pe cei 
noi veniți în fabrică a rămas 
o lege pentru Tudor Geor
geta. Și iată că două fete au 
fost înlocuite din brigadă cu 
alte două fete noi: Vintea An- 
ghelina și Sava Elena.

E drept că drapelul s-a dus. 
Georgeta Tudor nu mai are 
însă 16 ani, și nu mai e des- 

________ _ ... ______ curajată. Știe să studieze oa- 
DeSnuTglumă. Pe o parte menii și mașinile. Din Anghe- 
de ring funcționează 190 de lina Vintea, fata aceia înaltă 
fuse și 190 de fire. Cum să te și zburdalnică, a făcut o har- 
descurci în toate astea ?

Cînd firele începură să se 
rupă, unul cîte unul, se des
curajă de tot. Nu știa unde 
să fugă mai întîi. Să curețe 
trenul de laminaj, să prindă 
firul sau să schimbe mosoare- 
le de pe rastelele unde se ter
minase tortul ?

Fusese printre elevele frun
tașe la învățătură. Dar acum... 
aici...

O mînă i se opri pe umăr 
și un om cu vocea groasă o 
întrebă:

— Ce ai, fetițo ? Ce este cu 
tine ?

Tovarășul Ovidiu Teodores
cu îi spuse că e utemistă 
și n-are voie să se descurajeze 
așa ușor.

La două săptămîni de la a- 
ceastă întîmplare, utemistă 
Georgeta Tudor lucra mult 
mai bine.

In curînd a devenit maistru.
Primul maistru în etate 
ani din fabrică. 10 
printre care Zamfira 
Aurelia Costea, Silvia 
banu și altele au început să 
se califice sub îndrumarea sa.

Dar timpul s-a scurs pe ne
simțite. La începutul anului 
1954, utemistă noastră a cerut 
organizației de secție U.T.M. 
și comitetului de întreprindere 
să o ajute la formarea unei 
brigăzi de tineret. Dorința i 
s-a îndeplinit.

A primit în brigadă și tinere 
care întîmpinau greutăți la 
calificare. Le-a ajutat din toa
te puterile. Un an mai tîrziu 
a primit pentru succese deose
bite steagul de brigadă frun
tașă pe cele trei schimburi ale 
fabricii.

Puțintică la trup, blondă 
și stîngace, Georgeta 
Tudor, absolventă a 

Școliii profesionale de textile, 
pășea pentru prima dată pe 
porțile filaturii și țesătoriei 
„Dacia“ din Capitală.

I s-a dat în grijă o parte 
de ring. Cît a stat lîngă ea 
comunistul inginer Teodorescu 
Ovidiu, treaba părea a merge 
„pe roate“. După plecarea lui, 
fata se simți însă dintr-odată 
răspunzătoare de tot lucrul.

de 16 
tinere 
Popa,

Cio-

nică filatoare care lucrează 
la trei părți de ring. Din E- 
lena Sava, fata mărunțică, su- 
părăcioasă, dar și hazlie a 
crescut de asemenea o munci
toare cu care se mîndrește. Și 
ea lucrează la două părți de 
ring iar firele sînt de o cali
tate superioară.

Din cînd în cînd, inginerul 
Teodorescu o privește și se 
întreabă ce năzuinți o mai 
frămtată pe Georgeta.

In ultima vreme a ajutat-o 
să aplice pe lîngă metoda 
marșrut și metoda Covaliov 
de generalizarea celor mai 
bune procedee de lucru. Chipul 
ei s-a luminat. A exclamat 
bucuroasă:

— Ei. tovarășe inginer, 
vezi, asta îmi trebuia.

Azi Georgeta coordoneazS 
11 mașini. Depășirile de plan 
lunare la alte brigăzi sînt 
în medie de 5-10 la sută. La 
brigada sa au ajuns la 14-18 
la sută.

Productivitatea muncii a 
crescut în ultima perioadă cu 
5 la sută, iar calitatea firelor 
este excepțională.

De doi ani portretul Geor- 
getei Tudor se află la panoul 
de onoare. Din cînd în cînd 
e dat jos și schimbat cu altul 
mai recent. Ea este mîndria 
fabricii.

Zilele trecute cei de la sindi
cat discutau preocupați:

— Luna asta trebuie să pre
dăm drapelul din nou Geor- 
getei. Iar a ajuns brigada 
sa cea mai bună pe filatură 
și țesătorie.

ION TEOHARIDE
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Crește sectorul socialist în agricultura
VEȘTI DIN REGIUNEA IAȘI

Apropiatele alegeri de depu
tati tn sfaturile populare stnt in- 
ttmpinate de oamenii muncii din 
orașele și satele regiunii lași cu 
noi acțiuni menite să contribuie 
la construirea socialismului in 
patria noastră.

Țăranii muncitori au pornit in 
ultimul timp cu un nou avlnt 
spre formele socialiste de lucrare 
a pămintului, unindu-se tn gospo. 
dării colective și întovărășiri 
agricole. Iată citeva rezultate :

ZK

In comuna Murgeni, 27 fami
lii de țărani muncitori au 
făcut cereri de înscriere în 

întovărășire. O contribuție la 
înjghebarea acestei întovărășiri 
au adus și agitatorii Dumitru Mo- 
canu și Dumitru Iftenie care au 
mers din casă ta casă, desfășu- 
rînd o fructuoasă muncă de 
lămurire. Zilele trecute a avut loc 
adunarea generală de constituire 
a întovărășirii. Noii întovărășiți 
și-au pregătit atelajele și au se
lecționat o parte din sămînța ne
cesară însămînțării celor 55 hec
tare pe care le vor lucra în co
mun.

Odată cu înființarea de noi 
întovărășiri, crește numă
rul membrilor celor exis

tente. în anul 1955 se înființase o 
întovărășire în satul Dagîța, ra
ionul Negrești. Acum cîteva zile 
s-au țiiscutat cererile de primire 
a noi membri, printre care se 
numără și Gheorghe Darnian. Se-

vastia Suciu, Gheorghe Grădina
ra, Aglaia Mărăcine și alții. înto
vărășirea din comuna Băsești, în 
toamna anului 1952, la înființare, 
număra 10 familii care lucrau în 
comun 16 hectare. Acum numără 
86 familii ș.i suprafața s-a mărit 
la 196 hectare. Numai zilele tre
cute s-au primit 14 cereri de în
scriere.

S-a mărit și numărul comite
telor de inițiativă pentru 
formarea de noi întovără

șiri. In satul Cristești, raionul Tg. 
Frumos, comitetul de inițiativă a 
obținut un rezultat frumos : 10
cereri de înscriere. Comitetele de 
inițiativă din satele Cîrja de sus 
și Cîrja de jos, raionul Murgeni, 
au avut o activitate mai rodnică: 
30 de cereri.

Succesele obținute datorită 
muncii în comun au des
chis întovărășiților din co

muna Moțea, raionul Pașcani, 
perspective mai largi. Zilele tre
cute ei au trecut la o formă su
perioară de cooperare în produc- 
ția^agricolă — gospodăria colec
tivă. La sărbătoarea lor au par
ticipat mulți colectiviști din comu. 
nele vecine care au adus gazdelor 
daruri folositoare foarte necesare 
unui început de viață nouă.

GH. ANGELESCU 
corespondentul „Setatei! 

tineretului“
pentru regiunea Iași

Vicepreședintele Indiei 
va vizita R. P. R.

La 23 februarie a. c., M. Magheru, ministrul R.P.R. Ia Ncw- 
Delhi, a trimis vicepreședintelui Indiei, dr. S. Radhakrishnan, in
vitația guvernului romîn de a vizita R.P.R.

Invitația a fost acceptată, vicepreședintele Indiei, dr. S. Rad
hakrishnan, urmînd să sosească în țară la finele lunii iunie a.c.



■h O DISCUȚIE ‘
se convo- 
Șl totuși, 
U.T.M. —

ta ziua aceea nu 
case nici o ședință, 
la sediul comitetului 
o cameră mare, luminoasă, cu 
o masă lungă, un birou și cî- 
teva scaune — era forfotă 
mare. Veneau unii, plecau 
alții.

Tovarășul Farcaș, secretarul 
comitetului U.T.M., ascultă pe 
rînd părerea fiecărui tînăr.

— Nu vă ajută maistrul ? 
Bine, o să lămurim problema. 
Și își notă „problema“ în car
nețel.

Foarte nerăbdători erau trei 
tineri — doi băieți și o fată— 
de la țesătorie.

— I-am înscris pe toți, apu
că să spună, în sfîrșit, Dăscă- 
lescu Maria și puse o listă pe 
biroul secretarului.

— Ciobotea Ioana. 
Ion... Luca Filofteia. 
glas tare 
nume din

— Sînt tineri buni, dar ați 
stat cu ei 
va să rămînă baltă toată 
treaba ?

— Chiar ei s-au oferit.
— Atunci la treabă. Cîteva 

cîntece, dansuri, poezii ; pen
tru început ajunge.

— N-avem încă instructor 
de dans — interveni Florea 
Dănălache. Dar o s-o rugăm 
pe Olimpia Stănciulescu să ne 
învețe.

Secretarul zîmbi. „Așa, des- 
curcați-vă singuri“. Apoi își 
aduse aminte, pe semne, de 
ceva pentru că începu să cau
te pe masă, să cotrobăiască 
prin sertare...

— Am primit o piesă; e 
scurtă... într-un singur act.

Secretarul 
listă.

Tudor 
citi cu 
primele

de vorbă, nu cum-

Dar nu șttu eu! să l-o dan. Ui
te, am găstt-o. E vorba de ale
gerile de altădată, de pe vre
mea burgheziei...
— „Jos Tudorache, sus Tu- 
dorache 1“ — citi fata. Nu e 
vorba de tine ? se adresă în 
glumă celui de-al treilea tî
năr.

— Nici nu știu despre ce e 
vorba, răspunse încurcat Tu
dorache.

Piesa trecu din mînă în mi
nă. Fata observă, nu fără mîh- 
nire că are doar roluri bărbă
tești. In schimb Dănălache se 
văzu deodată artist.

— Eu voi fuca rolul comi
sarului de poliție — se grăbi 
el să anunțe.

— Tu nu ești bun pentru 
rolul ăsta — interveni Maria. 
Ești o fire prea blindă ; ce, nu 
știi cum erau comisarii de 
poliție ?...

★
Am rămas singur cu tovară

șul Farcaș. Tinerii au părăsit 
sediul și se pare că au rămas 
mulțumiți. Dar mai mulțumit 
decît toți era secretarul.

Asistasem la discuție, totul 
părea clar; doar într-o privin
ță eram totuși nedumerit. îmi 
povestise un prieten, la comi
tetul regional, că a participat 
cu o săptămînă în urmă la 
„Joia tineretului", tocmai la 
această fabrică, la textila ,.11 
Iunie“-Găvana. Și poftim, 
aici abia se organizează echipa 
artistică I

— E o poveste întreagă — 
începu secretarul, după ce 
află nedumerirea mea. La în
ceput n-am înțeles de ce, dar

o clipă, apoi

fiecare săp- 
Dar noi lu-

or! de dte ori organizam re
uniuni tovărășești — le anun
țam șl prin afișe — nu veneau 
mai mult de zece-doisprezece 
tineri. Ceilalți preferau să se 
distreze în oraș, la Pitești. In- 
tr-o zi am convocat o adunare. 
Am chemat și un acordeonist, 
un băiat de la noi din fabrică. 
Le-am spus atunci pe șleau, 
fără ocolișuri, că n-am de 
gîrid să țin nici o ședință, dar 
doresc să știu cine vrea să 
danseze. Amatori s-au găsit 
mulți. Și am pornit, băieți și 
fete, în frunte cu acordeonistul 
nostru, spre sala de festivități.

Secretarul tăcu 
urmă:
— Acum vor în 
tămînă reuniune,
crăm în trei schimburi, în ro
tație, și nu era așa simplu. 
Ne-am sfătuit, ne-au sfătuit și 
alții și am hotărît așa : fiecare 
organizație de schimb să-și 
facă brigadă artistică.

Am reușit în două schim
buri ; și acum se mai discută 
în fabrică despre reuniunea 
din joia trecută. Numai schim
bul al treilea nu s-a mișcat. 
Ne-am ocupat prea puțin de 
schimbul ăsta deși sînt 
tineri minunați. Ai văzut fata 
asta, pe Dăscălescu. E respon
sabilă de brigadă. Luni de-a 
rîndul secția Xll-a nu și-a în
deplinit planul de producție, 
iar acum de cînd am creat bri
gada de tineret nu rămîne în 
nici o lună sub plan. De ce 
n-am reuși și cu brigada ar
tistică ? Vino joi și ai 
vezi,

ȘT. NECANIȚCHI

Văicăreli
tn loc de muncă concretă

Prietenî ai cărții 
agrotehnice

Biblioteca sătească din comuna 
Lespezi, raionul Pașcani, cuprin
de aproape 4.000 de cărți. Aici se 
duce o activitate bogată, biblio
teca fiind vizitată de mulți ță
rani muncitori. Numai numărul 
cititorilor activi trece de 300; cea 
mai mare parte dintre ei sînt ti
neri.

Pe lîngă cărțile de literatură, 
tinerii țărani muncitori din co
mună îndrăgesc mult și cărțile 
agrotehnice. Numai de la începu
tul anului și pînă de curtad, ti
nerii țărani muncitori — ca An
ton Păvălușcă, Pavel Filimon, Au
rica Proca, Adela Apetrei și alții 
— au citit peste 130 cărți ș 
șuri agrotehnice. Broșurile', 
garul și întrebuințarea lui“, 
mănatul în cuiburi așezate ta pă
trat sporește recolta de porumb“, 
„Cultura cînepii“ și altele au tre
cut prin mîinile multor tineri ță
rani muncitori din comună. Din 
cărțile și broșurile agrotehnice ci
tite, ei au învățat că numai mun
cind pămîntul după metode agro
tehnice înaintate, folosind larg și 
gunoiul de grajd pot obține re
colte sporite la hectar.

Cunoștințele desprinse din bro
șuri, ei le pun de îndată în prac
tică. Dovadă sînt faptele. Tinerii 
țărani muncitori Pavel Filimon, 
Aurica Proca, Anton Păvălușcă 
și mulți alții au dus cantități în
semnate de gunoi de grajd pe o- 
goare și. totodată, au hotăr't să 
respecte cu strictețe timpul optim 
la însămînțarea culturilor de pri; 
măvară, iar porumbul, cartofii și 
alte culturi să le însămînțeze în 
cuiburi așezate în pătrat.

Corespondent 
PETRU PEPELEA

trae-
Craio 

va, deservește raioanele Filiași și 
Amaradia. Aceasta înseamnă că 
îndeplinirea planului de produc
ție anual al stațiunii nu mai poa
te fi o „problemă“. S.M.T. Filiași 
ar putea ușor încheia multe con
tracte pentru executarea unor lu
crări agricole complexe care să 
asigure destul teren stațiunii. A- 
ceasta este de altfel una din sar
cinile de mare importanță pentru 
fiecare S.M.T.

Or, lucrurile la S.M.T. Filiași 
stau cu totul altfel. Pînă la sfîr
șitul lunii februarie, stațiunea a 
încheiat un număr mic de con
tracte. Tovarășul inginer agronom 
Gheorghe Copaciu și agronomul 
de sector Gheorghe Cușcu, care 
răspund de contractări, nu fac 
altceva decît să se plîngă că 
n-au teren de lucrat, susținînd că 
ei au făcut tot ce-a fost cu pu
tință în această privință. Cine 
le-ar putea da crezare cînd, spre 
exemplu, numai în raionul Fi
liași, în afară de gospodăriile co
lective, mai există un număr de 
54 întovărășiri agricole pe care 
S.M.T.-ul le-a uitat, de vreme ce 
n-a încheiat nici un contract cu 
vreuna din ele. Faptul că așteap
tă în birou cereri pentru contrac
tări este dovada cea mai grăitoare 
că atît tovarășul inginer agronom 
Gheorghe Copaciu cît și agrono
mul de sector Gheorghe Cușcu au 
un simț de răspundere scăzut față 
de îndatoririle firești, ce Ie revin 
din înseși funcțiile pe care le 
dețin.

Nu poate fi valabilă nici văică
reala conducerii S.M.T.-ului care 
susține că stațiunea nu are cadre 
suficiente ca să ducă o astfel de 
activitate. Dar conducerea S.M.T.- 
ului nu și-a îndreptat privirea nici 
către organizația de bază U.T.M., 
care ar fi putut să dea un ajutor 
prețios la contractări. Oare ti
nerii tractoriști, membri ai orga
nizației de bază U.T.M., nu sînt

Stafiunea de mașini șl 
toare Filiași din regiunea

și ei interesați să aibă asigurat 
teren pentru lucrările agricole țiln 
acest an ? Desigur că da I Sînt 
mulți tractoriști în stațiune eare 
în prezent nu iau parte activă la 
reparațiile mașinilor și tractoa
relor, deoarece reparațiile sînt pe 
sfîrșite. Conducerea S.M.T.-ului a 
uitat să colaboreze cu comitetul 
organizației de bază U.T.M. și să 
antreneze un număr mare de ute
miști în munca contractărilor. 
Este destul de gravă atitudinea 
de subapreciere manifestată de 
forurile de răspundere ale sta
țiunii care susțlh că tinerii stat 
nepricepuți în asemenea treburi. 
Aceasta a făcut ca și organizația 
de bază U.T.M., al cărei secretar 
este tovarășul Tache Toană, să 
nu-și folosească toate forțele în 
muncă. Convingerea comitetului 
organizației de bază U.T.M., că 
conducerea S.M.T.-ului a.re drep
tate nu trebuie considerată decît 
ca o fugă rușinoasă în fața sarci
nilor ce revin utemiștilor de a con
tribui la îndeplinirea planului de 
producție al stațiunii. In această 
privință, comitetul raional U.T.M. 
trebuie să se îngrijească ca viața 
organizației de bază U.T.M. din 
stațiune să nu fie ruptă de pro
ducție, ci, ca în centrul activi
tății tinerilor mecanizatori să stea 
permanent lupta pentru sporirea 
producției la hectar, pentru trans
formarea socialistă a agriculturii.

Puțin timp a mai rămas pînă 
ce mecanizatorii vor porni cu 
tractoarele și mașinile să execute 
primele lucrări agricole de pri
măvară. Dar pentru ca și meca
nizatorii de la S.M.T. Filiași să 
poată folosi cu acest prilej în
treaga capacitate de lucru a ma
șinilor și tractoarelor, asigurînd 
astfel tadeplinirea planului de 
producție anual al stațiunii,. se 
cuvine ca cei în dțept să ia toate 
măsurile necesare, cît mai urgent 
posibil, pentru ca stațiunea să în
cheie cît mai multe contracte.

G. IONESCU

ARTIȘTII DE MilNE

In sala de balet a Casei de cultură a C.C.S. 
Sinaia se întîlnește de multe ori pe săptă- 
mînă profesoara de balet Bucur Oana cu 
cei 30 de copii care se inițiază în această 
minunată artă. Cei 30 de copii care învață

baletul la Casa de cultură a C.C.S. Sinaia 
sînt împărțiți în două grupe: avansați și 
începători. Am ndouă grupele se bucură de 
aceeași atenție din partea profesoarei lor 
pentru însușirea unei înalte măiestrii.

In clișeu : Un aspect din timpul unei ore.

in cinstea zilei de 8 Martie

terea specifică a motorului,

tru o calific
tot mai înaltă

Coljul șfiinfel și tehnicii

motor cu ardere internă 
greutate de... 18 grame

Nu trebuie să ne închipuim că
un motor Diesel este neapărat 
de calibrul celui ce echipează de 
exemplu autobusele „Skoda". Mo
toarele aeromodelelor sînt și ele 
motoare cu aprindere prin com
presie și aceasta nu din cauza 
vreunui capriciu al constructori
lor, ci pentru că un sistem de a- 
prindere electrică ar mări prea 
mult dimensiunile și greutatea 
motorului, creînd și o sursă de 
deranjamente în funcționare. Bi
neînțeles că motorul este lipsit și 
de supape, funcționtad ta doi 
timpi, fapt care mărește și el pu-

terea specifică a motorului, rea- 
lizîndu-se o expansiune a gazului 
la fiecare rotație a arborelui co
tit, în loc de una la două rotații în 
cazul motoarelor cu .supape. A- 
ceste motoare lucrează la turații 
mult mai ridicate decît motoa
rele obișnuite realizînd astfel o 
putere mai mare în raport cu di
mensiunile și greutatea lor Prin
tre aceste motoare pitice, cel mai 
mic este motorul constructorului 
sovietic A. F. Kuznețov. El cîn- 
tărește 18 g. și are o turație de 
8500 ture pe minut, iar rezerva 
de combustibil îi permite să func
ționeze 4 minute și jumătate.

Veșminte de primăvară

Strunjirea pistoanelor pretinde o stăpînire temeinică a me
seriei. Tînărul strungar Gh. Badica, fruntaș in producție 
la I.M.U. Medgidia, lucrînd la această operație depășește zil
nic norma între 160—180 la sută.

In fotografie: tînărul strungar demonstrează practic uce
nicului Bezleaga Constantin cum se face strunjirea pistoanelor 
de autoturisme. (Foto: GH. CIOROBEA)

Pretenții justificate
. Cine a spus că femeile sînt 

pretențioase n-a greșit. Le întîl- 
nești în magazine încercînd, în 
fața oglinzii, un pardesiu sau un 
pantof. Peste puțin timp aleg cu 
migală o fustă sau o bluză. Bine
înțeles că produsele pe care le 
vor cumpăna ele, trebuie să fie 
cît mai elegante, mai cu gust.

Femei pretențioase nu sînt nu
mai cele oare cumpără. Marea 
majoritate a muncitoarelor din 
întreprinderile industriei ușoare 
dovedesc o exigență sporită față 
de calitatea sortimentelor execu
tate.

Ca în fiecare an, colectivul în
treprinderii „Bela Brainer“ din 
Capitală cinstește tradiționala zi 
de 8 AAartie cu lansarea de noi 
modele și sortimente. Angaja
mentul luat cu puțin timp în ur
mă a fost în mare parte realizat 
încă de la data de 28 februarie. 
In magazine femeile vor găsi, 
fără prea multă greutate, nu
meroase și diverse tricotaje.

Să pătrundem pentru cîteva 
minute în laboratorul întreprin
derii. In față se află unul din 
noile modele lansate cu prilejul 
acestei sărbători. Este un scam- 
polo simplu cu mînecă scurtă. Ma
terialul este confecționat cu dungi 
colorate, armonios îmbinate. A- 
cum cîteva zile s-au împlinit 
două săptămîni de cînd a fost 
livrat un lot de 1.000 bucăți, de- 
pășindu-se astfel angajamentul 
cu 250 produse.

Darul făcut femeilor de ziua lor 
constă și într-un sortiment nou— 
bluză dc lînă pură, croială kimo- 
no, lucrată în două modele și în 
diverse culori.

Nu numai tovarășii Iacob 
Stepkovski, șeful laboratorului, 
și Dumitru Sobolevski, șeful sec
torului rundsthul, au dovedit spi
rit de inițiativă în crearea noi
lor modele. Alături de contextu-

Cele
Pietonilor care au 

calea

mai noi modele
trecut pe 

Victoriei și s-au oprit în 
fața magazinului de încălțăminte 
al Ministerului Industriei Ușoare, 
nu li se va părea nimic curios 
din cele ce voi istorisi aici. Și ei, 
ca și mine, au citit interesante^ 
cifre de pe panourile expuse ală
turi de cele mai noi modele de 
pantofi fabricate la uzinele de 
încălțăminte „Ianoș Herbak“ din 
Cluj. Au rămas desigur impresio
nați de cifra care arată că în 

realizat acumulări 
valoare de 

alt panou îți 
spre viitor, la 
cincinal, cînd 
cu 45 la sută

nați de cifra 
anul 1955 s-au 
suplimentare 
8.000.000 lei. 
poartă gîndurile 
sfîrșitul acestui 
uzina va produce 
mai multă încălțăminte decît în' 
anul 1955.

In această uzină cu produse 
apreciate pentru eleganța și du
rabilitatea lor, lucrează mulți ti
neri entuziaști. Despre ei s-a scris 
de nenumărate ori în gazeta de 

stația de

în 
Un

perete, s-a vorbit la

radioamplificare. Rusu ■ Ana, o 
muncitoare destoinică a devenit 
cunoscută acum și de cetățenii 
Capitalei, deși ea lucrează la sute 
de kilometri depărtare. Fotografia 
ei, expusă în vitrina magazinului, 
înlesnește această cunoștință. In 
cinstea zilei de 8 Martie tovarășa 
Rusu Ana a îndeplinit planul în 
proporție de 133 la sută. 97 la sută 
din produsele executate fiind de 
calitate superioară.

Un lucru nu știu cei ce întîrzie 
în fața vitrinelor frumos amena
jate sau în magazin : că acest co
lectiv de muncă a creat în pri
mele două luni și în cinstea 
zilei de 8 Martie 30 de modele noi 
pentru pantofi bărbătești, de 
damă și de copii.

Expoziția cu prezentarea și 
vînzarea produselor acestei uzine, 
deschisă în cadrul acestui maga
zin, înlesnește cumpărătorilor a- 
legerea celor mai frumoase mo
dele.

O viitoare excursie la Moscova
Te oprești surprins.

Pentru calitateaTINARA GARDA
A SCRIITORILOR - 0
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# rile (modele de țesătură) elabo
rate de ei, tovarășa Maria Mi- 
l1 hăilescu împreună cu colectivul 
U din laborator au elaborat modelele

Este, fără îndoială, deosebit de 
folositor să participi cu pasiunea, 
îndrăzneala, tinerețea și bunele 
tale intenții la dezbaterea iniția
tă de „Scînteia tineretului" în 
jurul problemelor educației comu- 
niște a tinerilor din domeniul li
teraturii și artei. Articolul tova
rășului Simion Macovei intitulat: 
„Teatrului și cinematografiei — 
artiști cetățeni 1“ a fost nu numai 
analitic, ci și un prim îndemn de 
a ne angaja în discuție. Răspun
dem cu bucurie, chemînd și pe 
alții.

Deși practic deosebite prin spe
cific, problemele muncii și vieții 
tinerilor scriitori sînt comune ta 
tregii generații de tineri creatori 
de artă (scriitori, actori, regizori, 
balerini, pictori, sculptori, compo
zitori etc.). Problemele creșterii 
noastre au trăsături comune, sînt 
influențate de aceleași condițiuni 
economice, sociale, politice, cultu
rale, deci orice schimb reciproc 
de experiență ne poate fi de fo
los.

Punerea aceasta în discuție a 
unor probleme ale creșterii con
științei politice, cetățenești și ar
tistice a tinerilor creatori coin
cide cu o largă dezbatere pe 
care au avut-o în urmă cu o lună 
tinerii scriitori din Capitală. Este 
vorba de o plenară lărgită a or
ganizației U.T.M. a Uniunii 
Scriitorilor, care a pus jn discuție 
problemele muncii, învățăturii și 
vieții tinerilor scriitori. Deci ches 
tiunile pe care le înfățișăm astăzi 
aduc cu ele și o atitudine colec 
tivă.

Practica muncii organizației 
noastre U.T.M de la Uniunea 
Scriitorilor ne-a întărit convinge
rea asupra unui lucru simplu și 
tot atît de firesc: nu se poate 
vorbi de educația comunistă în 
sine, ruptă de muncă, și, de ase
menea, nu poți vorbi despre rezul
tatele muncii, fără să le pui tn

Simion
secretar al organizației U.T.M.

dependență de nivelul de conștiin
ță comunistă al organizației. De 
fapt, rezultatele pozitive ori ne
gative ale muncii sînt cele mai 
grăitoare aprecieri ale eficacității 
mijloacelor de educare politică.

In ultima vreme, creația tine
rilor scriitori a cunoscut o șezi 
sabilă înviorare; aceasta, desigur, 
ca urmare a faptului că pe în
tregul front literar s-au obținut 
succese importante, că diferitele 
generații de scriitori își unesc e 
forturile pentru o literatură care 
să fie la înălțimea epocii noastre. 
Romanul „Străinul" de Titus Po- 
povici poeme ca „Marea răspun
dere“ de Alexandru Andrițoiu. 
„Noi, cei născuți în '30" de Ște 
fan Iureș, „Primele iubiri1 de 
Nicolae Labiș, volumul de versuri 
„Coboară munții" de Rusalin Mu 
reșanu, ' ' ' .
„Frații Huțulea“ de Alecu Ivan 
Ghilia, ......... • ■
unor tineri poeți, prozatori, cri
tici, ca S. Damian, Doina Sală 
jan, Florin Mugur, Lucian Raicu, 
Dionisie Șincan, Corneliu 
Mihai Stoian. Ion 
Gheorghe Tomozei, Al

volumul de povestiri

activitatea susținută a

Pop
de la Uniunea Scriitorilor

,,Scînteia tineretului“
Pag. 2-a 1 martie 1956

i Leu, 
Hoba.na

Oprea. 
Nicolae Stoian, Horia Aramă și 
mulți alți scriitori utemiști aduc 
mărturii evidente că s-a format 
în viața literară contemporană un 
valoros și combativ nucleu de ti
neri scriitori, care se afirmă cu 
tot mai multă autoritate artistică. 
Nu poate nega nimeni că aceste 
frumoase succese sînt rezultatul 
creșterii conștiinței politice, ce
tățenești și artistice a scriitorilor 
tineri în general. Spre deosebire 
de alți ani, organizația U.T.M. a 
Uniunii Scriitorilor — îndrumată 
de organizația de partid — a 
căutat mereu și a găsit de multe 
ori mijloace potrivite de a-și ac
tiviza membrii ta primul rînd 
pe tărîmul muncii literare. Aceas

ta a fost veriga principală a mun
cii organizației U.T.M. de la Uniu. 
nea Scriitorilor.

Nu ne propunem să facem aci 
un amănunțit bilanț al activității 
organizației noastre în rîndurile 
scriitorilor utemiști. Ne vom opri 
mai cu seamă asupra acelor pro
bleme care ni se par semnifica
tive pentru creșterea maturității 
politice a organizației noastre, 
care ne oferă o bună experiență 
și ne deschid perspective.

In ultimele luni organizația 
noastră U.T.M. a avut o influen 
ță pozitivă mai ales pe linia a 
propierii tinerilor scriitori de via. 
ța poporului, cu scopul precis de 
a cunoaște tot mai profund rea 
litățile zilelor noastre. Tn acest 
domeniu am căpătat cea mai pre
țioasă experiență. Scriitorii ute
miști au stat printre oamenii 
muncii de la Orașul Stalin. de 
pe Valea Jiului, Arad, Bîrlad, 
Bicaz, Hunedoara, au făcut de
plasări de documentare — indi
viduale ori în colectiv - au par
ticipat cu dragoste și entuziasm 
tineresc la acțiunea organizată de 
Ministerul Culturii in Luna Căr
ții pentru popularizarea literatu
rii și a culturii Brigăzi de tineri 
scriitori au cutreierat fabrici șl 
sate, citind versuri, vorbind des
pre cărți, scriitori și cultură, au 
vorbit Ia stații de radioficare ; ti
neri poeți constituiți în brigăzi, 
au scris despre munca la uzine
le „23 August“ din București, des. 
pre viața nouă a petroliștilor etc. 
Numai în lunile octombrie, noiem 
brie și decembrie 1955, tinerii 
scriitori utemiști au făcut peste 
100 de deplasări în țară și Capi
tală, unde au vorbit despre lite
ratură și au citit din lucrările lor. 
Iată împrejurări concrete care au 
prilejuit eficient sporirea conștiin-

ței cetățenești a tinerilor scriitori. 
Pe de-o parte, ei au făcut un bun 
lucru agitatoric și propagandistic, 
pe de alta, ei au luat contact viu 
cu contemporaneitatea, și-au îm
bogățit simțul vieții — lucru care 
fără îndoială va duce la crearea 
unor mai izbutite lucrări literare. 
Și în viitor vom stărui pe acest 
drum. Tinerii scriitori utemiști 
iși iau răspunderea să aducă un 
aport concret și permanent în des
fășurarea muncii politice și cul
turale din comuna Căciulați, ra
ionul Snagov, și de la uzinele 
.Semănătoarea" din București In 
acest sens vor activa două brigăzi 
artistice de agitație, din care fac 
parte scriitori tineri cunoscuți ca 
Alexandru Andrițoiu și Ștefan 
Iureș laureați ai Premiului de 
Stat Ei vor da sprijin în rezol
varea celor mai concrete proble
me care se vor ivi în aceste locuri 
(ajutînd în sat căminul cultural, 
munca activiștilor de partid pen 
tru înființarea gospodăriei colec
tive, munca învățătorilor etc., iar 
în fabrică brigada artistică de a- 
gitație a muncitorilor, munca zia
rului de 
perete, a 
ganizînd 
lificării, 
vate, a

uzină, a gazetelo. de 
cercului de lectură, or- 
spectacole pe tema ca- 
a absențelor nemoti- 
rebuturilor. a asaltului

în muncă etc.). Bineînțeles că a- 
ceastă activitate obștească a tine
rilor scriitori utemiști va constitui 
și un important izvor de inspira
ție literară.

Un obiectiv important al mun
cii organizației noastre, care a 
prilejuit interesante și fructuoase 
dezbateri, a fost abordarea teme
lor majore ale actualității, con
jugată cu sporirea simțului poli
tic al scriitorului tînăr, în apre
cierea fenomenului artistic în ge
neral. Am purtat discuții pe în
treaga organizație despre schița 
literară și rostul ei în actualita
te, despre unele tendințe esteti
zante care se manifestau în artl-

colele tinerilor critici literari, des
pre probleme ale literaturii pen _____
tru copii și altele. Aceste discuții«1 de croială, 
au fost totdeauna legate de unele# 
deficiențe care se i 
concret în creație. «

Superficialitatea lucrărilor unor1 
tineri scriitori, caracterul lor di-* 
luat, festiv uneori, zugrăvirea u-* 
nor aspecte periferice ale vieții? 
ferite de conflictele esențiale, diaJ 
lectice sau scormonirea cu orice* 
preț a unor laturi negative ale* 
realității — iată teme ale discu-* 
fiilor care au avut loc în rîndu * 
rile scriitorilor utemiști. Dezbate
rile ne-au dovedit că deficiențe de 
asemenea natură nu sînt străine 
de influențele ideologiei burgheze 
care sînt strecurate cu abilitate 
în sectorul ideologic.

Totodată, avem mulți tineri 
scriitori cu talent confirmat. în 
rîndul cărora se manifestă tendin 
ța renunțării la truda literară, ori 
a abandonării muncii |a manuscris 
pentru mari intervale, uneori de 
cîțiva ani. Fenomenul apare cu 
atît mai Vizibil, cu cît se afirmă 
mai puternic acel nucleu de tineri 
scriitori despre care aminteam 
mai sus O seamă de tineri scrii
tori, printre care mulți utemiști, 
lucrători ta diferite, redacții, se 
lasă biruiți de preocupări mărunte, 
de birou, își pierd simțul viu al 
vieții, se profesionalizează tim
puriu. la 20—25 de ani. Așa sînt 
utemiști ca Aurora Cornu. Maria 
Găetan. Ion Socol, Vasile Căbu- 
lea, Ion Macarie, Nicolae Ungu- 
reanu și alții pe care mi se pare 
că i-am uitat și noi.. Destui din
tre acești tovarăși, susțin, că. el 
scriu, dar sînt exigenți și, de a- 
ceea, nu publică. Este inadmisi
bil să pui pe seama exigenței ne- 
participarea ta îndelungată la lup
tă ; este o atitudine străină de 
spiritul comunist în care se for
mează acești tineri Desigur, nu 
e vorba de a pleda pentru opera 
tivitate și participare vie în dau
na calității creației, dar credem 
că această chestiune este poate 
valabilă și pentru alte seotoare 
ale creatorilor de artă.

Scăderile din creația literară, 
superficialitatea, lipsa de califi
care artistică, neputința de a a- 
borda literar probleme contempo- tă cultură nu este oare o chestiu- 
rane cu noi, își găsesc Izvor și ne a educației comuniste? O sea- 
în tendința destul de frecventă ta mă de tineri creatori de artă —

t b ca nnereie munciioare
manifestau« Alexandrina Șomai, Elena Stoian

Poate că tinerele muncitoare

sau Stela Sebea, mergînd în ma
gazine pentru a cumpăra mamei 
sau prietenei o bluză elegantă, 
vor vedea cît de apreciate stat 
produsele la care au lucrat și ele. 
Fără îndoială că vor fi mîndre de 
aceasta.t L. CRINGUȚ

rîndurile tinerilor scriitori de a 
nu învăța în mod temeinic. Con
ducerea organizației noastre de 
bază U.T.M. a privit cu inadmisi
bilă ușurință chestiunile învăță- 
mîntului politic. Au rămas mulți 
utemiști neîncadrați în forme ale 
învățămîntului de partid și de 
U.T.M., iar cei care totuși sînt 
înscriși la cursurile universității 
serale de marxism-leninism, n-au 
fost controlați cum participă la 
cursuri și seminarii. Nu-i de mi
rare că unii utemiști ca Tamara 
Pînzaru, Alexandru Oprea, Euge
nia Tudor, Mihai Stoian, Corne
liu Leu, considerînd, se vede, că 
învățămîntul se află la libera lor 
apreciere, nu au participat la nici 
un seminar în prima parte a anu- 
>di de învățămînt 1955—1956.

Bineînțeles că slaba însușire a 
filozofiei marxist-leniniste îl îm
piedică pe tînărul scriitor în cele 
mai concrete împrejurări ale mun
cii de creație. Sînt prozatori ti
neri — de pildă — care merg prin 
țară să adune material informativ 
pentru o schiță, ori o nuvelă. Se 
lovesc de probleme dramatice ale 
vieții și nu se pot descurca, ne
reușind să descifreze desfășura
rea dialectică a faptelor, să sur
prindă procesul complicat al lup
tei și victoriei elementului nou, 
înaintat, asupra ceea ce e vechi 
și perimat. Rău am făcut că în 
organizația noastră de U.T.M 
n-am discutat cît mai des a- 
semenea chestiuni, care verifică 
de fapt autoritatea politică a or
ganizației, capacitatea ei de a-și 
influența membrii ta momente 
grele.

Tinerii scriitori au — în mare 
măsură — și un nivel cultural 
nesatisfăcător. Năzuința ca ute- 
mistul să devină un om de o înal-

Te oprești surprins. Ai trecut 
la parter prin vestiarul enorm de 
lung și de încăpător, .cu tavanul 
sprijinit de stîlpi îmbrăcați în 
marmoră care-i dau un aer sobru, 
ai urcat două rînduri de scări ma
sive și te afli în fața unei mici 
expoziții în care sînt rînduite, 
colorate viu, costumașe și rochi
țe pentru copii, ta diverse modele. 
Le lucrează sectorul VI al fabri
cii de confecții „Gh. Gheorghiu- 
Dej“, sectorul tineretului. în 
dreapta și în stînga sînt instala- 
te benzile. Pe lingă ele mașini de' cuvine, 
cusut, mese de călcat, mese de 
control. Sînt sute de muncitoare, 
în majoritate tinere.

Pardesiul pentru copii în jurul 
vîrstei de 5 ani e lucrat de bri
gada condusă de maistrul Nicula 
Gheorghe, brigadă de tineret care 
de un an de zile s-a obișnuit să 
depășească planul lunar cu 3-400 
de bucăți de confecții. Pardesiul 
e mărțișorul pe care l-au dăruit 
tinerele femei din brigadă copii
lor și reprezintă totodată și pri
mul pas pentru sărbătorirea zilei 
de 8 Martie.

La un capăt de bandă, apar ta 
perioade de timp egale și scurte, 
șorțulețe pentru cei care vor 
merge la grădiniță ; tn altă parte 
se confecționează costume „mari
nar“, pentru ca ta primăvara a- 
ceasta, în Cișmigiu, lumea celor

mici să fie adecvat îmbrăcată la 
plimbările cu barca.

Brigada maistrului Eugenia 
Palaloga, secretar al organizației, 
de bază P.M.R. a sectorului VI, 
confecționează de la 23 februarie 
pardesiuri pentru fete de 15 ani. 
Un model realizat cu mult gust, 
în culori variate. Această briga
dă e fruntașă pe sector. Luna tre
cută a dat 552 de bucăți de con
fecții peste plan și ritmul din a- 
ceste zile dovedește că și ziua 
de 8 Martie e întîmpinată cum se

In sfîrșit, pentru femei, secto
rul a început de curtad confecțio
narea unei rochii de stofă ecosez, 
un model foarte complicat șl 
greu de executat, dar foarte fru
mos, și o fustă din material de 
balonseide.

Pe cei mai buni muncitori și 
tehnicieni îi așteaptă o bucurie 
deosebită: fabrica le va dărui 
cincisprezece bilete pentru o ex
cursie la Moscova, organizată de 
O.N.T. „Cârpați“ la 1 Mai.

Ziua de 8 Martie e întîmpinată 
de femeile din țara noastră cu 
noi succese în muncă. Muncitoa
rele de la F. C. „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ își aduc aportul lor, dînd 
maselor largi de consumatori noi 
sortimente de îmbrăcăminte

G. IORDACHESCU

și acesta e unul dintre neajunsu
rile noastre cele mai grave—vă
desc o îngrijorătoare tendință 
spre snobism, spre unilateralitate, 
spre^ ignoranță mascată. Se ob
servă chiar o anume sfidare ta
cită, nemărturisită, a unor valori 
ale tezaurului culturii clasice ro- 
mîne și universale. Unii dintre 
noi se mulțumesc să bată pasul 
pe loc, să-și afișeze bruma de cu
noștințe acumulate fie în școala 
de literatură, fie în liceu, ori în 
cercuri literare.

Trebuie să discutăm deschis, 
cu toată ascuțimea această pro
blemă. Accesul nostru spre lite
ratură, spre artă, spre cultură în 
general, a avut loc într-o epocă 
anumită, în condițiile excepționale 
ale prefacerilor socialiste din țara 
noastră — unii s-au ridicat din 
producție, alții au fost activiști 
U.T.M., ziariști de provincie, în
vățători, ori elevi de liceu cu cla
se neterminate. Iată deci că însăși 
situația noastră ne pune în față 
ca un imperativ de seamă sarcina 
de a învăța, de a studia cu în- 
căpățînare și perseverență, de a 
ne forma cultura pe care n-am 
putut-o moșteni nici din familie, 
nici din puținele școli parcurse de 
unii. Că pînă acum am învățat 
foarte puțin ? Asta-i cît se poate 
de grav. Sîntem în al 12-lea an 
de la eliberare. Nu mai putem in
voca tot soiul de „condiții obiec
tive“ pentru incultura noastră, fie 
ea și parțială. Documentele Con
gresului al Il-lea al partidului 
pun în fața oamenilor muncii din 
toate domeniile de activitate sar
cina de seamă de a se specializa, 
de a se califica. Cu atît mai mult 
ne revine nouă această sarcină. 
Oare 
cării 
artă?
cînd 
tați?

nu cultura e temelia califi- 
noastre, a oamenilor de 
Cum putem învăța pe alții, 
noi înșine sîntem neînvă- 
lată un mic și semnificativ

tablou statistic. Vîrsta medie a 
membrilor organizației noastre 
de U.T.M. este de aproximativ 
22-23 de ani, vîrsta medie a oame
nilor din ultimul an de facultate. 
Totuși, din 70 de membri ai or
ganizației U.T.M. a Uniunii Scrii
torilor, abia 36 urmează ori au 
terminat învățămîntul superior; 
25 au părăsit facultățile, plictisiți 
sau considerîndu-le nefolositoare 
pentru niște „creatori", iar 9 ti
neri scriitori scriu poezii și pro
ză fără să fi terminat liceul, Unde 
se învață gramatică și geografie 
și istorie. Să cîntărim cu jude
cată rece aceste cifre I

Toate aceste chestiuni au fost 
larg dezbătute în ultima vreme 
în organizația de U.T.M. a Uniu
nii Scriitorilor și, mai ales, în 
plenara ei lărgită de la începu, 
tul acestui an. învățămintele se 
impun.

Alegerile organelor conducătoa
re de U.T.M., cea de a Il-a con
sfătuire pe țară a tinerilor scrii
tori — care vor avea loc în luna 
martie 1956, vor fi bune prilejuri 
de a aduce o înviorare în munca 
noastră de U.T.M., de a pune în 
practică învățămintele și sarcinile 
sumar relatate hei. Avem credin
ța că problemele muncii și creș
terii tinerilor scriitori ca artiști — 
cetățeni, vor mai fi dezvoltate șl 
de aiți participanți la dezbaterea 
de față, lucru care ar fi eficient 
mai ales acum, în preajma celei 
de a doua conferințe pe țară a 
tinerilor scriitori din R.P.R. 
Creînd o atmosferă de discuții vii, 
de înviorător schimb al experien
țelor pîștigate de către tinerii crea
tori din toate domeniile artei, vom 
putea găsi noi, interesante, adec
vate, tinerești și utile mijloace 
pentru sporirea conștiinței comu
niste a creatorilor tineri.



Ne vorbește 
președintele 

unui sfat popular 
raional.

Un Corespondent dl ziarului 
nostru adreslndu-se tovarășului 
Constantin Tîrcă, președintele co
mitetului executiv al sfatului 
popular al raionului Medgidia, l-a 
rugat șă răspundă cîtorva între
bări privind dezvoltarea raionului.

ÎNTREBARE: Ce construcții so
cial-culturale s-au ridicat în sa
tele raionului?

RĂSPUNS : O mare parte din 
construcțiile de la sate sînt ridi
cate prin autoimpunere. Astfel, In 
anii din urmă s-au construit în 
acest chiti 6 cămine culturale cu 
săli de spectacol avînd capacita
tea între 200 și 400 de locuri. Ță
ranii muncitori din comunele Sei
menii Mari. Valu lui Traian, Si- 
bioara și altele se întîlnesc acum 
tn săli spațioase nou construite.

Tn comunele Casielu. Peștera și 
Rasova s-au construit școli ele
mentare de 7 ani. Numai la con
struirea școlii din comuna Peștera 
statul a investit peste 1.000.000 
lei. Pentru copiii țăranilor munci
tori tătari din satul Valea Dacilor 
s-a construit de asemenea o școală 
elementară de 4 ani. Au fost elec
trificate încă 65 comune. Au fost 
terminate numeroase construcții 
tn sprijinul sănătății oamenilor 
muncii, dindu-se în folosință po
liclinica de la Cernavodă, spitalul 
de la Poarta Albă, sanatoriul 
T.B.C. de la Năvodari, dispensare, 
staționare, puncte de sănătate și 
casele de naștere din comunele 
Rasova, Basarabi, Ovidiu.

I*

ÎNTREBARE : Ce sumă au 
tins împrumuturile acordate de 
stat în sectorul agricol pentru 
construcții de locuințe ?

RĂSPUNS: Statul a acordat 
credite mari pentru construirea 
locuințelor. Numai familiilor din 
unitățile socialiste li s-au acordat 
credite în valoare de peste 
500.000 lei. Trei familii de colec
tiviști din comuna Cocoșu și-au 
construit noi case de locuit cu 
credite primite de la stat, iar unui 
număr de 6 familii din S.M.T. 
„Remus Opreanu" li s-au acordat 
104.500 lei.

ÎNTREBARE : Pentru dezvolta
rea industriei locale ce măsuri 
s-au luat ?

RĂSPUNS : La noi a luat o 
mare dezvoltare industria mate
rialelor de construcții prin pune
rea in funcțiune a ' numeroase 
vărărli, fabrici de cărămidă, mori 
țărănești și prese de ulei. La Med
gidia a fost pusă în funcțiune o 
fabrică de teracotă, iar tn comuna 
Basarabi o fabrică de cărămizi 
presate avînd o mare capacitate. 
In comunele Siliștea, Cochirleni, 
Valea Neagră și altele au fost 
puse în funcțiune 5 mori țără
nești.

Vreau să precizez 
Construcțiile, date 
majoritatea înainte 
au fost terminate cu. ajutorul efec
tiv al tineretului care a participat 
tn mare număr orin muncă volun
tară la transportul materialelor și 
la construirea clădirilor

a-

un lucru 
tn folosință, 

de termen,

oa-

tn

ningă, 
fulgii

ru- 
Ar-

OAMENII ȘTIU CARTE

*

în toate
Anul acesta, re- 

extinsă și la Rădu- 
sat apropiat — șl 
va avea 2000 de di-

cortina trasă înlături 
o priveliște ce face 

zarva șl freamătul din

mare, albă, este școala profesio
nală de plante alimentare... Sute 
de băieți și fete învață acolo, iar 
vara vin aici la fermă, la prac
tică....

dansează purtați 
de stepă ca niște steluțe 
gint. Ferestrele căminului

La spitalul din Armășești în timpul operației. Cu atenție Șl 
grijă, medicul Ganea Nicolae, asistat de doctorul Voicu Mircea, 
operează pe pacienta Pană Volca, colectivistă din comuna Glo- 
daru Sărat. Operația cere îndemînare, precizie, dar mai ales o 
dragoste nemărginită față de om.

T~\e la gară drumul ducea în- 
tins ca o sfoară pînă de
parte unde se zăreau peste 

vîrfurile tnchiciurate ale pomii ol 
căsuțele albe ale satulai. Caii 
sprinteni săltau tn trap ușor, tn- 
văluiți intr-un nor alburiu de 
abur subțire.

— Strașnic ger — aruncă vizi
tiul peste gulerul albit al șubei 
către vecinul său de pe capră, un 
om tăcut, zgribulit in paltonul 
subțire de orășean. Acesta mor
măi un răspuns ce putea însemna 
orice și se stilnce mal tare tn 
palton.

Drumul continuă o vreme cină 
deodată vizitiul se răsuci spre noi 
și arătă' ct: vtrful biciuștei spre 
dreapta:

— Ferma legumicolă... Acum f 
drept, nu aveți ce vedea. E se
zon mort, cum se zice... Dor Ic 
vară să vedeți ce mtndrețe de le
gume ies de aici... Trufandalei 
— complectă el găsind cuvtr.tul. 
tar colo, tn sat, clădirea aceea

FAPTE OBIȘNUITE
ȘI TOTUȘI NEOBIȘNUITE

Dacă ne-am propune azi să fa
cem o călătorie pe meleagurile 
regiunii Baia Mare, noutățile 
ne-ar uimi. Și e de-ajuns să fa
cem o simplă comparație între 
trecut și prezent, pentru a ne da 
seama de unde vin toate acestea. 
Pe întinsul vechilor așezări, sub 
orînduirea capitalistă, existau 
peste 50.000 de analfabeți, sute 
și miii de țărani care slugăreau 
pe moșiile cîtorva boieri și tot 
atîtea sute și mii de bordeie igra
sioase. In 15 ani — numărătoa
rea acestor ani fiind făcută în 
anii ce au precedat 1944 — pe 
întinsul întregii regiuni s-au clă
dit doar 18 case mai ca lumea. 
In primul cincinal însă, în mai 
puțin de 20 de sate și comune 
— printre care Coruieni, Săcel, 
Gherța Mică și altele — au fost 
durate 1347 de case. 10 cămine 
culturale, 11 școli, 550 de graj
duri pentru vite etc. Toate aces
tea la un loc, ca valoare, depă
șesc cifra de 30 de milioane lei.

E greu să înșiri înfăptuirile 
sfaturilor populare din regiunea 
Baia Mare. E ca și cînd ai lua 
o baniță de mei și te-ai apuca 
să numeri bob cu bob.

Să călătorim de aceea prin 
teva comune pentru a vedea 
nele realizări înfăptuite.

cî-
u-

TOVARĂȘI DE LUPTA
ȘI DE MUNCA

Pentru a ajunge la timpurile 
4e azi, oamenii de 
șeului au străbătut 
anevoioasă. Plăcile 
ce stau tirituite pe 
tesc despre locurile stropite

pe*Valea VI- 
o cale lungă, 
comemorative 
ziduri, amin- 

: cu 
sînge, despre romîni și ucrainieni 
care în lupta comună cu fasciștii 
și-au dat viata.

Azi oamenii aceștia muncesc, 

Stafia de radioficare Își începe emisiunea !

liniștiți și harnici. Dacă am lua 
o comună — să zicem, comuna 
Petrova — am vedea hărnicia n 
fapte. Aici, cu ajutorul tehnicie
nilor și inginerilor agronomi, oa
menii au smuls pămîntului de 
munte nu mai puțin de 3000 kg. 
porumb boabe la hectar. Belșug 
din piatră seacă. Ce nu face oare 
omul cînd are libertate, cînd 
vede că totul îi aparține lui ?

Casele solide din cărămidă ar
să au luat locul bordeielor. In 
acest scurt timp, pe ulițele co
munei s-au aliniat 120 de case 
noi și un cămin cultural cu 250 
de scaune. Ministerul Energiei 
Electrice le-a dăruit un grup elec
trogen. Prin sute și mii de ore de 
muncă voluntară romînii și ucrai- 
nienii au confecționat stîlpi, au 
adus lumină în cămine și pe uli
țe, iar în sala căminului cultural, 
au înființat un cinematograf.

Dar să pornim mai departe...

AZI, PRIN COMUNA BUDEȘTI

Dacă te-ai oprit chiar pentru o 
jumătate de zi în comuna Bu- 
dești din raionul Sighet, nu gă
sești decît oameni veseli, harnici, 
gata de a se întrece fie pe ogor, 
fie la o bătută cum numai ei știu 
s-o joace ca pămîntul să. se cu
tremure sub picioare. Șl de ce 
n-ar fi oare așa ? Doar în sat 
și-au durat 234 de case noi. Nu
meroase grajduri pentru cele mai 
mîndre vite — tăurașii și vacile 
de rasă brună — au fost ConJ 
struite. Prin autoimpunere, prin 
valorificarea resurselor locale și 
prin muncă voluntară, au con
struit pentru copiii lor o școală 
cu 14 săli de clasă, un internat 
pentru elevi, o cantină și în case 
au introdus becul electric.

! Pentru a afla ce scrie într-o 
»carte, mulți din locuitorii comu- 
’ nei Dumbrăvița, raionul Șomcuța 
jMare, se adunau duminica seara 
»la șezătoare. Cei ce ajunseseră să 
‘ pătrundă taina slovelor citeau cu 
> glas tare. O ceată de analfabeți 
»ascultau atenți fără a pierde o iotă' 
* minunîndu-se de faptul că în niște 
ț file de cărți sînt cuprinse soare

le, luna, pămîntul și tot ce vrei.
Aceste timpuri s-au dus. Anal

fabetismul din satele comunei 
Dumbrăvi{a s-a dus și el. Țăranii

Omul din față se întoarse spre 
noi și-și aținti privirea iscoditoa
re a ochilor săi deschiși.

— Da, să nu uit I — își aminti 
vizitiul-ghid... Să treceți și pe 
la spitalul nostru comunal. O 
mîndrețe de spital. Dumnealui 
este medicul șef...

Caii tropăiră domoliți peste un 
podeț de lemn apoi atacară o pan
tă lină printre primele case ale 
satului...

— Iacă ăsta este spitalul l Ră- 
mîneți aici ?

Medicul șef al spitalului din Ar- 
mășești, o comună din cuprinsul 
raionului Urzicent, este un om bi
nevoitor, inimos la treabă și stă- 
ptnit de pasiunea muncii sale. To
tuși, o anume asprime voită, o 
duritate a expresiilor face ca oa- 

muncitori știu cu toții carte. A- 
cum ei și-au construit un cămin 
cultura! ,case și multe alte lu
cruri. Construcțiile înălțate de
pășesc ca valoare suma de 400.000 
lei.

Fiii acestor țărani muncitori 
sînt ‘trimiși la școlile medii din 
orașele regiunii. Pe unde treci, 
afli des lucruri de acest fel. In 
comuna Săuca din raionul Tăs- 
nad, 77 de tineri au plecat. Uncie 
s'nt ei ? Oricine te va lămuri cum 
stau lucrurile:

— Apăi, tinerii noștri sînt ple
cați în Cărei, Cluj, Satu Mare. 
Oradea și București. Ce caută a- 
colo ? Păi, vezi dumneata, ei sînt 
la școli și facultăți .Unii vor să 
se facă ingineri, alții medici al
ții profesori. Dar ce, parcă îi poți 
ține minte pe toți ? .Un lucru e 
îfrsă 
Vom 
meni 
călca 
sat.

Iar 
atîtea

— De unde ? Doar nu mai sînt 
analfabet. Acum citesc și eu cărți, 
văd și înțeleg filme. Sînt bătrîn 
dar învăț încă din cărți și trag 
cu urechea la inginerii și tehni
cienii tineri. Nu-mi pare rău că 
învăț de la niște feciori. Doar în 
cap au atîta învățătură că nu pot 
să nu le ascult sfatul.

Așa e azi pe aceste locuri...

limpede ca apa din izvor, 
avea oameni învățați, oa- 
care la vîrsta noastră vor 
pe asfalt chiar și aici în

dacă îl întrebi de unde știe 
lucruri, iti va răspunde :

ION COSTAS

Pe scurt despre SIBIU
* In ultimii doi ani Sfatul 

popular al orașului Sibiu a avut 
o activitate rodnica. Prin ame
najări, restructurări și construc
ții de clădiri noi a fost mărit 
spațiul locativ cu 21.000 metri 
pătrați. Oamenii muncii au pri
mit repartizări pentru 340 locuri 
de casă unde își vor construi a- 
partamente proprii prin împru- strucții 
muturi acordate de stat.

★ Pentru îmbunătățirea apro
vizionării cu combustibil a lo
cuințelor, a fost extinsă rețeaua 
de gaz metan cu peste 21.700 
metri liniari. Astfel încă tn 
24.557 de clădiri se consumă 
gazul metan.

menii să se simtă oarecum in
timidați tn fața sa.

Cu o voce puternică ne strigă 
să intrăm tn sala de operații. 
Echipați cu halate și măști am pă
șit sfioși.

— Apropiafi-vă. Priviți aici. 
Iată ce a provocat tumoarea. Ehei, 
tovarăși de la oraș... Credeți că 
aici tn satul acesta pierdut tn ste
pă nu se pot face operații grele 
și complicate? Trebuie să vă re
vizuit i părerea despre satul nos
tru astăzi... Pansament I... — stri
gă el către soră. Avem acolo — 
continuă și arătă cu capul spre 
fereastră tn timp ce privirea nu 
și-o deslipea de pe masă — ae

rodromul nostru pe care ateri
zează avionul sanitar... Dar nu 
trimitem nici un pacient la Bucu
rești. Totul facem aici... la (ară. 
Avionul ne aduce doar medica
mente și sînge... Vată, repede. .

Așaaa... încă puțin I Gata / 
Acum ești scăpată — se adresă 
el bolnavei al cărei chip, l-am 
descoperit, tlnăr și palid, printre 
vălurile albe ale tlfoanelor. Ai să 
fii ceva mai ușoară. însă sănătoa
să tun. iar dacă vrei copii, fii fără 
grijă. Poți face o întreagă echi
pă de fotbal...

Am vizitat cu tînărul doctor 
Voicu Mircea întregul spital: am
bulatoriii, dispensarul de copii, la
boratorul, camera de nașteri, in
stalațiile de Ronț gen, raze ultra
violete, de aerosoli...

— Ce v-ar mal trebui aici# am 
întrebat.

— O secție de pediatrie infan
tilă, răspunse simplu tînărul me-

Harta patriei. Pe băncile 
școlii sau in anii de facul
tate, pe peretele căminului 
cultural sau în sălile unei 
biblioteci o privim cu luare 
aminte. Ii cunoaștem contu
rurile, ti știm așezările mal 
importante, ni s-au întipărit 
în minte lanțul munților și 
cursul apelor. Dar harta 
patriei este în continuă 
schimbare. Acolo unde îna
inte cu luni de zile se aflau

Intr-un oraș moldovenesc
jopoooooceoo 000000000075

8 Tîrgu Neamț era unul 8 
8 dintre multele orașe de pro- | 
| vincie în care ani de-a rîndul 8 
8 „nu se întîmplă nimic“. Dar 8 
8 anii aceia au trecut. »
| Astăzi făcînd o vizită prin g 
8 oraș cunoaștem cîteva reali- 8 
8 zări din ultimii ani.
| Ce era altă dată pe aici ? 8 
8 Un șir de dughene, care de 8 
8 care mai dărăpănate, unde ce- g 
| tățeanul era speculat fără milă. 8 
8 Astăzi populația orașului este 8 
8 deservită de 10 unități corner-1 
| ciale de produse industriale, 6 8 
8 magazine ale O.C.L. Alimen- 8 
8 tara, restaurante, bufete etc. Ș 
g La cererea cetățenilor sfatul 8 
8 popular a luat măsuri înfiin- 8 
8 țînd unități comerciale și în | 
| cartierele mărginașe ale ora- 8 
8 șului. Numai în anul 1955 8 
8 cooperativa „Vasile Roaită" a | 
| înființat 4 magazine noi de 8 
8 coloniale și altele. 8
8 Nu departe ne apare în față | 
g noua sală de teatru „Ion 8 
8 Creangă“. Orașul ducea lipsă 8 
8 de o sală frumoasă, încăpătoa-1 

re, pentru echipele artistice de î
8 amatori și teatrele ce veneau ? 
8 în turnee. Astăzi, filmele sep 

pot viziona în condiții mai 8
8 bune. Vechea sală de cinema- § 
8 tograf a fost reamenajată și p 
* înzestrată cu aparate de pro- 8 
8 iecție romînești, moderne. în 8 
| vara anului trecut a luat fiin-1 
g ță de asemenea casa de cui- p 
8 tură raională și s-a început a- 8 
8 menajarea unui parc și a unui | 
g ștrand al tineretului.
8 în Humuleștii iui Creangă 8 
8 (care aparține tot de sfatul g 
p popular orășenesc Tîrgu 8 
8 Neamț) s-a terminat anul tre- 8 
8 cut construcția școlii elemcn-1 
g tare. Clădirea acestei școli 8 
8 constituie într-adevăr o mîn- 8 
8 drie nu numai pentru Tîrgu p 
g Neamț ci pentru întreaga re- 8 
8 giune Bacău.
8 în casele humuleștenilor e g 
g muzică și cîntec. în ultimul 8 
8 timp rețeaua de radioficare 8 
8 din Humulești s-a mai extins | 
g cu încă 2700 metri lungime, 8 
8 iar în cartierul Comuna din i 
8 Paris cu încă 800 de metri. g 
g In orașul în care „nu se 8 
8 întîmplă nimic“ oamenii se 8 
8 pregătesc acum pentru alegeri. | 
g Ei își vor da votul candidaților 8 
8 F D.P. pentru că acesta este 8 
8 un vot dat noilor realizări care | 
g schimbă din ce în ce mai mult 8 
8 fața orașului. 8
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* Au fost asfaltate 
metri pătrați de străzi

37.330 
șî tro

tuare și s-au pietruit alți 200.000 
metri pătrați de șosele. Zonele 
și punctele verzi au crescut cu 
încă 16.000 metri pătrați.

Condițiile de . învățămînt 
s-au îmbunătățit simțitor. Au 
fost terminate o serie de con

cura sînt: școala 
pedagogică, cantina școlii pro
fesionale de energie electrică 
(unde servesc masa 600 elevi), 
clădirea școlii profesionale de 
construcții etc.

★ Pe lîngă Teatrul de Stat, 
cinematografele, expozițiile care 
sînt în număr mare au fost ri- 

dlc. O avem tn proiect pentru pri
măvara aceasta. Cu celelalte deo
camdată sîntem mulțumiți. Insta
lațiile noi — majoritatea produse 
In (ară — și medicamentele din 
tot ceea ce savanții au dat me
dicinii se găsesc aici la noi. Roa
dele au început să se arate. Din 
1950 a scăzut indicele mortalită
ții la jumătate in timp ce natali
tatea a crescut de la 28 la 38 la 
sută... Șl tot de atunci s-au făcut 
peste 2000 intervenții chirurgica
le... Dar, sînt atttea de spus...

★
Tn sat viața pulsează intens 

căsuțele curate și arătoase.
Tată și stația de radioficare. 

Utemistul Petre Tănase, este 
operator. Stația este dotată cu 
aparataj modern sovietic și trans-

mite prin sute de fire vești, po
vețe bune și muzică 
casele satului.
țeaua va fi 
Iești — un 
atunci stația 
fuzoare.

— Avem un sat frumos, nici 
vorbă. Eu, cit sînt de obișnuit cu 
el, cînd ies seara și merg spre 
cămin, cooperativă sau, de ce 
n-aș spune, spre bufet, tml crește 
așa inima, șl-l privesc parcă-l 
văd pentru prima oară. Lumină 
pe ulițe, tn casele șl tn sufletele 
oamenilor, muzică cttă poftești îți 
vine din cutiile astea pe care nu-i 
nevoie să le întorci cu manivela 

localități anonime au apă
rut orașe despre care pome
nesc mereu paginile ziare
lor. A devenit un fapt obiș
nuit ca orașe noi să îmbogă
țească șirul celor al căror 
nume l-am învățat în orele 
de geografie.

Dar harta patriei nu în
seamnă numai nume de o- 
rașe, de munți și de ape. 
Harta patriei ne vorbește 
despre oameni și despre via
ța lor. Și orașele acestea în 
care trăim noi, locuitorii Re
publicii Populare Roniîne, se 
găsesc în permanente pre
faceri. Invingînd moștenirea 
trecutului, oamenii muncii, 
conduși de partid, înfrumu
sețează orașele și-și fac tra
iul mai îmbelșugat.

Înainte, despre unele o- 
rașe de provincie se spunea 
că în ele „nu se întîmplă 
nimic“. Asemenea orașe au

Cheia succeselor obținute: 
legătura cu masele

Cheia succesului sfaturilor 
populare in ducerea la în
deplinire a tuturor sarcini

lor ce izvorăsc din hotărîrile par
tidului și guvernului constă în 
legătura temeinică și permanentă 
cu masele.

Comitetul Executiv al Sfatului 
popular al orașului Timișoara a 
folosit în munca sa toate formele 
pe care le are la îndemînă pentru 
a avea sprijinul larg al cetățe
nilor în toate sectoarele de ac
tivitate.

Cei 248 deputați aleși în sfa
tul popular orășenesc dintre mun. 
citorii fruntași, intelectualii le
gați de popor, reprezentanți ai 
cetățenilor de toate naționalită
țile din oraș — s-au grupat în 
11 comisii permanente care au 
antrenat în jurul lor peste 250 
de alți cetățeni, cunoscători ai 
diverselor probleme de urbanisti
că, gospodărire comunală, aprovi
zionare, sănătate, învățămînt, co
merț, cultură etc.

Axîndu-și activitatea fiecare pe 
una din aceste probleme, comi
siile permanente au luat în stu
diu diverse sarcini care stăteau 
în fața sfatului popular și pe baza 
unui .contact direct cu nevoile 
cetățenilor, au făcut o serie de 
propuneri importante care au ușu
rat munca comitetului executiv și 
i-au dat posibilitatea să traducă 
în viață multe din cerințele ma
selor.

Astfel, comisia permanentă ur
banistică, în frunte cu deputatul 
Teppert Gheorghe, a antrenat maj 
mulți specialiști care au pus :n 
studiu și au elaborat planul pen
tru instalarea semnalizatoarelor 
luminoase necesare circulației pe 
străzi, au ajutat la elaborarea 

dicate noi edificii culturale. S-a 
refăcut complect teatrul de pă
puși iar muncitorii de la uzina 
Independența au primit o nouă 
sală de spectacole. Școala 
populară de artă care are un 
număr de peste 500 elevi din 
rîndurile muncitorilor >și inte
lectualilor din oraș, își ține 
lecțiile tntr-o sală nouă.

ir Pentru desfacerea produse
lor agricole a mai fost ame
najată o piață care are 11.000 
metri pătrați. Prin ttrgurile ce 
se organizează aici, un mare 
număr de țărani muncitori din 
comunele învecinate orașului 
pun produse tn vlnzare.

ca gramofonul ce-l avea primarul 
acu’cinș’pe ani...

Stăteam tn odăița curată a u- 
nui gospodar, Gheorghe D. Mihai 
membru al întovărășirii „2 Oc
tombrie" din sat și ne așe
zasem la taifas. Gazda — un om 
voinic — își durase casă nouă, 
cu multe camere, toate frumos îm
podobite cu scoarțe și ștergare șl 
mobilă nouă.

— Iată am intrat în întovără
șire cu trei hectare. Ce, putea 
să-mi ajungă bucatele ce le strîn- 
geam de pe ogorul lucrat cu 
unelte vechi ? Acu’ casa mi-e bo
gată cum vedeți, iar podul e plin. 
In curte am o văcuță, cal cu că
ruță nouă, un porc, nouă oi și 
vreo 40 de orătănii... Seara ctte- 
odată mergem cu toții la cămi
nul cultural, luăm parte la o șe
zătoare, vedem o piesă, un film...

Seara a coborît pe nesimțite 
peste sat. A început să 
Tn scînteierea becului.

vtntul 
de ar- 
cultu

ral aruncă afară pe omăt pete 
mari de lumină. Tn sală e atîta 
popor că nu-i chip să găsești un 
loc liber. Tn față — neastimpă- 
rați și gălăgioși — se frămîntă 
copiii. Dar iată că scena se lumi
nează și 
dezvăluie 
să curme 
sală.

Pe scenă tn uniformele noi, cu
rate, stau așezați după voci ele
vii coriști de la școala profesio- 

dispărut. Astăzi pretutindeni 
în tara noastră se întîmplă 
ceva. Suflul înnoitor al 
construcției socialiste se re
simte pînă în cele mai înde
părtate așezări. In anii a- 
ceștia, pretutindeni viata 
este bogată în daruri minu
nate.

In aceste zile, în ajunul 
votului de la 11 martie, oa
menii muncii fac bilanțul 
realizărilor lor pe tărîmul 
înfloririi orașelor și satelor. 
Acest bilanț este bogat.

Pagina aceasta vorbește 
despre cîteva realizări înfăp
tuite pe întinsul patriei. 
Cum este și normal, în cîteva 
articole nu pot fi cuprinse 
nenumăratele imagini ale 
vieții noi. Dar faptele despre 
care se vorbește în pagină 
sînt caracteristice transfor
mărilor prin care trece în
treaga patrie.

Atanasie Cojocaru 
vicepreședinte al Sfatului popular 

al orașului Timișoara

planului care a stat la baza plan
tărilor de copaci pe marginea 
străzilor și în spatiile verzi. Co
misia. cu sprijinul a mai multi 
deputați și alți cetățeni cu dra
goste de muncă, a amenajat în 
parcul Stalin un loc de recreație 
pentru copii.

Comisia permanentă sanitară a 
sprijinit activ acțiunea de curățe
nie în oraș și a antrenat un nu
măr mare de specialiști care au 
contribuit la îmbunătățirea con
dițiilor igienico-sanitare din ma
gazinele alimentare.

Sfatul popular al orașului 
Timișoara a reușit sa mo
bilizeze mii de cetățeni in 

gospodărirea treburilor obștești 
prin comitetele de străzi, organi
zate în cadrul circumscripțiilor e- 
lectorale. Antrenați să facă dări 
de seamă în fața alegătorilor, de
putății au avut permanent ocazia 
să cunoască nevoile maselor, să 
învețe de la mase și să le mobili
zeze în acțiuni de interes gene
ral. La sezisarea cetățenilor s-au 
construit, cu sprijinul voluntar 
al maselor, două noi linii de 
tramvai, care au legătură cu cen
trul orașului. Avînd în frunte de- 
putați ca muncitorul ceferist An
tal Ladislau, Foldy Josif, Danciu 
Traian etc., cetățenii din cartierul 
Ronaț, mobilizați în. jurul comite
telor de străzi, au contribuit la 
amenajarea unui nou local pentru 
căminul cultural efectuînd peste 
2000 ore muncă voluntară.

La sezisarea cetățenilor din cir
cumscripția electorală nr. 44 de
putatul utemist Deliu Gheorghe 
s-a interesat de repararea fîntînii 
din str. Negrvzzi și de înlocui
rea a 4 stîlpi din rețeaua de ilu
minat a străzii.

Deputatul Szilagy Ștefan a mo. 
bilizat 75 cetățeni care au pres
tat cîte două zile muncă volun
tară pentru a amenaja ștrada 
care leagă orașul cu cartierul 
Ciarda Roșie, făcînd astfel posi
bilă introducerea unei linii de au
tobus pentru cetățenii din acest 
cartier.

Un sprijin important îl are sfa
tul popular din partea comisiei 
de femei care antrenează mii de 
femei la acțiunile ce fac parte din 
planul de muncă al comitetului 
executiv.

Pentru sporirea producției de 
legume și zarzavaturi, comisia de 

nală. La un semn al „dirijoru
lui" — eleva Crețoiu Olimpia din 
anul III — se revarsă în sală un 
cîntec popular. Apoi pe scenă nă
vălește ca un iureș nestăvilit un 
grup de tineri dansatori In costu
me ucrainiene. Tn mijlocul lor ră
sare un prichindel sprinten și în
drăzneț. Profitînd de sfada trufa
șilor flăcăi, el „fură" o fetișcană 
din grupul fetelor și pornește tn- 
tr-un dans plin de grație și fru
musețe

în casa țăranului întovărășit Gheorghe D. Mihai. După o săp- 
tămînă de muncă, o zi de odihnă bine meritată. Pentru nepoțel 
sînt tare dragi poveștile bunicilor, pentru cei mari, cartea, zia
rul și difuzorul le aduce vești bune, cîntec și mulțumire sufle
tească.

In țara moților
Este bine cunoscută starea de 

înapoiere economică și culturală 
în care erau ținuți în trecut moții. 
Dar și în țara moților regimul 
democrat-popular a schimbat 
multe. Astăzi nu este sat tn care 
moții să nu fi ridicat in acești 
ani un cămin cultural, o școală 
sau casă de naștere. Numai 
perioada anilor 1950—1955 
fost construite 25 școli, două 
iernate, 6 grădinițe de copil, 

in 
au 
in- 

5
dispensare medicale, 3 spitale, 3 
staționare sanitare de circum
scripție, 14 case de naștere. S-au 
construit 5 noi cămine culturale 
iar analfabcții au dispărut aproa
pe cu desăvîrșire.

O atenție deosebită acordă sfa
turile populare extinderii supra
fețelor cultivabile, dezvoltării 
șeptelului și pomiculturii. Tn 
anul 1955 suprafața cultlvabilă a 
crescut cu peste 2.000 hectare 
prin desțelenirea de finețe nepro
ductive, prin defrișări etc.

femei a inifiat un concurs pentru 
lotul individual cel mai bine cul
tivat, reușind să antreneze în a- 
cest scop 2.100 particinanți. De a- 
semenea. au fost mobilizate peste 
1.600 femei la depistarea ginda- 
cului de colorado. Pentru înfru
musețarea orașului, prin comisia 
de femei au fost antrenate la 
văruitul caselor și al pomilor, la 
amenajarea rondurilor de flori 
etc. un număr de cca. 8000 femei, 
evidenfiindu-se tovarășe ca Banc, 
sik Joseflna, Sziicz Ecâterina, 
Framzek Ecaterina, Schneider Eu. 
genia etc.

Femeile au fost antrenate în a- 
celași timp să organizeze comite
te de sprijin pe lîngă căminele 
de zi pentru copii, pe lîngă spi
tale, căminele de bătrîni, casele 
de copii etc. In cadrul acestor 
comitete de sprijin sînt antrenate 
la munci voluntare colective largi 
de femei care lucrează în folosul 
copiilor bolnavilor.

Foloasele legăturii cu masele au 
ieșit mult în evidență și cu oca
zia pregătirii deschiderii anului 
școlar cînd colective largi de ce
tățeni în frunte cu multi depu
tați au depus mii de ore de mun
că voluntară pentru repararea și 
curățirea localurilor 
repararea și vopsirea 
lui.

de școală, 
mobilieru-

Avînd printre ei deputati ti
neri ca Gozan Gheorghe,
Cărăbaș Margareta, Delin 

Constantin, Mel'er Adalbert și 
alții, utemiștii și tinerii din oraș 
au sprijinit sfatul popular la în
frumusețarea orașului și alte ac
țiuni de interes general. Astfel, 
pentru curățirea parcurilor au 
fost antrenați peste 3.500 tineri, 
iar pentru acțiunea de combate
rea omidei păroase au lucrat cca. 
1.800 tineri.

Tot cu sprijinul tinerilor antre
nați de comitetul orășenesc 
U.T.M., s-au săpat gropile și s-au 
plantat peste 5.000 pomi, s-a aș
ternut piatră pe str. Negruzzi.

Toate acestea și multe alte ac
țiuni asemănătoare arată că sfa
turile populare trebuie să se spri
jine în întreaga lor activitate pe 
masele de milioane de oameni ai 
muncii.

Alegerile de deputați în sfa
turile populare vor aduce la con
ducerea treburilor obștești re
prezentanți ai oamenilor muncii, 
care vor lupta pentru traducerea 
în viață a sarcinilor ce izvorăsc 
din documentele celui de al Il-lea 
Congres al P.M.R., pentru înde
plinirea celui de al doilea plan 
cincinal, contribuind astfel la în
florirea patriei noastre.

Tîrziu, seara, cînd rîsul șl cîn- 
tul s-au domolit, lumina se stin
ge și spre pînza albă a ecranului 
pornește o fîșie albă de lumină. 
Pe pînză apar și se mișcă 
meni și lucruri.

„Doi acri de pămînt" 
lează la cinematograful din 
mășești — o comună ca oricare 
alta pierdută tn nemărginirea 
albă a stepei dunărene.

GH. PIETRARU

I



Comunicatul sovieto-danez es ajul
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 6 martie a 
avut loc în marele palat al Krem
linului semnarea documentelor 
sovieto-daneze.

N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și H. C. Hansen, prim ministru și 
ministru al Afacerilor Externe al 
Danemarcei, au parafat textul co
municatului sovieto-danez.

După aceea, N. A. Bulganin șl
H. C. Hansen au semnat acordul 
dintre guvernul Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste și gu
vernul Danemarcei cu privire la 
colaoorare în salvarea naufragia- 
ților din Marea Baltică.

La semnarea documentelor so- 
vieio-daneze au asistat: N. S. 
Hrușciov, L. M. Kaganovici, G. M. 
Malenkov, A. I. Mikoian, V. M. 
Molotov, M. G. Pervuhin, M. Z. 
Saburov. M. A, Suslov, E. A. 
Furțeva, G. K. Jukov, D. T. Șepi. 
lov. A. B. Aristov, N. I. Be.iaev, 
P. N. Pospe’.ov , I. G. Kabanov, 
ministrul Comerțului Exterior al 
U.R.S.S., N. A. Mihailov, mi
nistrul Culturii al U. R. S. S„ 
V- S. Semionov, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., N. N. Slavin, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al U.R.S.S. în Danemarca,
M. G. Gribanov, șeful secției pen
tru țările scandinave din Ministe
rul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
și alte personalități oficiale

Din partea daneză au asistat:
I. Bomholt, ministrul învățămân
tului al Danemarcei, A. Moerchi, 
ambasadorul extraordinar și ple. 
nipotențiar al Danemarcei în 
U.R.S.S., R. Kjaer, trimisul extra
ordinar și ministru plenipotențjir 
al Danemarcei în R.P.F. Iugosla
via, N. Svenningsen, secretar ge
neral al Ministerului Afacerilor 
Externe al Danemarcei, S. A. 
Christensen, șeful secției de presă 
din Ministerul Afacerilor Externe 
al Danemarcei, B. Olsen, secre
tar al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Danemarcei. H. E. Tharne 
funcționar superior al secției eco
nomice din Ministerul Afacerilor 
Externe a'l Danemarcei, și H. S. 
Moeller. secretar personal al pri
mului ministru.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite următorul comu
nicat sovieto-danez:

La invitația guvernului Uniunii 
Sovietice H. C. Hansen, prim mi
nistru și ministru al Afacerilor 
Externe al Danemarcei, a vizitat 
Moscova între 2 și 6 martie 1956.

H. C. Hansen. primul ministru 
și Julius Bomholt, ministrul învă
țămîntului, care îl însoțește pe 
primul ministru în călătoria sa, 
au avut Pa Moscova convorbiri cu
N. A. Bulganin, președintele Con
siliului de Miniștri al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, 
N .S. Hrușciov, membru al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., prim secretar al C. C. 
al P.C.U.S., V. M. Molotov, prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și ministru al 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., A- 
I. Mikoian. prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
precum și cu alți conducători ai 
Uniunii Sovietice. La aceste con
vorbiri, din partea daneză au par
ticipat de asemenea: Nils Sve
nningsen, secretar general al Mi
nisterului Afacerilor Externe, Alex 
Moerchi, ambasadorul Danemarcei 
la Moscova, Rolf Kjaer, trimisul 
Danemarcei la Belgrad, Sigvald 
Christensen, șeful secției serviciu
lui de presă din Ministerul Aface
rilor Externe, Gregers Larsen, 
consilier al ambasadei de la 
Moscova, H. E. Thrane, funcțio
nar superior din Ministerul Afa
cerilor Externe, Hans S. Moeller, 
funcționar superior din Ministe
rul Afacerilor Externe, Born Ol
sen, secretar al Ministerului Afa
cerilor Externe.

Din partea Uniunii Sovietice Ia 
convorbiri au participat de ase
menea : I. G. Kabanov, ministrul 
Comerțului Exterior al U.R.S.S., 
N. A. Mihailov, ministrul Cultu
rii al U.R.S.S., V. S. Semionov,

locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., N. V. Slavin, 
ambasadorul U.R.S.S. In Dane
marca, M. G. Gribanov, șeful sec
ției pentru țările scandinave din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. ți A. S. Kaplin, consi
lier al ambasadei U.R.S.S. tn Da
nemarca.

In cursul acestor convorbiri, 
care s-au desfășurat într-o atmos
feră de înțelegere reciprocă și 
prietenie, a avut loc un sincer 
schimb de păreri tn problemele 
care prezintă interes pentru rela
țiile dintre Danemarca și Uniunea 
Sovietică.

Ambele părți au subliniat că 
între cele două țări nu există pro
bleme care să împiedice legăturile 
de prietenie, și și-au exprimat do
rința de a continua dezvoltarea 
bunelor relații care există deja 
Intre cele două țări.

A fost examinată în mod amă
nunțit problema legăturilor eco
nomice dintre cele două țări. Cele 
două părți au fost de acord cu 
faptul că comerțul este unul din 
principalele mijloace pentru dez
voltarea înțelegerii reciproce între 
popoare.

Părțile au căzut de acord ca în 
viitorul cel mai apropiat să albe 
loc la Copenhaga tratative co
merciale in scopul încheierii unui 
protocol pe termen de doi ani cu 
privire la livrările reciproce de 
mărfuri. Partea daneză a decla
rat că este gata să livreze Uniu
nii Sovietice, în baza protocolu
lui care va fi încheiat, un tanc 
petrolifer sau, în cazul că acesta 
nu va putea fi livrat, două car- 
goboturi maritime cu o capacitate 
de încărcare de 10.000 de tone 
fiecare și cu o viteză de 17-18 
mile pe oră. Răspunsul definitiv 
tn această chestiune va fi dat în 
viitorul cel mai apropiat, după 
Înapoierea primului ministru al 
Danemarcei la Copenhaga.

în timpul vizitei la Moscova a 
lui H. C. Hansen, prim ministru 
și ministru al Afacerilor Exter
ne, tntre Danemarca și Uniunea 
Sovietică a fost semnat un acord 
cu privire la salvarea naufragia- 
ților din Marea Baltică. Acest a- 
cord, care din partea daneză a 
fost semnat de H. C. Hansen, pri
mul ministru și ministru al Afa
cerilor Externe, iar din partea 
Uniunii Sovietice de N. A. Bulga
nin, președintele Consiliului de 
Miniștri, are ca scop asigurarea 
unui ajutor rapid în caz de nau- 
fragii tn Marea Baltică și asigu
rarea unui sprijin reciproc în cău
tarea vaselor și avioanelor care 
au dispărut fără urme sau in pri
vința cărora există temeri- că se 
află în primejdie.

In timpul tratativelor s-a subli
niat dezvoltarea favorabilă în ul
tima vreme a legăturilor culturale 
dintre Uniunea Sovietică și Da
nemarca.

S-a căzut de acord asupra ne
cesității unei largi colaborări cul
turale în domeniul științei, artei 
și învățămîntului, ca mijloc de 
întărire a înțelegerii dintre cele 
două țări. In tratativele dintre 
N. A. Mihailov, ministrul Culturii 
al U.R.S.S. și J. Bomholt, minis
trul Învățămîntului al Danemar
cei, s-a ajuns la o soluție satisfă
cătoare într-o serie de probleme. 
Astfel, s-a convenit ca între Da
nemarca și Uniunea Sovietică să 
aibă loc un schimb de studenți 
care să-și urmeze studiile; fie
care din părți va invita profesori 
sau conferențiari universitari ai 
celeilalte părți, pentru activitate 
științifică sau ținerea de prele
geri ; se prevede o mai largă co
laborare in domeniul științific.

Părțile au convenit să contri
buie la dezvoltarea turismului in. 
tre cele două țări.

S-a realizat un acord ca în vii
torul cel mai apropiat să aibă loc 
Ia Copenhaga tratative danezo- 
sovietlce pentru reglementarea 
unor pretenții reciproce în ce pri
vește despăgubirile legate de in
trarea republicilor baltice în Uniu
nea Sovietică.

Primul ministru al Danemarcei 
a ridicat problema autorizației de 
plecare în Danemarca din Uniu
nea Sovietică a cetățenilor danezi 
care au rămas aci din timpul răz
boiului. Partea sovietică a decla
rat că este gata să acorde auto
rizații pentru plecarea tuturor a- 
cestor cetățeni, cu condiția ca ei 
să-și exprime dorința de a părăsi 
Uniunea Sovietică.

In cursul schimbului de păreri 
a fost discutată în linii generale 
problema privind domeniile în 
care ar putea fi realizat un con
tact mai strîns pe viitor între cele 
două țări. Cu acest prilej s-a re
cunoscut în unanimitate impor
tanța dezvoltării contactelor per
sonale prin vizite reciproce.

Părțile au ajuns de asemenea 
la un acord că schimbul de dele
gații parlamentare între cele două 
țări este o verigă prețioasă în 
eforturile îndreptate spre adînci- 
rea înțelegerii dintre Danemarca 
și Uniunea Sovietică.

In timpul convorbirilor s-a rea
lizat un acord asupra faptului că 
lărgirea legăturilor dintre toate 
țările va însemna o contribuție 
importantă la dezvoltarea înțele
gerii între țări, premiză a unei 
păci trainice.

Părțile au fost întru totul de a- 
cord că relațiile dintre state tre
buie să se bazeze pe neamestecul 
în treburile interne, pe respecta
rea suveranității statelor, pe nea
gresiune și coexistentă pașnică, 
în coeformitate cu principiile fun
damentale ale Organizației Na
țiunilor Unite.

Părțile și-au exprimat dorința 
de a depune eforturi în căutarea 
căilor pentru rezolvarea unor 
probleme internaționale actuale 
ca asigurarea unei securități e- 
ficace pentru toate popoarele, în
cetarea cursei înarmărilor și sta
bilirea încrederii necesare în re
lațiile dintre state.

Schimbul de păreri care a avut 
loc asupra problemelor politice 
generale, cu toate deosebirile de 
vederi, a dus la o mai profundă 
înțelegere de către flecare parte 
a vederilor celeilalte părți și va 
contribui fără îndoială la dez
voltarea bunelor relații dintre Da
nemarca și Uniunea Sovietică. In 
această ordine de idei, cele două 
țări și-au exprimat dorința ca, 
în măsura posibilităților lor, să 
contribuie la destinderea continuă 
a situației internaționale, prin co
laborare internațională pașnică.

După vizita la Moscova, H. C. 
Hansen, prim ministru și ministru 
ai Afacerilor Externe, și soția, 
Julius Bomholt, ministrul Invăță- 
mîntului, și soția, împreună cu 
persoanele care îi însoțesc, vor 
face o călătorie de cîteva zile 
prin Uniunea Sovietică, vizitînd 
printre altele orașele Kiev, Tbilisi, 
Stalingrad și Leningrad. înapoie
rea în Danemarca este prevăzută 
pentru 14 martie 1956.

6 martie 1956.

e răspuns 
al președintelui D. Eisenhower 
la scrisoarea lui N. A. Bulganin 

din 19 septembrie 1955
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

TASS transmite : După cum se 
știe, la 19 septembrie 1955, N. A. 
Bulganin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a adre
sat președintelui S.U.A., Dwight 
D. Eisenhower, o scrisoare în care 
erau expuse co-nsiderentele în 
problema dezarmării în legătură 
cu propunerea privind schimbul 
de informații militare intre 
U.R.S.S. și S.U.A. și fotografie
rea reciprocă din avion a terito
riilor celor două țări, propunere 
făcută de președintele S.U.A. la 
conferința de la Geneva a șefi
lor guvernelor celor patru puteri. 
Această scrisoare a fost publi
cată în presa sovietică la 25 sep
tembrie 1955.

La 5 martie N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. l-a primit pe Char
les E. Bohlen, ambasadorul 
S.U.A. în U.R.S.S. Charles E. 
Bohlen i-a înmînat mesajul din 

1956 al președintelui 
Eisenhower,

1 martie
S.U.A. Dwight D. 
care este un răspuns la scrisoa
rea lui N. A. Bulganin din 19 
septembrie 1955.

Urmează textul mesajului pre
ședintelui S.U.A. Dwight D. Ei
senhower :
„Excelenței sale 
Nicolai A. Bulganin, 
președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

Moscova,
1 martie 1956
Stimate domnule 
In conformitate 

v-am comunicat in 
11 octombrie, am examinat acum 
în mod amănunțit mesajul dvs. 
din 19 septembrie 
creării unui sistem 
dezarmare, pe care 
la Geneva,

Am constatat cu 
sînteți de acord cu 
asigurării unor garanții recipro
ce împotriva unui atac prin sur
prindere, precum și cu faptul că 
este de dorit să se procedeze Ia 
o reducere reciprocă a armamen
telor. Ați subliniat sinceritatea 
dorinței mele de a găsi o cale 
pentru reglementarea Importantei 
probleme a controlului și Inspec
ției internaționale.

Dar dvs. pe cit se pare, puneți 
următoarele întrebări în legătură 
cu propunerea mea făcută la Ge
neva. Dvs. întrebați dacă adopta
rea propunerii mele va duce la re
ducerea armamentelor și vă expri
mați îndoiala în această privință. 
Vă exprimați ideea că este nece
sar să se extindă inspecția asu
pra altor țări. Dvs. puneți și alte 
întrebări, referitoare la arma nu-

președinte, 
cu ceea ce 
mesajul din

tn problema 
acceptabil de 
l-am discutat

satisfacție că 
însemnătatea
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Tineretul vest-german 
împotrivește remilitarizării

La 6 și 8 martie are loc tn 
Bundestagul R. F. Germane 
cea de a doua și a treia citire 
a legii cu privire la membrii 
viitoarei armate vest-germane. 
Această lege împuternicește 
guvernul vest-german să pro
cedeze la recrutarea forțată în 
armată a 150.000 de oameni. 
Reluarea dezbaterilor din Bun
destag in problema legilor mi
litare a prilejuit un puternic 
val de proteste tn întreaga

Germanie occidentală. La Hor
ne și Solingen au avut loc de
monstrații ale tineretului îm
potriva remilitarizării și re
crutării forțate in armată. La 
demonstrații au participat 
membri ai organizației de ti
neret social-democrat „Șoimii" 
și ai Asociației adversarilor 
serviciului militar. Demonstra
ții antimilitariste au avut loc 
de asemenea la Kaiserlautern, 
Kordel și VFvrme.

8
8 
?

Pentru îndeplinirea acordurilor 
de la Geneva cu privire la Vietnam

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum s-a 
mai anunțat în presă, în legătu
ră cu mesajul celor doi președinți 
a.i conferinței de la Geneva cu 
privire la Indochina, care, pre
cum se știe, au fost miniștrii A- 
facerilor Externe ai U.R.S.S., și 
Marii Britanii, guvernul R. P. Chi. 
neze și guvernul R. D. Vietnam, 
au propus convocarea unei noi 
conferințe pentru a examina pro
blema „In legătură cu măsurile 
pentru îndeplinirea acordurilor de 
la Geneva cu privire la Vietnam“.

La 18 februarie a. c. Ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. a 
adresat o notă în această ches
tiune ambasadei Marii Britanii la 
Moscova.

In această notă, guvernul so
vietic atrage atenția asupra fap
tului că îndeplinirea acordurilor 
de la Geneva continuă să fie ne
satisfăcătoare în Vietnam.

După părerea guvernului sovie
tic, nerespectarea acordurilor de 
la Geneva cu privire la Vietnam 
ar avea consecințe extrem de 
grave atît pentru cauza păcii în 
Indochina, cit și pentru pace în 
întreaga lume.

Ținînd seama de seriozitatea 
situației create în Vietnam, pre
cum și de faptul că măsurile lua
te anterior de cei doi președinți 
în vederea îmbunătățirii acesteia 
nu au dat rezultate pozitive, gu
vernul sovietic împărtășește pă
rerea guvernelor Republicii Popu 
lare Chineze și Republicii Demo
crate Vietnam asupra utilității 
convocării unei noi conferințe care 
să examineze măsurile de reali
zare a acordurilor de la Geneva 
în Vietnam.

Pînă în prezent nu s-a primit 
nici un răspuns din partea gu
vernului Marii Britanii.

Studenta Autherine Lucy 
invitată

După cum anunță agenția 
France Presse, studenta ame
ricană de culoare, Autherine 
Lucy, căreia i se refuză drep
tul de a învăța în propria sa 
tară, a primit o nouă dovadă 
de simpatie din partea studen
ților din străinătate.

Federația studenților de la 
Institutul politehnic mexican

în Mexic
i-a trimis un mesa/, invittnd-o 
să-și termine studiile tn Me
xic, cheltuielile de studii și de 
întreținere urmtnd a fi su
portate de studenți.

„Dacă veți accepta invitația 
noastră, ne vom considera o* 

norați să fiți colega noastră" 
— se spune tn mesajul stu 
denților mexicani.

8

Deschiderea sesiunii
CARACI 6 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 6 martie au 
început la Caraci (Pakistàn)’ lu
crările sesiunii Consiliului pac
tului Asiei de sud est—S.E.A.T.O. 
cu participarea miniștrilor de Ex-

consiliului S.E.A.T.O.
terne al celor 8 țări — semna
tare ale acestei alianțe militare— 
S.O.A., Anglia, Franța, Australia, 
Noua Zeelandă, Pakistanul, Fili- 
pine și Tailanda.

Adenauer pierde voturi
dut 500.000 de voturi în compa
rație cu alegerile din 1953. De 
altfel, în interval de doi ani. în 
cursul alegerilor pentru organele 
legislative, care au avut loc în 
două provincii, partidul lui Ade
nauer a pierdut în total peste 3 
milioane de voturi. El a obținut 
Insă în unele landtaguri majorita
tea mandatelor din cauza legii 
electorale antidemocratice.

STUTGART 6 (Agerpres), — 
In legătură cu alegerile care au 
avut loc la 4 martie în landul 
Baden-Wiirtemberg, agenția ADN 
arată că deși Uniunea creștin-de- 
mocrată a obținut majoritatea 
mandatelor, acest partid a pier-

,,Scìntela tineretului“
Pag. 4-a 7 martie 1956

In legătură cu declarația lui Pineau
PARIS 6 (Agerpres). — Pre

ședinția Consiliului de Miniștri 
francez a anunțat că întrevederea 
dintre primul ministru francez 
Guy Moliet și premierul britanic 
Anthony Eden va avea loc la 
Londra la 11 martie.

Reluînd această știre, corespon
dentul agenției Reuter amintește 
că ziarele franceze au considerat 
că invitația adresată de Eden lui 
Moliet pentru o conferință ang'o- 
franceză a fost determinată de 
criticile la adresa politicii externe 
occidentale formulate de minis
trul Afacerilor Externe al Fran
ței, Christian Pineau.

PARIS 6 (Agerpres). — Zia 
rele pariziene continuă să comen
teze pe larg declarația ministrului 
Afacerilor Externe al Franței, 
Christian Pineau, în care el a 
spus că nu este de acord cu o- 
rientarea politicii puterilor occi
dentale în problemele războiului 
și păcii.

Ziarul „Le Monde“ apreciază 
invitația făcută de către primul 
ministru al Angliei, Eden, șefului 
guvernulții francez Guy Moliet de 
a veni la Londra pentru tratative 
ca o „cerere de explicații".

In comentariile sale ziarul sub
liniază că SU.A. și Anglia nu 
au'vrut să țină seama de Franța 
ca de o mare putere și că numai 
promovarea unei politici mai in
dependente poate ajuta Franța

să-și ridice prestigiul internațio
nal.

Ziarul „Paris Presse l’Intransi- 
geant“ consideră că rezultatul în. 
tîlnirii Eden—Guy Moliet trebuie 
să fie „revizuirea (mpreună cu 
S.U.A.) a politicii, occidentale“.

NEW YORK 6 (Agerpres). 
Corespondentul din Washington 
al agenției Associated Press, Hi- 
ghtower, subliniază că în momen
tul de față s-a intensificat „în
cordarea în relațiile“ dintre cele 
trei puteri occidentale.

Hightower amintește de decla
rația ministrului Afacerilor Exter
ne al Franței. Pineau, care a cri 
ticat politica puterilor occidentale, 
în special în legătură cu faptul 
că ea a pus accentul pe forța mi
litară. După cum scrie Hightower 
reprezentanții Departamentului de 
stat al S.U.A. subliniază că de
clarația lui Pineau va da un ca
racter deosebit tratativelor sale cu 
Dulles de la Caraci, unde se des
fășoară în prezent conferința ță
rilor membre ale S.E.A T.O. In 
această ordine de idei, Highto
wer subliniază că „Dulles este un 
adept fățiș al forței“.

„Experții diplomatici, scrie Hi
ghtower, declară că guvernul en
glez, dacă va trebui să aleagă 
între cele două părți, va împăr
tăși probabil mai degrabă punctul 
de vedere al lui Pineau, aecît al 
lui Dulles.

cleară. Sfnt convins că adopta
rea propunerii mele de la Geneva, 
îmbinată cu posturile terestre de 
inspecție propuse de dvs. micșo- 
rînd primejdia unui atac prin sur
prindere, va duce intr-adevăr la 
reducerea armamentelor, la mic
șorarea încordării și la îmbună
tățirea perspectivelor unei păci 
trainice. Statele Unite sînt fără 
îndoială ferm hotărîte să atingă 
aceste țeluri. Reprezentantul meu 
în Subcomitetul Comisiei Orga
nizației Națiunilor Unite pentru 
dezarmare va fi gata să ajute la 
elaborarea unui program pentru 
traducerea in viață a acestei ho- 
tărîri, crin măsuri corespunză
toare din partea guvernelor noa
stre. După părerea mea, efortu
rile noastre trebuie să urmărească 
in special punerea sub control a 
primejdiei nucleare. Ca pas im
portant spre acest țel și pornind de 
la presupunerea că sistemul nos
tru de inspecție aeriană și teres
tră va funcționa satisfăcător, Sta. 
tele Unite ar fi gata să elaboreze, 
Împreună cu alte state, măsuri ac
ceptabile și garantate pentru ca 
viitoarea producție de materiale 
fisionabile, indiferent unde, să nu 
mai fie folosită pentru complecta- 
rea stocurilor de arme. Cu aceasta 
ar putea fi îmbinată propunerea 
mea din 8 decembrie 1953 „să se 
înceapă de pe acum și să se con
tinue în viitor de a se aduce o 
contribuție comună“ la agenția 
atomică internațională, din rezer
vele existente de uraniu normal 
și materiale fisionabile. Dacă a- 
ceste măsuri vor fi înfăptuite în 
modul cuvenit, ele ar sțhimba 
actuala tendință de a se spori in 
permanență armamentul nuclear, 
tendință care planează asupra lu
mii. Speranța mea finală este că 
pretutindeni tn lume întreaga pro
ducție de materiale fisionabile va 
fi folosită exclusiv în scopuri paș
nice.

Țin seama de dificultățile în 
această privință, arătate tn pro
punerile guvernului Dvs. din 10 
mai 1955, dificultăți care se ivesc 
datorită existenței unor posibili
tăți de a se ocoli controlul inter
național și de a se organiza in 
secret producția de arme atomice 
și cu hidrogen. Dar pericolele 
care ar apare în cazul cînd nu 
s-ar reuși să se asigure controlul 
fac'necesare învingerea dificultă
ților existente, elaborarea și în
făptuirea unul sistem eficace de 
garanții. S nt convins că dacă 
există cu adevărat dorința de 
ambele părți vom putea obține 
succes in această problemă.

In ansamblu consider că spre 
dezarmare trebuie să se tindă în 
fond, deși nu exclusiv, din punc
tul de vedere al limitării arma
mentelor, și nu al efectivului de 
oameni. Limitarea armamentelor 
este supusă în mai mare măsură 
supravegherii, reglementării și 
controlului, decît limitarea efecti
vului de oameni. Prevăd că în 
actuala situație internațională și 
în special datorită faptului că în 
Extremul Orient nu există o pace 
adevărată, în prezent se poate

dovedl a fl greu să se cadă de a- 
cord asupra reducerii nivelului 
general al forțelor armate. Dar 
trebuie să se dovedească că există 
posibilitatea ca de pe acum să se 
cadă de acord asupra unor mă
suri cu caracter stabilizator, care 
să se refere la controlul și limi
tarea — cu garanțiile necesare 
— a principalelor tipuri de arma
mente. Aceste măsuri vor con
stitui o parte integrantă dintr-Hn 
sistem atotcuprinzător, necesar a- 
sigurării securității statelor par
ticipante.

Dacă S.U.A. și U.R.S.S. îm
preună cu Regatul Unit, Franța 
și Canada, colegii noștri din Sub. 
comitet, vor putea realiza un a- 
cord fundamental, sînt convins 
că și alte state vor dori să se a- 
lăture măsurilor pe care le vor 
considera 'ca fiind de o impor
tanță pozitivă pentru cauza păcii 
generale. S.U.A. consideră că for
țelor armate și mijloacelor de care 
cele două țări ale noastre dispun 
în afara frontierelor lor, le va fi 
aplicat în modul cuvenit și eficace 
cu consimțămîntul celorlalte state 
interesate, un sistem de suprave
ghere asupra căruia se va realiza 
un acord comun.

In primele etape ale unul ase
menea program atît U.R.S.S. c‘t 
și S.U.A. vor dispune de forțe mi
litare foarte însemnate, printre 
care și stocuri de arme nucleare. 
Vreau să arăt limpede că tn ceea 
ce le privește, Statele Unite vor 
întreține ca și pînă acum aseme
nea forțe nu pentru o agresiune 
și nici pentru atingerea unor țe
luri naționale înguste, ci ca con
tribuție la cauza stabilității gene
rale în această perioadă de tre
cere.

Salut comunicarea că Dvs. a- 
cordați o mare atenție acestei 
probleme, care are o Importanță 
deosebit de mare pentru popoa
rele celor două state ale noastre 
și pentru celelalte țări ale lumii. 
Ingăduiți-ml să vă asigur pe 
Dvs. și poporul țării Dvs că țelul 
Statelor Unite este ca și pînă a- 
cum, asigurarea unei păci echita
bile și îndelungate. Sper că apro
piata sesiune a Subcomitetului 
pentru dezarmare va da posibili
tatea să se obțină un adevărat 
progres spre atingerea acestui 
țel.

Aș vrea de asemenea să mă 
folosesc de acest prilej pentru a 
confirma primirea scrisorii dvs. 
din 1 februarie ca răspuns la 
scrisoarea mea din 28 ianuarie. 
Punctul meu de vedere rămîne in 
general același, așa cum a fost 
expus în scrisoarea menționată. 
Voi continua însă să studiez acea
stă problemă, pentru a lămuri 
dacă este sau nu posibil să se 
întreprindă noi acțiuni utile în 
relațiile dintre noi. Este posibil 
ca mai tîrzlu să iau din nou le
gătura cu dvs, în această pro
blemă.

Al Dvs. sincer
DWIGHT D. EISENHOWER"

Delegații din 
sosite cu prilejul

• La Invitația Comitetului Fe
meilor Democrate din R.P.R., 
marți a sosit în orașul Oradea o 
delegație de femei din R. P. 
Ungară care va participa la săr
bătorirea zilei de 8 Martie— Ziua 
Internațională a Femeii — în țara 
noastră.

Din delegație fac parte t
Bodonyi Palină, secretara C.C. 

a Uniunii Femeilor Democrate din 
R. P. Ungară, conducătoarea de
legației ; Nagy Imrenă, președinta 
circumscripției nr. 16 din Buda
pesta a organizației U.F.D.U.; 
Boros Gâborne președinta orga
nizației U.F.D.U. din județul Be- 
kes ; Sză'.es Imrene, responsabila 
secției culturale a C. C. a 
U.F.D.U.; Barna Erzsebet, In
structoare a C.C. a U.F.D.U.; 
Vegh Pâl'.nă, secretara secției de 
propagandă a organizației 
U.F.D.U. din județul Hajdu; 
Toth Istvâ.nne, responsabila orga
nizației U.F.D.U. dintr-o mare 
uzină din Budapesta ; Zsigmondv 
Maria, redactor la revista ,,Nok 
Lapja"; Ronay Beiănă, gospodină, 
responsabila culturală a organiza
ției U.F.D.U. din orașul Debre
țin.

• La invitația Comitetului Fe
meilor Democrate din R.P.R. 
marți dimineață a sosit în țară 
delegația femeilor din R. P. Bul
garia care va participa la mani
festările organizate cu prilejul 
zilei de 8 Martie — Ziua Inter
națională a Femeii.

Din delegație fac parte Țonca 
Lilova Todorova. președinta Con
siliului popular al orașului Ba- 
zargic, conducătoarea delegației, 
Atige Mehmedova, brigadieră 
mulgătoare fruntașă, Dora Pe-

țăriie prietene 
zilei de 8 Martie
trova, și Raina VasUieva Petleva, 
vechi militante în mișcarea mun
citorească, Ludmila Kisimova, 
secretar al Comitetului raional 
Sofia al P. C. Bulgar și deputată 
în Consiliul popular orășenesc.
• Marți dimineața a sosit în Iași 

o delegație de femei din R.S.S. 
Moldovenească care, la invitația 
Comitetului Femeilor Democrate 
din R.P.R., va participa la săr
bătorirea zilei de 8 Martie, Ziua 
Internațională a Femeii, în țara 
noastră.

Din delegație fac parte :
Natalia Fiuipovna Pisarenko, 

șefa secției munca de partid în 
rînidul femeilor a C.C. al P.C. din 
R.S.S. Moldovenească, deputat în 
Sovietul Suprem al R.S.S. Mol
dovenești ; L. E. Repida, ministru 
al Controlului de Stat al R.S.S. 
Moldovenească ; N. A. Agasieva, 
șefa catedrei de fiziologie, candi
dată în științele biologice, docent 
al Institutului pedagogic din Chi- 
șinău, doctorand ; M. L. Iordan, 
brigadieră în colhozul „Molotov", 
raionul Tiraspol, Eroină a Muncii 
Socialiste ; M. M. Gurmeza, briga
dieră în colhozul „Jdanov“, raio
nul Bălți; N. E. Smagu șef de 
schimb la atelierul de croială al 
fabricii de încălțăminte „Serghei 
Lazo" din Chișinău; E. S. Po- 
berejniuk, președinta colhozului 
„Hrușciov“, raionul Lazo; E. F. 
Volontir, profesoară la școala me
die din satul Ruseștii Noi, raionul 
Kotovskoe; V. H. Tanasova. re
dactor al revistei „Femeia Moldo
vei"; E. M. Moloșnean, verifica
tor superior al sovhozului Căză- 
neștl, raionul Telenești.

(Agerpres) |

Vizitele unor delegații de femei

înlăturarea luiGlubb-Pașa—o victorie 
a poporului iordanian

— Comentariile presei —
LIBAN

BEIRUT 6 (Agerpres) - TASS 
transmite: Presa libaneză con
tinuă să comenteze demiterea de 
către regele Iordaniei, Hussein, 
a generalului englez Glubb din 
postul de comandant al Legiunii 
arabe. Intr-o declarație pentru 
presă, primul ministru al Libanu
lui. Karama, a declarat în legă
tură cu aceasta : „Demiterea ge
neralului Glubb din postul de 
comandant al Legiunii arabe 
constituie lin eveniment care tre
buie să bucure pe orice arab“.

Potrivit unor informații din 
Iordania, la 3 și 4 martie cu pri
lejul demiterii generalului Glubb 
au avut loc la Aman și în alte 
orașe din Iordania mari demon
strații, la care au participat circa 
80.000 de oameni. Demonstranții 
purtau pancarte și scandau lo
zincile : „Trăiască libertatea 1“, 
„Trăiască unitatea arabă 1“, „Jos 
imperialismul 1“, „Jos pactele 
militare agresive 1“. „Jos pactul 
de la Bagdad — o nouă armă a 
imperialiștilor pentru înrobirea 
arabilor 1“, „Nu vom permite 
transformarea Iordaniei într-o

bază militară a Imperialismului 
anglo-american 1“.

PAKISTAN
LAHORE 6 (Agerpres). — 

După cum anunță coresponden
tul din Lahore (Pakistan) al a- 
genției France Presse, toate zia
rele salută înlăturarea generalu
lui Glubb din postul de coman
dant al Legiunii Arabe. „Pa
kistan Times" scrie: „Hotărîrea 
regelui Hussein cu privire la des
tituirea lui Glubb, stăpînul efec
tiv al Iordaniei, constituie o vic
torie a poporului iordanian“.

S.U.A.
NEW YORK 6 (Agerpres). - 

TASS transmite : Ziarele ameri
cane continuă să comenteze de
miterea generalului englez Glubb 
din postul de comandant al Le
giunii arabe. Ele califică acest 
fapt drept o lovitură puternică 
dată politicii S.U.A. și Angliei în 
Orientul Mijlociu.

Frații Alsop scriu în ziarul 
„New York Herald Tribune“ că 
demiterea generalului Glubb dău
nează intereselor Statelor Unite.

Marți după amiază, membrele 
delegației femeilor sovietice care 
participă la sărbătorirea zilei de 8 
Martie în țara noastră, au făcut 
o vizită la Consiliul General 
A.R.L.U.S. Ele au fost întîmpi- 
nate de acad. prof. dr. C. I. 
Parhon. președintele A.R.L.U.S.- 
ului, Stela Enescu, președinta 
C.F.D.R., Ofelia Manole și Octav 
Livezeanu, vicepreședinți ai Con
siliului General A.R.L.U.S. și de 
alți membri și activiști ai Consi
liului General A.R.L.U.S.

A fost de față I. S. Ilin, secre
tar al Ambasadei Uniunii Sovie
tice.

Salutînd pe oaspeții sovietici, 
acad. prof. dr. C. I. Parhon a sub. 
liniat că fiecare întîlnire cu oa
menii sovietici este un nou și fe
ricit prilej de a întări legăturile de 
prietenie ce durează de veacuri 
între poporul romîn și marele po
por vecin.

Tov. Octav Livezeanu a făcut 
cunoscută oaspeților într-o exju- 
nere activitatea A.R.L.U.S.-ului.

A vorbit apoi Ana Ghenadievna 
Tucanova, locțiitor al ministrului 
Culturii din R.S.F.S. Rusă, 
care a mulțumit pentru prile
jul oferit de a se întîlni cu 
cunoscutul om de știință C. I. 
Parhon ale cărui valoroase lu
crări sînt bine cunoscute în 
U.R.S.S.

Și noi — a spus A. G. Tucano
va — sîntem însuflețiți de hotă- 
rîrile celui de al XX-lea Congres 
al P.C.U.S., care a făcut bilanțul 
realizărilor minunate obținute în 
cel de al cincilea plan cincinal so. 
vietic și a trasat directivele pen
tru cel de al șaselea plan cinci
nal, care va constitui un nou pas 
important înainte spre construi
rea comunismului.

Ne bucurăm mult — a spus 
vorbitoarea — că în programul 
de activitate al A.R.L.U.S.-ului 
expus aci, figurează și acțiuni 
pentru popularizarea hotărîrilor 
și documentelor celui de al 
XX-lea Congres al P.C.U.S.

Noi considerăm — a spus în 
încheiere A. G. Tucanova — că 
întărirea legăturilor de prietenie 
dintre popoarele noastre, angaja
te cu toate forțele în munca paș
nică, _ constructivă, constituie o 
contribuție de seamă la instaura
rea acelei atmosfere de pace și în. 
țeiegere pe care o doresc toate 
popoarele lumii.

★
Delegațiile de femei din țările 

vecine și prietene sosite în țara 
noastră la invitația Comitetului 
Femeilor Democrate din R.P.R. 
pentru a participa la sărbători
rea zilei de 8 Martie, au făcut 
în cursul zilei de marți mai multe 
vizite.

Delegația femeilor din R.S.S. 
Moldovenească a vizitat în ora
șul^ Iași clădirea sfatului popular 
orășenesc, Palatul Culturii, bise
rica Trei Ierarhi, iar seara a asis
tat la un spectacol de la Teatrul 
Național cu comedia „Chirița în 
provincie" de Vasile Alecsandri.

Delegația femeilor din R. P. 
Ungară a vizitat în cursul dimi
neții mai multe întreprinderi din 
orașul Oradea, printre care fa
brica de încălțăminte „Dobrogea- 
nu Gherea" și fabrica de dantele 
„Drum Nou“, precum și Muzeul 
memorial „Ady Endre".

La Giurgiu, delegația de femei 
din R. P. Bulgaria a vizitat în 
cursul dimineții de marți policli
nica de copii. Casa pionierilor. 
Muzeul raional, precum și expo
ziția cu lucruri confecționate de 
femeile din cadrul cercului de cu
sături naționale.

Spectacole ale Teatrului de păpuși 
din Oradea

De la deschiderea stagiunii și 
pînă acum, colectivul artistic al 
Teatrului de păpuși din Oradea a 
prezentat peste 100 de spectacole 
cu piese „Artiștii pădurii", „Că
suța fermecată", ,,Intr-o ’ auto- 
gară" și altele. Teatrul a prezen
tat la căminele culturale și colțu
rile roșii din cuprinsul regiunii.

23 de spectacole la care au asis
tat peste 3.400 de spectatori.

In curînd, artiștii mînuitori de 
la Teatrul de păpuși din Oradea 
vor prezenta tn premieră piesa 
„Albă ca zăpada" în limba ro- 
mînă și „Cerbul împărat“ în 
limba maghiară.

ȘTIRI SPORTIVE

MOSCOVA: V. M. Molotov, 
prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. l-a pri
mit la 6 martie pe dl. Gunnar 
Myrdal, secretar executiv al Co
misiei economice a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Europa. 
La convorbire a fost de față A. A. 
Gromîko. prim locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe a! 
U.R.S.S

LENINGRAD: La uzina „Gheo. 
logorazvedka" a fast pusă la 
punct producția în serie a unor 
stații geografice automate care 
permit detectarea din avion a 
zăcămintelor de minereuri mag
netice. Aceste stații sînt înze
strate cu posturi de recepție a ra
diațiilor radioactive. Aceste insta
lații semnalizează și înregistrează 
pe o bandă indicațiile asupra exi
stentei, de minereuri cu proprie
tăți magnetice și radioactive, pre
cum și variațiile cîmpului mag
netic de-a lungul parcursului. 
Noua stație este complect auto
matizată.

CASABLANCA: După cum re
latează agențiile de presă în ma
rile orașe ale Marocului continuă 
manifestațiile de bucurie pentru 
proclamarea, independe'nței Maro
cului. La Casablanca, populația a 
dansat pe străzi.

HAGA: Recent, pe teritoriul 
Olandei a aterizat un balon a- 
merican cu manifeste în limba 
rusă cu conținut dușmănos la a- 
dresa Uniunii Sovietice. La 5 
niartie ziarele olandeze au rela
tat despre o nouă încălcare a 
spațiului aerian al Olandei orga
nizată de spionii și propagandiș
tii „războiului rece“ americani; 
în apropiere de Delft a aterizat 
un alt balon american, de data 
aceasta cu aparate 
gice“.

BUDAPESTA: Ca 
tratativelor dintre
R. P. Ungare și Uniunii Birmane 
a fost semnat un acord cu privire 
la stabilirea de relații diploma
tice între aceste țări.

„meteorolo-

urmare a 
guvernele
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LEIPZIG. — Tradiționalul 
concurs internațional de scrimă 
oare are loc în fiecare an la Leip- 
zig cu ocazia tîrgului de mostre 
s-a încheiat duminică în sala 
„Messe Halle" cu un mare succes 
al reprezentanților R.P.R. Scri- 
merii romîni au demonstrat o teh
nică superioară care le-a permis 
să întreacă o serie de concurenți 
de valoare din R. D. Germană, 
R. Cehoslovacă și R. P. Bulgaria.

Proba de sabie a fost dominată 
de trăgătorii romîni, care s-au 
clasat pe primele 4 locuri. Pri
mul loc a fost ocupat de Tiberiu 
Bartos cu 7 victorii realizate din 
tot atîtea meciuri susținute. El a 
fost urmat de cehoslovacul Ch- 
mola cu 5 victorii, C. Pelmus

(R.P.R.) cu 4 victorii șl D. Mu
stață (R.P.R.) cu 4 victorii.

Ziarele din Leipzig și Berlin au 
comentat pe larg succesul scrime- 
rilor romîni, relevînd marele lor 
talent.

★

Marți la amiază a părăsit capi
tala, plecînd ca avionul la Sofia, 
echipa feminină de volei Progre- 
sul-București. Voleibalistele din 
R.P.R. vor participa între 8 și 13 
martie la un turneu internațional 
care va avea loc la Sofia cu pri
lejul „Zilei Internaționale a Fe
meii“, alături de echipele Parti. 
zan-Belgrad, Udarnik, Academik, 
Cerveno Zname, toate din Sofia 
și Minor-Dimitrovo.

I N F O R
• Luni seara au părăsit Capi

tala, îndreptîndu-se spre R. D. 
Germană, o delegație a Acade
miei R.P.R. compusă din acade
micienii Mihail Ralea și C. Io- 
nescu Gulian, care va participa 
la consfătuirea filozofilor organ), 
zată de Academia de Științe din 
R. D. Germană, la Berlin, între 8 
și 10 martie.

M A T I I
• Societatea pentru răspîndirea 

științei și culturii anunță că mier
curi la ora 18 va avea loc în ca
drul Universității populare — sa
la S.R.S.C. din str. Biserica Am. 
zei 5-7, conTerința „Viața în 
adîncurile oceanelor“, pe care o 
va ține conf. uriiv. Adriana Mur. 
goci. Conferința va fi urmată de 
film.

STAS


